
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 11/2007 konaného dne 11.12.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, 
Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří 
Pikula, Ph.D., Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec - tajemník 
Později se dostavil Vladislav Zejda, RNDr. Igor Poledňák a Mgr. Lubomír Kincl. 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise:  Jiří Brabec, Alena Matějíčková. 
Komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Martina Bojanovská, Bc. Roman Stříž. 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými. 
 
 
Program: 

1. Plnění usnesení  
2. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 
3. Majetkoprávní úkony  

 MSBK prodej obchodního podílu 
 žádosti o odkoupení části pozemků 
 ÚZSVM nabídka pozemků k odkoupení 
 výkup pozemků pod komunikacemi Díly za sv. Janem 
 programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – výběrové řízení 

4. Sociální věci 
 průběžná zpráva o plánování soc. služeb 
 spolufinancování činnosti Poradny pro rodinu, manželství a dítě 

5. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu 
6. Výstavba města a investice 

 uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě s IDS JMK 
 pomník busty Dr. E. Beneše 

7. Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 
8. Finanční záležitosti 

 náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
 návrh na zmocnění RM - provedení rozpočtových opatření v oblasti investic 
 rozpočtové provizorium 2008 
 rozpočtová opatření č. 14 

8. Různé 
 podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
 plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2008 
 informace o žádosti rodičů dětí a žáků z „Dílů za sv. Janem“ 
 zpráva kontrolního výboru za rok 2007 
 zápis z 5. jednání  finančního výboru  
 žádost o poskytnutí příspěvku na zbudování veřejného vodovodu – prodloužení - ulice 

Na Vyhlídce. 
 
Na žádost STA bude bod 20 projednán před bodem 2. 
Program se změnou pořadí schválen všemi hlasy. 
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1.  Plnění usnesení zastupitelstva města k 4.12.2007 
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 1147/2000, 1034/2005 a 1178/2007 (viz materiály ZM). 
 
Přijaté usnesení: 1224/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4.12.2007.  
Hlasováno: pro 14 
 
 
 
 

2.  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb Kuřim 
Příloha č..20, 20A, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož, vyřizuje Marta Mikšová. 
 
Dne 3.12.2007 se na RM obrátila starostka Jinačovic se žádostí o poskytování pečovatelské služby Centrem 
sociálních služeb Kuřim v obci Jinačovice. Vzhledem k demografickému vývoji je jen otázkou času, kdy stejnou 
žádost předloží i další obce správního obvodu.  
Financování sociálních služeb je vícezdrojové (klient – zřizovatel – stát). Z tohoto důvodu předkládáme návrh na 
rozšíření poskytování sociálních služeb Centrem sociálních služeb Kuřim (dále jen CSS Kuřim) v celém 
správním obvodu za podmínky, že obec, která bude mít o službu zájem, uzavře s Městem Kuřim smlouvu o 
spolufinancování a podmínkách plnění. Ustanovení smlouvy by bylo pro CSS Kuřim závazné při rozsahu 
poskytovaných služeb. 
Podmínkou pro rozšíření poskytování sociálních služeb na celý správní obvod je rozšíření registrace CSS Kuřim. 
V zájmu snížení administrativy jak ZM, tak i CSS a Úřadu JmK kraje, navrhujeme schválit rozšíření zřizovací 
listiny tak, jak je v návrhu, t. j. ihned na celý obvod a ne po jednotlivých obcích, jak budou žádat.  
Rozhodujícím momentem pro zahájení poskytování služeb v jednotlivých obcích by pak bylo uzavření smlouvy 
o spolufinancování služby.  
Navrhované rozšíření sociálních služeb na celý správní obvod je nadějí pro řadu zájemců o službu. Malé obce 
nemají šanci zřídit si vlastní sociální služby. CSS Kuřim na základě rozšířené zřizovací listiny může nárokovat 
provozní dotaci u MPSV i na správní obvod a tak případně snížit i spolufinancování obcí (a tím motivovat i 
obce, které mají ze spolufinancování vzhledem k nedostatku vlastních finančních prostředků obavy).    
 
Vysvětlení k materiálu podala M. Mikšová. 
 
Do jednání se v 18:10 hod. dostavil V. Zejda, přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1225/2007 - ZM schvaluje dodatek č. 1 Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 

s účinností od 1.1.2008. 
Hlasováno: pro 15 
 
 
 
 

3.  Majetkoprávní úkony  
3.1. Městská správa bytů Kuřim s.r.o. – prodej obchodního podílu 
Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Bc. Jana Davidová. 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1153/99 byla založena dne 14. prosince 1999 Městská 
správa bytů Kuřim s.r.o. ( dále jen „MSBK“). 
 
Zakladatelská listina byla sepsána notářkou JUDr. Stanislavou Hejtmánkovou 10.12.1999. Prvním jednatelem 
společnosti byl jmenován Ing. Aleš Varmužka. Valná hromada (RM) na základě usnesení 109/03 následně 
změnila jednatele společnosti. Jednatelkou se stala JUDr. Jana Vlasáková. Notářský zápis v této věci sepsal notář 
– JUDr. Přemysl Kalous.  
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V zakladatelské listině je v čl. VIII uvedeno, že společník je oprávněn převést smlouvou svůj obchodní podíl na 
jinou osobu. K tomuto převodu dochází prostřednictvím SMLOUVY O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU 
VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. Obchodní podíl představuje účast společníka na společnosti a 
z této účasti plynoucí práva a povinnosti. Se souhlasem valné hromady může společník smlouvou převést svůj 
obchodní podíl na jiného společníka. 
Město Kuřim je však jediným společníkem ve společnosti, jeho obchodní podíl činí 100 % a výše základního 
kapitálu činí 100.000,- Kč. 
 
MSBK byla v roce 1999 založena jako nástupce bytového odboru a starala se především o byty v majetku města 
Kuřimi. Nyní v roce 2007 je však situace zcela jiná. MSBK vykonává správu pro cca 1.000 bytových jednotek 
ve vlastnictví různých společenství vlastníků. Městských jednotek (byty + nebyty) spravuje MSBK pouhých 
163. Jak je patrné z výsledovky a rozvahy této společnosti sestavených ke dni 31.12.2006, nevlastní MSBK 
v podstatě  žádný movitý ani nemovitý majetek. Hlavním aktivem této společnosti jsou uzavřené smlouvy na 
správu nemovitostí. 
Odbor majetkoprávní požádal o vyčíslení hodnoty obchodního podílu MSBK daňovou poradkyni. Tato hodnota 
byla Ing. Kateřinou Indrovou stanovena na částku 420.000,- Kč. Hodnotu obchodního podílu snižují vysoké 
mzdové náklady a skutečnost, že společnost je „nastavena jako nevýdělečná“. 
Odbor majetkoprávní dále zmapoval zájem společností zabývajících se správou nemovitostí o odkoupení výše 
uvedeného obchodního podílu. Zájem o odkoupení tohoto obchodního podílu ze strany konkurenčních správců 
nemovitostí existuje. 
OMP dále k problematice prodeje obchodního podílu uvádí, že fakticky dojde k uvedení nového správce 
nemovitostí do Kuřimi a je vhodné vzít v úvahu nejen nabízenou kupní cenu obchodního podílu, ale i odbornost 
a solidnost kupujícího. V obecné rovině však nelze předpokládat zvýšení poplatku za správu jedné bytové 
jednotky ze strany nového správce, jelikož hlavním aktivem MSBK jsou uzavřené smlouvy na správu 
nemovitostí. Nový správce nemovitostí bude nucen udržet cenu za správu jedné bytové jednotky v nastavené 
výši, jelikož v opačném případě lze předpokládat, „odliv“ jednotlivých spravovaných společenství k jiným 
„levnějším“ správcům nemovitostí . 
 
Na základě usnesení RM č. 449/07 ze dne 8.8.2007 byl proveden ing. Ladislavem Chloupkem účetní audit 
společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. Zpracovatel účetního auditu dospěl k následujícímu závěru: 

 
ZÁVÉREČNÉ  ZHODNOCENÍ 

 
Společnost Městská správa bytů Kuřim s.r.o. nedosahuje v hodnoceném období příznivých ekonomických 
výsledků. Tyto špatné hospodářské výsledky jsou způsobeny zejména velkými mzdovými náklady. Provozní 
hospodářský výsledek je dokonce záporný. Pokud by společnost neměla příjmy z bankovních úroků nebyla by 
schopna pokrýt vlastními zdroji náklady, které jsou spojeny s její činností. 
 
 Dále mám výhradu k tomu, že společnost má na svých bankovních účtech peněžní prostředky jednotlivých 
společenství vlastníků jednotek a že v rámci účetnictví společnosti je účtováno o pohledávkách a závazcích, 
nákladech a výnosech společností, které jsou na základě smluvního vztahu spravovány. Podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví je samostatnou účetní jednotkou každá právnická osoba. Ve smyslu zákona 
č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vztahy k bytům a 
nebytovým prostorům, je každé společenství vlastníků jednotek právnickou osobou a tudíž samostatnou účetní 
jednotkou, která má povinnost dle § 4 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vést své účetnictví odděleně a 
samostatně ode dne svého vzniku v souladu s ustanovením tohoto zákona. 
 
Na bankovním účtu společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. jsou hromaděny finanční prostředky, které 
náleží jednotlivým spravovaným společenstvím.Tento postup není správný jak z hlediska právního, tak účetního, 
ale i daňového. Výnosové úroky z peněžních prostředků, které nejsou majetkem společnosti, jsou používány ke 
krytí provozních nákladů. Dle mého názoru by tyto výnosové úroky poníženy o bankovní poplatky měly být 
poukazovány jednotlivým společenstvím. 
 
Peněžní prostředky na bankovních účtech zcela kryjí závazky, které má hodnocená účetní jednotka vůči 
dodavatelům, zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního pojištění, státu a spravovaným 
společenstvím. 
  
Vzhledem k tomu, že na účtech MSBK je dostatek finančních prostředků ke krytí závazků této společnosti, je 
možno prodej obchodního podílu realizovat.  
 

 3



Diskuze: 
J. Herman – je chyba, že nebyla do jednání pozvána jednatelka MSBK. 
Vysvětlení k materiálu podal Ing. P. Němec, Ing. M. Macková, Bc. J. Davidová. 
 
Z jednání se vzdálila v 18:20 hod. Ing. M. Bojanovská a přišel RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1226/2007 - ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na prodej obchodního podílu 

společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. a pověřuje RM přípravou a organizací prodeje. 
Hlasováno: pro 10, proti 1, zdrželi se 4, proti 1 
 
 
Návrh usnesení: ZM si vyhrazuje rozhodnout o prodeji obchodního podílu společnosti Městská správa bytů 

Kuřim s.r.o. v souladu s § 84 odst. 4 z. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Druhé usnesení bylo z programu jednání staženo. 
 
Z jednání se v 18.34 vzdálil RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 

 
 
 
 
3.2. Manž. Ing. Miroslav Řiháček a Kateřina Řiháčková, bytem Brno, Táborské nábř. 9 
a manž. Ing. Radek Řiháček a Ing. Lenka Řiháčková, bytem Brno, Záhřebská 21 – 
odkoupení části pozemku na ul. Jelínkových 
Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Jmenovaní požádali o odkoupení části pozemku parc.č. 2785/1 k.ú. Kuřim, který bezprostředně sousedí s jejich 
zahradami parc.č. 2786/39 a parc.č. 2786/41, oba v k.ú. Kuřim, a to od hrany jejich pozemků k plotu školního 
hřiště u ZŠ Jungmannova – viz příloha 3A. Pozemky jsou užívány jako okrasná zahrada. Rodiny Řiháčkových 
jsou dále vlastníky pozemků parc.č. 2786/73 a parc.č. 2786/71 oba v k.ú. Kuřim – rozestavěné stavby rodinných 
domků, viz příloha 3A.  
ZM usnesením č. 1204/2007 ze dne 13.11.2007 schválilo záměr odprodat manž. Ing. Radku Řiháčkovi a Ing. 
Lence Řiháčkové, bytem Záhřebská 2491/21, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 84 
m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ke kanalizaci v majetku Města 
Kuřimi uložené v  předmětném pozemku a s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně. 
ZM usnesením č. 1205/2007 ze dne 13.11.2007 schválilo záměr odprodat manž. Ing. Miroslavu Řiháčkovi a 
Kateřině Řiháčkové, bytem Táborské nábřeží 832/9, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře 
cca 109 m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem 
pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti.  
Záměry byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněny – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1227/2007 - ZM schvaluje odprodat manž. Ing. Radku Řiháčkovi a Ing. Lence Řiháčkové, 

bytem Záhřebská 2491/21, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 84 
m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ke kanalizaci 
v majetku Města Kuřimi uložené v  předmětném pozemku a s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 

 
Přijaté usnesení: 1228/2007 - ZM schvaluje odprodat manž. Ing. Miroslavu Řiháčkovi a Kateřině Řiháčkové, 

bytem Táborské nábřeží 832/9, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře 
cca 109 m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti.  

 
Hlasováno o obou návrzích usnesení současně: pro 14 
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3.3. Manž. Ing. David a Marika Peškovi, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika 
bytem Kuřim, Jelínkových 1603  – odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 
Příloha č. 3, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Manželé Peškovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 1452/1, k.ú. Kuřim, o výměře cca 143 m2, viz příloha 
3B. Pozemek bezprostředně sousedí s pozemkem manž. Peškových, parc. č. 2786/36 v k.ú. Kuřim, a je užívaný 
jako okrasná zahrada. 
ZM usnesením č. 1206/2007 ze dne 13.11.2007 schválilo záměr odprodat část pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. 
Kuřim o výměře cca 143m2 manž. ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika 
bytem Kuřim, Jelínkových 1063, za cenu 300,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a daně z převodu nemovitosti.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1229/2007 - ZM schvaluje odprodat manželům Ing. Davidu a Marice Peškovým, David 

bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem Kuřim, Jelínkových 1063, část pozemku parcela 
č. 1452/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 143 m2 za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a daně 
z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 14 
 
 
 
 
3.4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Brno, Koliště 17 – nabídka 
pozemků k odkoupení  
Příloha č. 3, 3C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
ZM usnesením č. 1034/2005 ze dne 19.4.2005 schválilo bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 735/4, k.ú. Kuřim 
o výměře 160 m2  a parc.č. 735/6 k.ú. Kuřim o výměře 334 m2  z majetku státu ČR - Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10, do vlastnictví města Kuřimi – viz příloha C (jedná se 
o pozemky, které přiléhají k místní komunikaci na ul. Křížkovského). 
Z důvodu složité lustrace a dohledání nabývacích titulů k předmětným pozemkům Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových pozemky do dokončení obnovy operátu (digitalizace) k.ú. Kuřim nepřevedl. Obnovou 
operátu k.ú. Kuřim pozemky parc.č. 735/4 a parc.č. 735/6 zanikly, tudíž zhotovený geometrický plán k převodu 
pozemků nelze použít. Po konzultaci s pracovnicí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových má město 
vyčkat na další výzvu k převodu pozemků z vlastnictví státu do majetku obce. 
Na základě výše uvedeného je usnesení ZM č. 1034/2005 bezpředmětné. OMP žádá o zrušení usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1230/2007 - ZM ruší usnesení č. 1034/2005 ze dne 19.4.2005. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1 
 
 
Do jednání se v 18:36 hod. vrátila Ing. M. Bojanovská a RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
 
3.5. Výkup pozemků pod komunikacemi v  lokalitě Díly za sv. Janem v Kuřimi od 
vlastníka Ing. Vladimíra Meistera 
Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje J. Němcová. 
 
Po více než sedmiletém jednání od Městským zastupitelstvem Kuřimi přijatého a pouze z části zrealizovaného 
usnesení číslo 1147/2000 ze dne 21.08.2000 ve věci majetkoprávního vypořádání pozemků pod komunikacemi 
v lokalitě Díly za sv. Janem v Kuřimi (konkrétně část komunikace Hojerova, Metelkova a Dušínova) došlo 
k dohodě mezi spoluvlastníky – Ing. Meisterem, Ing. Havlíčkem, Ing. Pernicou (každý vlastník id. 1/3 pozemku 
parc.č. 2642/171, 2642/180, 2672/199, vše v k.ú.Kuřim), a to tak, že Ing. Meister Kupní smlouvou číslo V-
13958/2007-703 odkoupil od spoluvlastníků jejich podíly, čímž se ke dni 22.11.2007 stal výlučným vlastníkem 
pozemku parc.č. 2642/171 o výměře 492 m2, pozemku parc.č. 2642/180 o vým. 298 m2 a pozemku parc.č. 
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2642/199 o výměře 297 m2, vše v k.ú. Kuřim. Shora uvedené pozemky jako jediný vlastník nabízí městu 
k odprodeji za cenu 100,- Kč. 
Protože usnesení Městského zastupitelstva Kuřimi číslo 1147/2000 ze dne 21.08.2000 bylo naplněno pouze 
z části - Darovací smlouvou č. V3846/2001-733 ze dne 17.9.2001 nabylo Město Kuřim z původně nabízených 
pozemků pouze pozemek parc.č. 2642/211 k.ú. Kuřim o výměře 412 m2  (křižovatka ul. Foglarova x Losnova), 
je předkládáno přijaté usnesení revokovat a přijmout usnesení následujícího znění : 
 
Přijaté usnesení: 1231/2007 - ZM schvaluje, v návaznosti na usnesení ZM č. 1147/2000 ze dne 21.08.2000, 

úplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/171, parc. č. 2642/180 a parc. č. 2642/199 vše v k.ú. 
Kuřim o celkové výměře 1087 m2 od vlastníka za dohodnutou kupní cenu 100,-Kč. Náklady 
spojené s uzavřením kupní smlouvy ponese nabyvatel. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
3.6. Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – výběrové řízení 
Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka. 
 
ZM na svém zasedání dne 13.11.2007 schválilo pod číslem usnesení 1210/07 text výzvy k podání nabídky na 
zakázku – Programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim, a jmenovalo členy a náhradníky hodnotící 
komise dle přílohy se změnami dle zápisu.  
OMP obeslal touto výzvou k podání nabídky 25 potencionálních subjektů. Do výběrového řízení se přihlásilo 
následujících pět subjektů: 

- KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ: 48 15 00 29 
- Monika Hadová, Na Šípu 35, 664 81 Ostrovačice, IČ: 62111108 
- Aleš Kadlec, Nová 1057, 664 34 Kuřim, IČ: 11482907 
- AIDEM a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, IČ: 276 95 964 
- DIRECT FILM s.r.o., Kounicova 22, 602 00 Brno, IČ: 479 11 409 

Otevírání obálek se uskutečnilo dle výzvy k podání nabídky dne 29.11.2007 od 11.00 do 12.10. Všech pět 
podaných nabídek bylo uznáno komisí jako odpovídající podmínkám výzvy. 
Hodnotící komise zasedla v tomto složení: 

Hanuš Hanslík – předseda, Patrick Diviš, Bohumír Mazač, Svatava Navrátilová, Dušan Růžička, Tomáš 
Volejník, Radko Kubičko. 

Komise shlédla ukázky tvorby a detailně prostudovala písemné materiály dodané jednotlivými uchazeči. Dle 
výzvy k podání nabídek bylo provedeno posouzení ukázek dosavadní tvorby, ekonomické výhodnosti nabídky, 
návrhu technického a organizačního zajištění zakázky. 
Hodnotící komise dospěla k tomuto pořadí: 
1. DIRECT FILM s.r.o. – 3.010 b. (cenová nabídka: 39.032,- Kč včetně DPH)  
2. AIDEM a.s. – 2.850 b. (cenová nabídka: 32.725,- Kč včetně DPH) 
3. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. – 2.700 b. (cenová nabídka: 32.903,50,- Kč včetně DPH) 
4. Monika Hadová – 2.050 b. (cenová nabídka: 24.800,- Kč včetně DPH) 
5. Aleš Kadlec – 1.460 b. (cenová nabídka 30.940,- Kč včetně DPH) 
Nabídková cena je stanovena jako cena za jednu 14denní programovou náplň infokanálu jako cena nejvýše 
přípustná. 
Přílohy: č. 1 – Kontrola úplnosti nabídek 
 č. 2 – Protokol o otevírání obálek 
 č. 3 – Hodnocení nabídek komisí 
 
Z jednání se v 18:37 hod. vzdálil RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
Zástupce DIRECT FILMU Petr Vozdecký byl starostou vyzván k přednesení nabídky. 
 
K materiálu se pak rozběhla široká diskuse, ve které zastupitelé přednesli výhrady a připomínky k programu a 
redaktorům a dohodli se na větší spolupráci mezi městem a spol. DIRECT FILM s.r.o.  
 
Do jednání se v 19:05 hod. dostavil Mgr. L. Kincl, přítomno 16 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1232/2007 - ZM schvaluje výsledek vyhodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 
informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem 
výběrového řízení – společností DIRECT FILM s.r.o., Kounicova 22, 602 00 Brno, 
IČ: 479 11 409, za předloženou nabídkovou cenu. 

Hlasováno: pro 11, zdrželi se 3, proti 2 
 
Do jednání se v 19:43 hod. vrátil RNDr. I. Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 
 
 

 
4. Sociální věci 
4.1.  Průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 
Příloha č. 6, 6A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém červnovém zasedání usnesením číslo 1156/2007 schválilo plánování 
sociálních služeb na území Kuřimi v souladu s metodikami pro komunitní plánování a uložilo pověřeným 
osobám předkládat půlročně zprávy o průběhu plánování.  
Příloha: průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 
 
Přijaté usnesení: 1233/2007 - ZM bere na vědomí průběžnou zprávu o plánování sociálních služeb metodou 

komunitního plánování.   
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
4.2. Spolufinancování činnosti Poradny pro rodinu, manželství a dítě 
Příloha č. 7, 7A, 7B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje M. Koláčková. 
 
Město Šlapanice se obrátilo na Město Kuřim s žádostí o spolufinancování provozu Poradny pro rodinu, 
manželství a dítě, okres Brno-venkov, která je v Brně, Opuštěná 9/2. Existence poradny je dána zák. 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který ukládá zajišťování soc. služeb obecním úřadům obcí s rozšířenou 
působností, a to bezplatně. Poradnu využívají i občané správního obvodu ORP Kuřim, kteří sem docházejí na 
vlastní žádost nebo na doporučení jiných institucí (orgán sociálně-právní ochrany dětí, lékaři, soudy, policie, 
školy, apod.). Náklady na provoz poradny jsou hrazeny částečně ze získaných dotací a na zbytek nákladů žádá 
Město Šlapanice dotaci od jednotlivých měst okresu Brno-venkov. Od dubna do listopadu 2007 proběhla řada 
jednání zástupců měst, kdy došlo k předběžné dohodě o způsobu spolufinancování takto: předpokládaná částka, 
kterou je nutné rozdělit mezi 7 měst, činí pro rok 2007 celkem 500.000,- Kč. Tato částka bude rozdělena na 
jednotlivá města podle počtu konzultací s klienty za tři čtvrtletí r. 2007. Pro Kuřim činí takto vypočtená částka 
69.321,- Kč. Dotace bude poskytnuta na základě dohody (písemného dokumentu) mezi městem Šlapanice a 
městem Kuřim. 
Příloha č. 1: bilance poradny 

 
Přijaté usnesení: 1234/2007 - ZM schvaluje dohodu mezi Městem Kuřim a Městem Šlapanice o poskytnutí 

dotace na provoz Poradny pro rodinu, manželství a dítě, okres Brno-venkov, pro rok 2007. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 

5. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) Jihovýchod, 
oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu  
Příloha č. 8, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová. 
 
V rámci ROP Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu může Mikroregion Kuřimka jako 
žadatel ve spolupráci s obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim jako partnery projektu 
podat žádost o dotaci na podporu cestovního ruchu, zkvalitnění služeb v cestovním ruchu, zvýšení turistické 
návštěvnosti, propagaci Mikroregionu Kuřimka a obcí správního obvodu v oblasti cestovního ruchu. Konkrétní 
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typy podporovaných činností: tištěné propagační materiály (letáky, brožurky, mapy...), tvorba internetových 
stránek, kalendář společenských událostí, turistické značení (informační tabule apod.), podpora kulturních akcí, 
informační kiosek s veřejně přístupným internetem, účast na veletrhu zaměřeném na cestovní ruch, marketingová 
studie. V rámci tohoto programu je možné získat na jeden projekt dotaci od 0,3 mil. Kč do 10 mil. Kč, dotace do 
výše 85% uznatelných nákladů. Celkové předpokládané náklady projektu Propagace cestovního ruchu „na 
Kuřimsku“ jsou vyčísleny na ….Kč, přičemž finanční podíl aktivit města Kuřimi činí…Kč (bude upřesněno do 
zasedání zastupitelstva na základě jednání obcí Mikroregionu Kuřimka). Výzva pro předkládání žádostí o dotace 
bude vyhlášena od 15.12.2007 do 29.2.2008. Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je čestné prohlášení 
s odkazem na usnesení zastupitelstva o záměru předložit projekt a zajistit zdroje financování minimálně na první 
dvě etapy projektu včetně vlastního podílu. 
 
Přijaté usnesení: 1235/2007 - ZM schvaluje účast města Kuřimi v projektu Mikroregionu Kuřimka 

Propagace cestovního ruchu „na  Kuřimsku“. Zdroje financování minimálně na dvě etapy 
podílu projektu na financování aktivit pro město Kuřim včetně vlastního podílu 
spolufinancování budou zajištěny z rozpočtu města. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 

6. Výstavba města a investice 
6.1. Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 123/2004 
Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Indrová. 
 
ZM je předložen k projednání návrh dodatku č. 5 ke smlouvě č. 123/2004 o zajištění financování IDS JMK, 
kterým se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2008 dle požadavků města Kuřimi, 
projednaných v komisi dopravy a Radě města Kuřimi. Podíly finančních prostředků na jednotlivých linkách IDS 
jsou uvedeny v návrhu  dodatku, který je přílohou tohoto materiálu.  
Příloha: návrh dodatku č. 5 smlouvy č. 123/2004 – 3x A4. 
 
Přijaté usnesení: 1236/2007 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno o zajištění financování systému IDS JMK, kterým se 
zajišťuje nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2008 za cenu ve výši 
918.384,- Kč. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
6.2. Pomník busty Dr. Edvarda Beneše 
Příloha č. 10, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
  
Dne 5.12.2006 předal pan Karel Prostějovský na radnici záměr – žádost o vybudování busty bývalého prezidenta 
ČR a čestného občana Kuřimi Dr. E. Beneše. ZM schválilo dne 23.1.2007, č. usn. 1075/2007 zpracování návrhu 
včetně rozpočtu nákladů na zhotovení parčíku s bronzovou bustou Dr. E. Beneše v prostoru před radnicí. 
Na základě žádosti pana Karla Prostějovského o vybudování busty Dr. Edvarda Beneše byla zpracována studie, 
která řeší umístění , materiálové provedení a finanční náročnost na vybudování pomníku. 
 
ZM dne 21.8.2007 , č. usn. 1175/2007 vzalo na vědomí výsledek studie umístění pomníku Dr. Edvarda Beneše 
    v parčíku před radnicí v Kuřimi, 
        č. usn. 1176/2007 schválilo 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. 
Jako vhodná varianta umístění busty Dr. E. Beneše se jeví v prostoru před budovou „Stará škola“ na 
nám. 1. května na pozemku parc.č. 287. Busta by byla umístěna cca 2 m od památníku legií, čelem k budově 
staré školy.  
Vyjádření OMP: - pozemek parc.č. 287, k.ú. Kuřim je ve vlastnictví Města Kuřimi. 
Vyjádření OŽP: - pozemek bude po provedení terénních úprav oset travním semenem. 
Vyjádření OIRR: - před budovou staré školy se nachází splašková kanalizace a vodovod. Umístění busty je 
  navrženo s ohledem na tyto inž. sítě.  
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s umístěním pomníku busty Dr. Edvarda Beneše na pozemku parc. č. 287 před 
budovou „Stará škola“. 

 
Po projednání materiálu byl návrh usnesení o umístění pomníku předkladatelkou pozměněn. 
 
Přijaté usnesení: 1237/2007 - ZM ruší část usnesení č. 1075/2007 ze dne 23.1.2007 „v prostoru před radnicí“ 

a část usn. č.175/2007 ze dne 21.8.2007 „v parčíku před radnicí“. 
Hlasováno: pro 17 
 

 
Přijaté usnesení: 1238/2007 - ZM souhlasí s umístěním pomníku busty Dr. Edvarda Beneše na pozemku před 

budovou „Stará škola“. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
STA vyhlásil přestávku v 20:05 hod, pokračování jednání začalo v 20:20 hod. 
 
 
 
 

7. Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008. 
Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje Mgr. Š. Střítežská.  

 
ZM schválilo dne 21.8.2007 pod usnesením č. 1178/2007 strukturu a harmonogram zpracování Akčního plánu 
rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 včetně jeho projednání s veřejností.  
Na základě výše uvedeného usnesení byl v první fázi zpracován Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 
jednotlivými odbory MěÚ. Tato pracovní verze byla rozeslána členům komisí RM k připomínkování, jednotlivé 
komise pak na svých jednáních zaujala následující stanoviska: 
1. Komise výstavby bere na vědomí Akční plán rozvoje města Kuřimi a nedoporučuje zařazení částky 2 mil. Kč 

na úpravu dopravní situace v lokalitě Díly za sv. Janem. 
2. Komise dopravy a komise pro společenské záležitosti doporučuje zařadit do Akčního plánu rozvoje města 

Kuřimi autobusovou zastávku linky č. 71 IDS u PLUS – DISCOUNT ve směru od České. Na základě tohoto 
požadavku byla tato investice do Akčního plánu rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 následně zahrnuta. 

3. Komise pro životní prostředí nemá připomínky k Akčnímu plánu rozvoje města Kuřimi. 
 
Dne 31.10.2007 pod usnesením č. 602/2007 vzala na vědomí RM pracovní verzi Akčního plánu rozvoje města 
Kuřimi pro rok 2008.  
Projednání Akčního plánu s veřejností proběhlo na základě doporučení zástupců NSZM ČR formou ankety „Jaké 
jsou kuřimské priority“ ve dnech 6.-7.10.2007 při příležitosti Medových dní (výsledky ankety viz. Příloha 
č. 11A). Na základě požadavků veřejnosti byly do pracovní verze Akčního plánu na rok 2008 zahrnuty i 2 
aktivity, přestože se nejedná o investice města, a to podchod pod tratí ČD a dočasné řešení bezbariérového 
přístupu v prostorách nádraží ČD. Obě tyto investice jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 
Kuřimi. 
Konečná verze Akčního plánu rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 (viz. Příloha č.11B) je nyní předkládána ZM 
ke schválení.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 a bere na vědomí výsledky 

ankety „Jaké jsou kuřimské priority“. 
 
 
V. Zejda dává protinávrh vypustit z akčního plánu rozvoje města Kuřimi bod A.1.2. úprava dopravní situace 
v lokalitě Díly za sv. Janem v částce 2.000.000,- Kč. 
RNDr. I. Poledňák – upravit v kolonce rozpočet 2008 – doporučení pro rozpočet 2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1239/2007 - ZM schvaluje Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 se změnou dle 

zápisu.a bere na vědomí výsledky ankety „Jaké jsou kuřimské priority“. 
Hlasováno: pro 16, zdržel se 1 
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8. Finanční záležitosti 
8.1. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
Příloha č. 12,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Dle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je nutné každoročně stanovit paušální částku 
pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako náhradu 
ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce (týká se především zastupitelů – osob samostatně 
výdělečně činných). V loňském roce byla tato částka stanovena ve výši 250 Kč za hodinu a je navrhováno tuto 
výši zachovat. 
 
Přijaté usnesení: 1240/2007 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou 250 
Kč/hod. Částka je platná pro rok 2008. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.2. Zmocnění Rady města  
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládán návrh na zmocnění RM k možnosti provedení rozpočtových opatření v oblasti investic, 
formou rozpisu do příslušných oddílů a paragrafů, což je pouze administrativním úkonem. Tohoto bude využito 
u takových investičních akcí, které mají dopad do více oddílů – např. dopředu nepojmenované „drobné 
investice“. Nyní je třeba provést rozpis do příslušného paragrafu, dle toho, jak se vyvíjela skutečnost. Celkové 
sumy ve všech případech zůstanou ve výši schválené v ZM. Další zmocnění zmocňuje RM k tomu, aby mohla 
v případě, že bude ještě nějaká dotace do konce roku pro město uvolněna, provést její začlenění do rozpočtu. Bez 
toho by prostředky musely být vráceny. Stejné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
Přijaté usnesení: 1241/2007 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se rozepisují 

schválené investiční akce do příslušných oddílů, aniž by se měnila celková výše těchto 
schválených výdajů, schválená zastupitelstvem.  

 
Přijaté usnesení: 1242/2007 - ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do rozpočtu města 

v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2007. 
 
Hlasováno o obou návrzích současně: pro 17 
 
 
 
 
8.3. Rozpočtové provizorium 2008 
Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Protože nebyl doposud schválen krajský rozpočet, Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele svého 
rozpočtu. V takové situaci je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutno 
schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
 
Rozpočtové provizorium bylo vytvořeno v oblasti provozní ve formátu klasického rozpočtu, v oblasti investic 
přecházejících z roku 2007 je navrhováno zmocnit správce jednotlivých kapitol k dofinancování  těchto akcí až 
do výše aktuálního rozpočtu dané akce. Nové akce, které by se měli realizovat z provizoria budou rozeslány 
dodatečným materiálem. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 155.571.900 Kč. Výše přebytku bude známa přesně po 31.12.2007 a jeho 
aktuální výše bude zařazena do návrhu rozpočtu, který bude ZM předložen v lednu 2008. Příjmová strana 
rozpočtu obsahuje veškeré příjmy, očekávané v roce 2008, jelikož není známa výše dotace na sociální dávky a 
tyto je nutné vyplácet od počátku roku, prozatím byla do rozpočtu zařazena částka 10.000.000 Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 133.682.500 Kč, navíc s rezervou cca 16.000.000 Kč na investice a 
financováním ve výši 6.000.000 Kč (splátky úvěrů).  
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Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  
 
ZŠ Jungmannova  3.910.000 Kč 
ZŠ Tyršova  5.964.500 Kč 
MŠ Zborovská  4.753.000 Kč 
Dům sociálních služeb 4.120.000 Kč  

 
Provozní část rozpočtu vychází z velké části přímo z požadavků jednotlivých správců, v současné době probíhají 
práce na návrhu rozpočtu, který bude schvalován v lednu příštího roku a lze předpokládat mírné snížení 
provozních nákladů ve prospěch investiční rezervy. 
 
Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování 
vyrovnané. Částka Rezerva na výdajové straně ve výši cca 16.000.000 Kč tvoří volnou rozpočtovou rezervu, 
kterou lze využít v rozpočtu města např. na financování investičních akcí. Po účetní uzávěrce bude do rezervy 
zapojen i přebytek hospodaření a rezerva bude dle tohoto přebytku aktuálně upravena.  
Rozpočtové provizorium je sestaveno ve struktuře dle rozpočtových oddílů, s návrhem rozpočtu na rok 2008 
obdrží zastupitelé i podrobnější členění rozpočtu tak, aby se v něm mohli lépe orientovat.   
 
Přijaté usnesení: 1243/2007 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium Města Kuřim na rok 2008 dle přílohy a 

zápisu. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.4. Rozpočtové opatření č. 14 
Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka.  
 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření, viz. příloha. 
 
rozpočtové opatření č.14  

    
 typ oddíl Pol Úz částka 
    

1)    
 příjmy 4121 38 1 500 Kč 
 výdaje 64  rezerva 1 500 Kč 
    
 navýšení položky příjmy od obcí - Jinačovice - přestupky  
    

2)    
 příjmy 4111 98116 dotace Czech POINT 50 000 Kč 
 výdaje 61  98116 50 000 Kč 
    
 dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veř. správy Czech POINT 
    

3)    
 příjmy 4116 15091 dotace  62 400 Kč 
 výdaje 37  62 400 Kč 
    
 dotace  z MŽP - Program péče o krajinu  
    

4)    
 příjmy 4116 15340 dotace 20 000 Kč 
 výdaje 22  15340 doprava 20 000 Kč 
    
 dotace z MŽP pro osvětovou kampaň Zlatá cesta do a ze školy  
    

5)    
 příjmy 4122 551 dotace 50 200 Kč 
 výdaje 55  50 200 Kč 
    
 dotace na činnost SDH  
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6)    
 příjmy 1111 daň z příjmu fyz. osob 1 500 000 Kč 
 příjmy 1112 daň z příjmu fyz. osob - 

podnikatelé 
-1 000 000 Kč 

 příjmy 1113 daň z příjmu fyz. osob - kap.výnosy 50 000 Kč 
 příjmy 1121 daň z příjmu právnických osob 1 000 000 Kč 
 příjmy 1211 daň z přidané hodnoty 3 200 000 Kč 
 příjmy 1332 poplatky za znečišťování ovzduší 7 100 Kč 
 příjmy 1341 poplatek ze psů 150 000 Kč 
 příjmy 1353 poplatek - autoškola 450 000 Kč 
 příjmy 1359 poplatek - rybářský lístek 75 000 Kč 
 příjmy 1361 správní poplatky -500 000 Kč 
 příjmy 2420 splátky půjček - pr. osoby 50 000 Kč 
 příjmy 2460 splátky půjček 500 000 Kč 
 příjmy 34  sportovní zařízení  
 příjmy 36  místní rozvoj  
 příjmy 61  místní správa 600 000 Kč 
 příjmy 63  finanční operace - úroky 150 000 Kč 
 výdaje 64  rezerva 6 232 100 Kč 
    
 Úpravy rozpočtu na příjmové straně - především daní a poplatků - dle skutečného vývoje. 
    

7) administrativní přesun  
 výdaje 33  kultura, církve, sdělovací 

prostředky 
55 000 Kč 

 výdaje 36  místní rozvoj 20 000 Kč 
 výdaje 43  sociální péče a pomoc 6 000 Kč 
 výdaje 61  místní správa -81 000 Kč 
    

Jedná se o rozpis příspěvků poskytnutých Radou města do příslušných oddílů, v rámci ORG 376000000 
- činnost ZM a RM. 

    
8)    

 výdaje 31  školství 207 000 Kč 
 výdaje 32  vzdělávání 22 000 Kč 
 výdaje 33  kultura, církve, sdělovací 

prostředky 
414 000 Kč 

 výdaje 34  sport 1 105 000 Kč 
 výdaje 35  zdravotnictví 2 000 Kč 
 výdaje 55  požární ochrana 10 000 Kč 
 výdaje 61  místní správa -1 400 000 Kč 
 výdaje 64  rezerva -360 000 Kč 
    

Jedná se o rozpis příspěvků poskytnutých v rámci Fondu na podporu spolkové a kulturní činnosti do 
jednotlivých oddílů. 
Jelikož bylo rozděleno více, než činil původně schválený rozpočet, zbytek je dokryt z rezervy. 

    
9) administrativní přesun  

 výdaje 52  civilní ochrana 175 000 Kč 
 výdaje 61  místní správa -175 000 Kč 
    

Civilní ochrana je nově účtována na paragraf 5212, jedná se o administrativní přesun z paragrafu 6171, 
kde bylo rozpočtováno. 

    
10) administrativní přesun  

  31  školství 24 000 Kč 
  34  sport 79 000 Kč 
  55  požární ochrana 10 000 Kč 
  61  místní správa -113 000 Kč 
    

Jedná s o rozpis příspěvků poskytnutých z programu Podnikatelský obolus do jednotlivých oddílů. 
    

11)    
  31  školství 100 000 Kč 
  23  průmysl -100 000 Kč 
    

Přesun finančních prostředků na dofinancování zdroje tepla na ZŠ Tyršova - viz. důvodová zpráva OIRR. 
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12)    
  43  sociální péče 69 400 Kč 
  64  rezerva -69 400 Kč 
    

Příspěvek na provoz Poradny pro rodinu, manželství a dítě, okres Brno - venkov - viz. projednávaný 
materiál. 
 
 
Přijaté usnesení: 1244/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města na rok 2007, a to v 

bodech č. 1-12 dle zápisu. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.5. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová. 
 
K příspěvku do zasedání ZM dne 13. 11. 2007 uvádíme následující : 
V souladu s ust. § 5 odst. 1) písm. a) až e) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, převede Pozemkový fond na základě 
písemné žádosti obce do jejího vlastnictví  pozemky v jejím katastrálním území 

a) v zastavěném území, 
b) v zastavitelné ploše, 
c) určené rozhodnutím, o umístění stavby k zastavění, 
d) zastavěné budovami nebo stavbami, které jsou nemovitostmi ve vlastnictví obce, 
e) určené vydaným územním plánem nebo vydaným regulačním plánem k realizaci zeleně, s výjimkou 

pozemků v nezastavěném území. 
Pozemky podle písmen a), b), c) určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou nebo stavbou pro bydlení a 
pozemky podle písm. d)  a  e)  převede Pozemkový fond do vlastnictví obce bezúplatně. 
Pozemky určené k realizaci zeleně většinou navazují na zastavitelné plochy a musí být ohraničeny jako 
zastavitelné plochy. Ve schváleném ÚPN SÚ Kuřim toto ohraničení NENÍ a proto Město Kuřim nemůže 
žádat o jejich bezúplatné nabytí do majetku obce. Pozemky jsou Pozemkovým fondem nabízeny k odprodeji 
ve veřejné nabídce. 
Součástí podnětu ke změně ÚPN SÚ Kuřim, předloženého ZM dne 13.11.2007 byl bod 1d) – vymezení 
zastavitelné plochy včetně ploch veřejné zeleně, který vyřeší problém, týkající se ohraničení zastavitelných 
ploch. Tato problematika bude řešena rovněž při změně funkčního využití orné půdy na veřejnou zeleň, kde 
budou zakresleny hranice zastavitelných ploch. 
Usnesením ZM č. 1219/2007 jsou schválené změny územního plánu plně v souladu s výše citovanými 
ustanoveními zákona č.  95/1999 Sb.   
 
 
 
 
8.6. Plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2008 
Příloha č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
TAJEMNÍK NEOBDRŽEL ŽÁDNÉ PŘIPOMÍNKY K PLÁNU. 
Při tvorbě plánu byl dodržen osvědčený cyklus: zastupitelstvo - dvě rady města – zastupitelstvo, neboli 
zastupitelstvo po šesti týdnech, rada města po dvou týdnech. Tento cyklus je upraven v době letních prázdnin, 
kdy je vytvořen prostor pro čerpání dovolených a zasedání zastupitelstva města je v rozmezí dvou měsíců. 
Koncem roku 2008 se střídá zastupitelstvo a rada po dvou týdnech. Zasedání ZM 30.9.2008 se plánuje na 
Podlesí. Poslední zastupitelstvo v roce 2008 je plánováno na 9.12.2008, aby se mohly v případě nutnosti 
schvalovat obecně závazné vyhlášky a ty mohly nabýt účinnosti do konce roku. 
 
Jednací dny rady města – středa od 13.00 hod 
Jednací dny zastupitelstva města – úterý od 18.00 hod 
Vždy ve velké zasedací místnosti. 
 
Nehrozí kolize jednání s prázdninami dětí. 
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Prázdniny v roce 2008 
 
Jarní 18.-24.2. 
Velikonoční 20.-21.3. 
Letní 30.6.-31.8. 
Začátek školního roku – 1.9. 
Podzimní 27.-29.10.    rada města   29.10. 
Vánoční 22.12. – 2.1.2009 
 
 
 
 
8.7. Informace o žádosti rodičů dětí a žáků z „Dílů za sv. Jánem“. 
Příloha č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Mgr. H. Němcová. 
 
Dne 7.11.2007 byl na podatelnu Města Kuřimi doručen dokument, který byl nazván „Žádost o zřízení prvního 
stupně na ZŠ Tyršova“. 
V dokumentu rodiče žádají Město Kuřim, jako zřizovatele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-
venkov, aby zřídilo v budově školy na ulici Tyršova 1255 první stupeň ZŠ.  
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, je plně organizovaná základní škola s prvním i druhým stupněm. 
Část prvního stupně, 1.-3. ročník, školní družina a školní jídelna-výdejna, je umístěna na odloučeném pracovišti 
na ulici Komenského 511, zbývající třídy, 4.-9. ročník a školní jídelna, jsou umístěny na ulici Tyršova 1255. 
Základní škola má tedy zřízený první i druhý stupeň. 
Dle § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy a školského zařízení rozhoduje o všech záležitostech 
týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a také stanovuje organizaci a podmínky provozu 
školy a školského zařízení, zřizovatel pouze školu a školské zařízení zřizuje nebo zrušuje.  
Z toho vyplývá, že základní škola první stupeň zřízený má, ale dle podmínek provozu školy je umístěn na 
odloučeném pracovišti, tudíž zřizovatel nemá co zřizovat, jak požadují rodiče ve výše uvedené žádosti. Dle 
školského zákona zřizovatel nerozhoduje o organizaci provozu školy (umístění prvního stupně), to je 
v kompetenci ředitele základní školy. 
Po prostudování a posouzení dokumentu jsme také shledali, že došlý dokument nelze považovat ani za petici, 
jelikož nemá náležitosti dle zákona č. 85/1991 Sb., o právu petičním, v platném znění, a dle školského zákona 
přísluší řešení problému řediteli školy, protože se jedná pouze o organizační změnu (přesunutí tříd prvního 
stupně).  
Z tohoto důvodu doporučujeme zastupitelstvu města, aby se dokumentem zabývalo jako podnětem rodičů dětí a 
žáků a navrhujeme, aby pouze vzalo tuto žádost na vědomí. Řešení žádosti je zcela v kompetenci ředitele 
základní školy, který byl se žádostí seznámen (viz příloha).    
 
Poznámky: 
Mgr. L. Ambrož toto řešení je plně v kompetenci ředitele školy,. 
STA do příštího jednání zjistí stanovisko ředitele školy. 
 
Přijaté usnesení: 1245/2007 - ZM bere na vědomí žádost rodičů o organizační změnu na Základní škole 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.8. Zpráva kontrolního výboru za rok 2007 
Příloha č. 19, předkládá: Alena Matějíčková, zpracovala: Alena Matějíčková. 
 
Kontrolní výbor prověřil: 
 

1. Zřizovací listiny příspěvkových organizací zřízených městem Kuřim 
Výsledek: všechny zřizovací listiny jsou úplné, včetně aktuálních doplňků. 

 
2. Smlouvy na byty: hasička, školy, dům ul. Luční. 

Výsledek: smlouvy jsou úplné a aktuální. 
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3. Smlouvy k bytům ve vlastnictví města uzavřené na dobu určitou. 
Výsledek: bez připomínek. 

    
4. Ukončování nájemních smluv na zahrádky. 

Výsledek: bez připomínek. 
 

5. Uzavírání dodatků v souvislosti s obnovou operátu k.ú. Kuřim. 
Výsledek: bez připomínek – ukončeno. 
 

6. Vybavení věcných břemen za léta 2002-2006. 
Výsledek: byla provedena kontrola vybavení věcných břemen do roku 2004 a výbor navrhuje zařadit 
zbývající do plánu roku 2008. 
Za období 2002-2004 neeviduje OMP žádné nevyřízené smlouvy ve věci zřízení věcného břemene 
v souvislosti s přijatými usneseními orgánů města. 
Kontrolní výbor upozorňuje na možnost vzniku komplikací s již realizovaným kabelovým rozvodem po 
1.7.2000 a doporučuje při dalším rozšíření TKR postupovat dle zákona 151/2000 Sb. 

 
Neprovedenou kontrolu smluv na byty v Centru sociálních služeb a plnění usnesení RM č. 5/06 týkající se 
plaveckého areálu navrhujeme zařadit do plánu roku 2008. 
 
Přijaté usnesení: 1246/2007 -ZM bere na vědomí zprávu z kontrolního výboru za rok 2007.  
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.9. Žádost o poskytnutí příspěvku na zbudování veřejného vodovodu – prodloužení- 
ulice Na Vyhlídce 
Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. J.Reichstäterová. 
 
Předkládáme žádost celkem čtyř současných i budoucích stavebníků, a to: 
 

Vlastník nemovitosti Parcelní 
číslo 

Popis 

Marie Šuterová 2444/2 Stávající stavba z roku 2001, která je v současnosti napojená na 
severního souseda, který je přímo napojen na hlavní řad. Stavbou dojde 
k přímému napojení vlastníka nemovitosti. 

Zdeňka Křížová 2444/1 Stávající stavba (zahradní domek) ve výhledu se předpokládá výstavba 
RD 

Ing. Jan Jelínek 2460 Plánovaná stavba RD, předpokládané zahájení stavby 2008. 
Ing. Milan Uher 2459 V současné době realizovaná stavba před dokončením. 

 
Majitelé přilehlých stavebních parcel budou napojeni na prodlouženou větev veřejného vodovodu, která bude 
budována z vlastních finančních prostředků stavebníků. Stavebníci žádají o finanční příspěvek Města Kuřimi ve 
výši jedné poloviny předpokládaných nákladů 

 
113.500,-Kč 

 
Náklady byly vyčísleny na základě cenové nabídky provádějící stavební firmy, nabídka je přílohou příspěvku.  

 
OIRR doporučuje spolufinancování prodloužení vodovodu na ulici Na Vyhlídce, vzhledem k tomu, že 
v minulosti byly příspěvky na budování inženýrských sítí poskytovány a že stavebníci budovanou část vodovodu 
převedou do vlastnictví Města Kuřimi. 
Příloha: žádost z 22.11.2007, cenová nabídka prováděcí firmy. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje návrh na finanční příspěvek ve výši jedné poloviny předpokládaných nákladů 

113.500,-Kč zbudování prodloužení veřejného vodovodu na ulici Na Vyhlídce, a to pro 
stavebníky a majitele přilehlých parcel - budoucí stavebníky. 
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Přijaté usnesení: 1247/2007 - ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši jedné poloviny předpokládaných 
nákladů, to je 113.500,-Kč, na zbudování prodloužení veřejného vodovodu na ulici 
Na Vyhlídce, a to pro stavebníky a majitele parcel č 2444/2, 2444/1, 2460, 2459 - budoucí 
stavebníky. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
8.10.  Zápis z finančního výboru  
Příloha č. 19, předkládá: Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 

 
Zápis 5. jednání výboru konaného dne 10. prosince 2007 v budově MěÚ Kuřim 

 
Přítomní členové:  Poledňák, Kříž, Katolická, Rousová, Vozdecký, Chocholáč, Koláček 
tajemník: Varmužka 
omluveni: Hájek, Nawrath 
 
Program: 
1) rozpočtové provizorium 
2) rozpočtová opatření 
3) další materiály pro jednání ZM 
4) fondy příspěvkových organizací 
5) diskuze 
 
1) Rozpočtové provizorium 

A. Varmužka seznámil členy výboru s návrhem rozpočtového provizoria : 
Příjmy:  155 571 900 Kč 

 Výdaje:  155 571 900 Kč s rezervou na investice ve výši 15,9 mil. Kč 
Další rezerva vznikne přebytkem hospodaření minulých období a je odhadována na cca 20 mil. Kč. 
Tato rezerva bude zapojena až do rozpočtu pro rok 2008. 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium. 

 

2)  Rozpočtová opatření 
Finanční výbor byl seznámen s předkládanými rozpočtovými opatřeními a přijal následující usnesení: 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. 

 

3)  Další materiály pro jednání ZM 
a)  Finanční výbor se seznámil s předkládanými usneseními, která zmocňují RM provádět rozpočtová 

opatření do konce roku 2007 v oblasti přijímání dotací a rozpisu investičních akcí. 
Finanční výbor doporučuje ZM schválit předložená usnesení, zmocňující RM provádět 
rozpočtová opatření do konce roku 2007. 

 
b)   Finanční výbor posoudil materiál o náhradách ušlého výdělku při výkonu funkce člena zastupitelstva se 

sazbou 250 Kč/hod v případě, že člen ZM není v pracovním nebo jiném obdobném poměru.  
Finanční výbor doporučuje ZM schválit předložené usnesení o náhradě ušlého výdělku člena ZM 
při výkonu funkce. 

 
4)   Fondy příspěvkových organizací 

Finanční výbor projednal předložený materiál o stavech fondů městských příspěvkových organizací a 
diskutoval o optimální výši těchto fondů. Jelikož předložený materiál obsahoval pouze konečné stavy fondů 
a nebylo z něho možné vyčíst obraty v jednotlivých letech, FV se k tomuto materiálu vrátí na svém 
březnovém zasedání. Zároveň ukládá A. Varmužkovi doplnit materiál o výsledky hospodaření a rozdělení 
hospodářského výsledku do fondů v jednotlivých letech. 
 

5)   Diskuze 
FV se dohodl, že příští jednání se uskuteční 21.1.2008 v 18:30 hod. Na programu budou aktuální témata 
pro jednání ZM, především návrh rozpočtu na rok 2008.  

 
Zapsal: Varmužka        Ověřil: Poledňák 

 16



Přijaté usnesení: 1248/2007 - ZM bere na vědomí zápis z 5. jednání  finančního výboru.  
Hlasováno: pro 17 
 
 
Interpelace: 
A. Szabová – dotaz dětí proč není vánočně vyzdobena také ulice v horní části Kuřimi? 
J. Herman – dotaz na 1. místostarostu -  jak vypadá jednání s obalovnou? 
Mgr. L. Ambrož - do konce ledna budou materiály od Obalovny, technická opatření ohledně hluku jsou také 

v jednání. Termín k vyřízení a předložení výsledku šetření je do konce května. 
 
 
Starosta popřál všem přítomným a občanům Kuřimi příjemné prožití vánočních svátků a rozloučil se s rokem 
2007. 
 
 
 
Návrhová komise přednesla usnesení. 
Hlasováno: pro 17 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21.19 hod. 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne  11.12.2007 
Zapsala Hana Koláčková 
 

 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 
 
Ing. Martina Bojanovská       Bc. Roman Stříž 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A plnění usnesení k 4.12.07 
2,  MSBK prodej obchodního podílu 
3, 3A, 3B, 3C žádosti o odkoupení části pozemků, ÚZSVM nabídka pozemků k odkoupení 
4, 4A výkup pozemků pod komunikacemi Díly za sv. Janem 
5, 5A, 56B, 5C programová náplň informačního kanálu TKR Kuřim – výběrové řízení 
6, 6A průběžná zpráva o plánování soc. služeb 
7, 7A, 7B spolufinancování činnosti Poradny pro rodinu, manželství a dítě 
8 žádost o dotaci z Regionálního operačního programu 
9, 9A uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě s IDS JMK 
10 pomník busty Dr. E. Beneše 
11, 11A, 11B akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2008 
12 náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
13 návrh na zmocnění RM - provedení rozpočtových opatření v oblasti investic 
14, 14A, 14B, 14C rozpočtové provizorium 2008 
15, 15A rozpočtová opatření č. 14 
16 podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
17, 17A plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2008 
18, 18A informace o žádosti rodičů dětí a žáků z „Dílů za sv. Janem“ 
19 zpráva kontrolního výboru za rok 2007 
20, 20A, 20B  dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Kuřim 
21, 21A, 21B žádost o poskytnutí příspěvku na zbudování veř. vodovodu– prodloužení ulice Na Vyhlídce. 
22 zápis z 5. jednání  finančního výboru 
 


	Ověřovatelé zápisu

