
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 01/2006 konaného dne 24.1.2006  
 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Jiří Koláček, Ing. 
Miloš Krupica, Ing. Miloš Kotek, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch. 
Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda - členové zastupitelstva města. 
 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Návrhová komise: J.Brabec a Ing.M.Bojanovská 
Komise schválena 16 přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.M.Krupica a RNDr.I. Poledňák 
Ověřovatelé schváleni 16 přítomnými členy ZM. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 16 členů ZM, v 18:10 se dostavil 
V.Zejda. 
 
 
Program 
1. Slib nového člena Zastupitelstva města Kuřimi 
2. Volba nového člena Rady města Kuřimi 
3. Plnění usnesení  k 16.1.2006 
4. Majetkoprávní úkony 
5. Obecně závazná vyhláška  města Kuřimi č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi 
6. Změna územního plánu - podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
7. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  
8. Výstavba města, investice 
     Schválení investiční akce „Mateřská škola na ul. Brněnská“ 
9. Zajištění Lékařské služby první pomoci 
10. Rozpočet na rok 2006 
11. Finanční záležitosti - rozpočtové opatření 
12.Různé 
     Prioritní akce Města Kuřim  
 
Program schválen  všemi 17 členy ZM. 
 
 
 
1. Slib nového člena Zastupitelstva města Kuřimi 
Příl. čís. 1, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník Ing. Petr Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 20.12.2005 obdržel starosta města rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Kuřim od  Ing. Jaromíra 
Němce. Tímto dnem  zanikl  dle  § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001   Sb., o  volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů mandát jmenovaného. Ve smyslu § 56 písm. 1 citovaného zákona „uprázdní-li 
se  mandát v ZO, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže volební strany 
v pořadí podle § 45 odst. 5 a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu“. Tímto náhradníkem 
je Jiří Koláček člen ČSSD.  Rada města mu předala osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva města 
Kuřim a jmenovaný ho přijal. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ukládá členu zastupitelstva složit slib před 
zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ po přečtení slibu (starostou) a potvrdit složení slibu svým 
podpisem.  
Pan J.Koláček složil slib člena ZM. 
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2. Volba nového člena Rady města Kuřimi 
Příl. čís. 2, 2A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník Ing. Petr Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Protože rezignací na mandát člena zastupitelstva města Ing. J. Němce se uvolnilo i místo člena rady města je 
nutné zvolit dalšího člena rady. V městě Kuřim je pět členů rady města, což je nejmenší přípustný počet. 
Paragraf  § 100 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uvádí: „poklesne-li v průběhu funkčního období počet 
členů rady obce pod 5 a na nejbližším zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od 
tohoto okamžiku její pravomoc zastupitelstvo obce…..“. Z hlediska operativnosti řízení obce je nanejvýš 
potřebné doplnit jednoho člena rady obce.  Volit člena rady obce je vyhrazeno zastupitelstvu dle § 84 odst. 2 
písm. m) uvedeného zákona.  
Na jednání ZM byl předložen  pouze jediný návrh nového člena rady města - za MO ČSSD byl navržen nový 
člen ZM pan Jiří Koláček. Tento byl hlasováním zvolen členem rady města. 
 
Přijaté usnesení: 1001/2006 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích za člena 

Rady města Kuřim  pana Jiřího Koláčka.  
Hlasováno pro 9, zdrželo se  8. 
 
 
 
3. Plnění usnesení  k 16.1.2006 
Příl. čís. 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož. 
 
Důvodová zpráva: 
K 31.12.2005 bylo určeno plnění množství usnesení, z nichž většina byla splněna. Přetrvávají nesplněná 
usnesení  vyžadující spolupráci s organizacemi nebo občany (zpravidla dodání dokladů, splnění věcných 
opatření apod.) Přes nejrůznější intervence referentů, vedoucích odborů a tajemníka se nepodařilo usnesení 
z tohoto důvodu splnit.  
 
Přijaté usnesení: 1002/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 16.1.2006. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony 
4.1. 
TENZA Real , s.r.o. – schválení „Dodatku č. l“ ke “Smlouvě kupní  a Smlouvě o zřízení 
předkupního práva jako práva věcného“ 
Příl. čís. 4A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Smlouvou kupní a Smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne  22.3.2005 
V 494/2005-733, právní účinky vkladu práva do KN ze dne 29.3.2005, odprodalo Město Kuřim společnosti 
TENZA Real, s.r.o. pozemek parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim o výměře 4308 m2  v lokalitě „za úřadem“ v Kuřimi. 
Jednou  z podmínek smlouvy  bylo zřízení předkupního práva jako práva věcného pro Město Kuřim pro případ 
nezahájení realizace podnikatelského záměru  v dohodnutém termínu do 31.12.2006.  Z důvodu čerpání úvěru na 
uvažovanou výstavbu bytových domů kupujícím požaduje banka výmaz předkupního práva z listu vlastnictví.  
Dalším požadavkem kupujícího oproti uzavřené smlouvě je změna čl. 11.1  smlouvy spočívající  v tom, že 
kupující tj. TENZA Real, s.r.o. se zavazuje nabídnout prodávajícímu tj. Městu Kuřim bezúplatný převod 
vybudované dopravní  infrastruktury charakteru  veřejné komunikace včetně pozemků a technické infrastruktury 
- hlavní řady vodovodu a kanalizace,  nikoliv parkoviště vybudovaná kupujícím a pozemky na kterých se 
tato parkoviště budou nacházet, jelikož tato parkoviště má v plánu rozprodat budoucím vlastníkům bytových 
jednotek.  
V této souvislosti OMP upozorňuje na skutečnost, že pokud infrastruktura povede  pod vybudovaným 
parkovištěm (parkovacími stáními)  a tyto stavby a pozemky pod nimi nebudou  majetkem města, vyvstává  
nutnost zřízení věcných břemen  pro oprávněného tj. Město Kuřim, potažmo pro správce (BVaK, a.s., 
Jihomoravská plynárenská,  a.s. E.ON atd.). 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje x neschvaluje „Dodatek č. l“ ke Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení předkupního 
práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 s podmínkou, že veškeré náklady 
spojené s výmazem předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí a návrh na vklad podá 
TENZA Real, s.r.o. se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or.č 7, PSČ 617 00. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Na jednání byl za firmu TENZA Real s.r.o. přítomen Ing.Lekeš. 
 
Diskuze, změny: 
Ing.Lekeš: Firma žádá město zrušení předkupního práva na prodané pozemky, jako důvod uvádí požadavek  

banky, od které firma žádá poskytnutí úvěru. 
Mgr.Kyncl: navrhuje neschvalovat  zrušení tohoto předkupního práva. Zástavní právo banka má a to je pro ni 

podstatné. 
J.Brabec:  navrhuje převést  7 parkovacích míst  do majetku města.  
Ing.Lekeš souhlasí, bude upraveno dodatkem smlouvy. 
Závěr: Spol. TENTA se zavázala ponechat 7 parkovacích stání jako veřejné parkoviště, na pozemky prodané  
firmě TENZA  bude mít město i nadále předkupní právo. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2006 - ZM schvaluje „Dodatek č. l“ ke Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení 

předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 ve věci zbavení 
povinnosti společnosti TENZA Real, s.r.o. se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, IČ 25576321 
převést do majetku Města Kuřimi parkovací stání vč. pozemků vybudovaná v souvislosti 
s výstavbou bytových domů v lokalitě „za úřadem“ v Kuřimi. 

Hlasováno pro 17. 
 
 

4.2. 
Kučerovský Zdeněk a  Jana, Brno – žádost o převod pozemků 
Příl. čís. 4B,C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
I. Důvodová zpráva, předkládá Mgr.Ambrož: 
Manž. Kučerovští, investoři bytové výstavby v lokalitě „Díly za sv. Janem“ požádali Město Kuřim  o převod  
pozemků v uvedené lokalitě.  Po vyhodnocení žádosti je navrhováno následující : 
A) manž. Kučerovští převedou do majetku města (úplatně, směnou smlouvou bez cenového vyrovnání – 
způsob převodu upřesní po konzultaci s daňovým poradcem) 
Parc.číslo   výměra v m2  způsob budoucího využití 
2642/836    530   komunikace 
2642/936     28   zajištění přístupu k vodárenskému zař.- 
       „březovský vodovod (čichačka)“ 
2642/937         83   komunikace 
2642/338   2703     komunikace 
2642/553      931   komunikace 
2642/848      963   komunikace 
2642/711      247   komunikace 
2642/714      245   komunikace 
2642/721      284   komunikace 
Všechny shora uvedené pozemky jsou zapsány na LV číslo  3121 pro obec a k.ú.Kuřim – vlastník SJM 
manž.Kučerovští. 
 
B) Město Kuřim převede do vlastnictví manž. Kučerovských :  
Parc.č.    výměra v m2  způsob budoucího využití 
2642/939   66   bude součástí stavebního pozemku 
část 2642/619                  bude součástí stavebního pozemku 
část 2642/615-po hranici s poz.p.č. 2642/614            součást bud.kom., příp.stavebního pozemku 
 
C) Město Kuřim nepřevede manž. Kučerovským  pozemky :  
2645     1246   zeleň, (remízek) 
4531 (PK 2090)                   2086   orná půda 
2642/940                                  93   chodník do ulice Dlouhé 
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OMP navrhuje :  
1) z převodu z majetku města do vlastnictví  manž. Kučerovských v současné době vyloučit pozemky parc.č. 
2645 (remízek), pozemek (PK) 2090 -  po digitalizaci nově označený jako parc.číslo 4531 k.ú.Kuřim - orná 
půda, která bezprostředně navazuje na současnou výstavbu rodinných domků. Dle OIRR se plánuje s rozšířením 
plochy pro bydlení, čímž hodnota pozemku poroste.  Navíc „Smlouvou o nájmu číslo 14/2004“ je pozemek  
pronajat AGROSTYLU, spol. s.r.o. na dobu určitou pěti let do 31.12.2008.  
Z pozemku parc.č. 2642/615 převést pouze část  na hranici s pozemky ve vlastnictví manž. Kučerovských tj. po 
hranici pozemku parc.č.2642/614 k.ú.Kuřim z důvodu zajištění  přístupu z obecního pozemku i pro vlastníky 
pozemků navazujících na lokalitu manž.Kučerovských.   
Dle vedoucího OSVO Ing.Macka jednou z podmínek územního rozhodnutí pro lokalitu RD budovanou 
manž.Kučerovskými bylo zajistit obslužnost zařízení březovského vodovodu na poz.parc.č. 2642/2 k.ú.Kuřim 
z ulice Dlouhé. Skutečnost je jiná, přístup a příjezd je řešen ze slepé ulice Rychlonožkova,  s čímž  jak BVaK, 
a.s.tak i Statutární město Brno  souhlasí. 
V případě převodu pozemků parc.č.2642/940 a 2642/619 k.ú.Kuřim  do majetku manž. Kučerovských je třeba 
posoudit i event. zamezení průchodu do ul. Dlouhé – viz příloha B. 
 
Žádost manž.Kučerovských byla postoupena k vyjádření dotčeným odborům a komisím s výsledkem : 
Odbor stavební a vodoprávní :  na převod pozemků parc.č. 2645, 4531 a 2642/615 – stejný názor jako OMP, u 
poz.parc.č. 2642/619 a 2642/940 – k převodu není připomínek vzhledem k tomu, že bude zajištěn adekvátní 
příjezd k objektu BVaK, a.s. z komunikace nově vybudované manž. Kučerovskými 
Odbor dopravy :  nemá námitek proti majetkoprávnímu vypořádání pozemků 
Odbor životního prostředí :  nesouhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 2645 (ostrůvek zeleně – remízek) a 
s ornou půdou v honu (PK 2090 nově ozn. jako parc.č. 4531) 
Odbor investiční a regionálního rozvoje :  nesouhlasí s odprodejem pozemku parc.č. 2645, 4531 k.ú.Kuřim viz 
stanovisko OMP.  Rovněž tak s odprodejem poz.parc.č. 2642/940 k.ú.Kuřim. Přes tento pozemek požaduje 
zajistit pěší propojení -  chodník, který bude spojovat konec slepé ulice Rychlonožkovy s ulicí Dlouhou. 
V opačném případě je  přístup do ul. Dlouhé  až ulicí Foglarovou. 
V případě odprodeje pozemku parc.č. 2642/619 k.ú.Kuřim požaduje OIRR ponechat v majetku města podél 
komunikace Dlouhá  pruhu o š. 0,5  m od obrubníku komunikace. Zbylou část bude možno odprodat.  Prodej 
bude možno realizovat až po kolaudaci komunikace ul. Dlouhé. Ke kolaudaci nutno předložit GP kde budou 
vyznačeny přesné hranice stavby komunikace a přilehlých pozemků. 
Ve věci odprodeje části pozemku parc.č. 2642/615 k.ú.Kuřim – viz stanovisko OMP. 
Převod pozemku parc.č. 2642/939 doporučuje. 
 
Návrh změn, diskuze: 
Dr.Holman na základě  osobního jednání s Ing.Kučerovským předkládá následující pozměňující návrh: 
- převést  man.ž Kučerovským  do vlastnictví  část. parc.č. 2642/940 a 2642/619 (bude součástí stavebního 

pozemku 
Ing.Kučerovský sdělil, že záměrem žádosti o odprodej  pozemků je větší soukromí budoucích vlastníků 

rodinných domů. 
Ing.Bojanovská je pro zachování  možnosti vybudování chodníku (neprodávat pozemek 2642/940) – možnost 

průchodu. 
Brabec je pro odprodej  parcely Ing.Kučerovskému - cesta (průchod) nebyla v původním projektu. 
Závěr: 
Město si ponechá ve vlastnictví par.č. 2642/940  a část. parc.č. 2642/619 k event. vybudování chodníku pro pěší  
z ul. Rychlonožkova. Manž. Kučerovští městu neprodají parc.č.2642/936 o vým. 28m2, kterou město chtělo 
zajistit lepší přístup k vodárenskému zařízení. 
 
Hlasováno o protinávrhu Dr.Holmana: 
ZM schvaluje adresný záměr na převod části pozemku parc.č. 2642/619, části  pozemku p.č. 2642/939  

(s podmínkou realizace kupní smlouvy až po právní moci kolaudačního rozhodnutí 
komunikace ul.Dlouhá) vše v k.ú.Kuřim z majetku Města Kuřimi do vlastnictví manž. 
Zdeňka a Jany Kučerovských, první trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno, druhá trvale 
bytem Sv.Čecha 64, 612 00 Brno, za ujednanou kupním cenu 100,- Kč s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně 
z převodu nemovitosti. 

Pro bylo 5 hlasů – návrh neschválen. 
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Přijaté usnesení: 1004/2006 - ZM schvaluje adresný záměr na převod pozemku parc.č. 2642/939 o výměře 66 

m2, části poz.parc.č. 2642/615 (po hranici pozemku parc.č. 2642/614), části pozemku 
parc.č.2642/619 (s podmínkou realizace kupní smlouvy až po právní moci kolaudačního 
rozhodnutí komunikace ul.Dlouhá) vše v k.ú.Kuřim z majetku Města Kuřimi do vlastnictví 
manž. Zdeňka a Jany Kučerovských, první trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno, druhá 
trvale bytem Sv.Čecha 64, 612 00 Brno, za ujednanou kupním cenu 100,- Kč s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
Přijaté usnesení: 1005/2006 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/836 o vým. 530 m2, poz. 

parc.č. 2642/937 o vým. 83 m2, poz.parc.č. 2642/338 o vým. 2703 m2, poz.parc.č. 2642/553 o 
vým. 931 m2, poz.parc.č. 2642/848 o vým. 963 m2, poz.parc.č. 2642/711 o vým. 247 m2, 
poz.parc.č. 2642/714 o vým. 245 m2 a poz.parc.č. 2642/721 o vým. 284 m2 z vlastnictví 
(SJM) manž. Zdeňka a Jany Kučerovských, první trvale bytem Vodova 53, 612 00  Brno, 
druhá trvale bytem Sv.Čecha 64, 612 00 Brno do vlastnictví obce za cenu 100,- Kč s tím, že 
náklady spojené s uzavřeném kupní smlouvy hradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2006 - ZM neschvaluje záměr na převod pozemku parc.č. 2645 o vým. 1246 m2,  

pozemku parc.č. 4531 o vým. 2040, pozemku parc.č. 2642/940 o vým. 93 m2 z majetku 
Města Kuřim do vlastnictví (SJM) manž. Zdeňka a Jany Kučerovských, první trvale bytem 
Vodova 53, 612 00 Brno, druhá trvale bytem  Sv.Čecha 64, 612 00 Brno. 

Hlasováno pro 16, zdržel  1. 
 
 
 
4.3. 
Reiniš Pavel, podnikatel, trvale bytem  Gorkého 26, 602 00 Brno – žádost o prominutí 
smluvní pokuty  
Příl. čís. 4, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim „Smlouvou o nájmu číslo 241/2004“ ze dne 23.11.2004 pronajalo podnikateli Pavlu Reinišovi část 
pozemku parc.č. 1811 k.ú.Kuřim o výměře 7 m2 k umístění pojízdného přívěsu s občerstvením v zahradě 
kulturního domu v Kuřimi. Od léta roku 2005 stánek nebyl provozován z důvodu, že o poskytovanou službu  
nebyl v horní části Kuřimi zájem, podnikatel navíc onemocněl  a dlužil na nájemném za II.,III. a IV/Q 2005. Na 
základě vzájemné dohody dluh (nájemné, zálohy na energie a paušální poplatek za komunální odpad) ve výši Kč 
8.050,- uhradil dne 12.1.2006. V souladu s ust. čl. 4, odst. 4.1. shora citované smlouvy je však povinen  uhradit 
Městu Kuřim – jako pronajímateli – smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, z důvodu prodlení  s placením 
nájemného a záloh na služby delším než jeden měsíc. Tuto skutečnost vzal pan Reiniš  na vědomí „Zápisem o 
uznání dluhu“  s tím, že záležitost bude řešena až po splacení dluhu. Dnem 12.1.2006 se tak stalo. Podnikatel 
z důvodu dlouhodobé nemoci (předložil doklad o pracovní  neschopnosti od 5.9.2005)  a z nedostatku finančních 
prostředků žádá o prominutí smluvní pokuty.  
Materiál je ZM předkládán v souladu s ust. § 85 písm. i) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
v platném znění, neboť se jedná  o pohledávku vyšší než 20.000,- Kč. 
 
Diskuze: 
J.Brabec navrhuje odpustit 2/3. 
 Hlasováno o návrhu pro 4. 
L.Kincl  souhlasí s p.Brabcem. 
Dr.Holman navrhuje prominout 5/6, p.Reiniš dostane ještě pokutu. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2006 - ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty za pozdní platby nájemného a záloh na 

služby z pronajatého pozemku parc.č. 1811 k.ú.Kuřim o výměře 7 m2 podnikateli Pavlu 
Reinišovi dle žádosti ze dne 12.1.2006 ve výši 5/6 předepsané smluvní pokuty. 

Hlasováno pro 17. 
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4.4. 
Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost.komunikace z 
majetku Jihomoravského kraje do vlastnictví obce 
Příl. čís. 15, 1A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zprac. OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Správa a údržba silnic  Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se obrátila na Město Kuřim o 
součinnost ve věci zjištění uživatelů zahrádek na části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim. Jedná se o 
zahrádkářskou lokalitu dosud evidovanou na části pozemku parc.č. 3002 k.ú.Kuřim lokalita  „u Investy“. OMP 
v historické evidenci majetku vyšetřil,  že jako uživatel předmětného pozemku byl evidován Český 
zahrádkářský svaz. Od účinnosti zákona číslo  172/1991 Sb.  „o přechodu vlastnického práva k nemovitostem 
z České republiky na obec“  byly v roce 1992 uzavřeny nájemní smlouvy  pouze s těmi uživateli, jejichž 
zahrádky se prokazatelně  nacházely na majetku obce – po obnově operátu na pozemku označeném jako parc.č. 
3002/3 k.ú.Kuřim. 
Přední část pozemku (ozn. žlutě) je součástí  komunikace II/386 -  parcela číslo 1843 k.ú.Kuřim, jsou zde 
situovány již z dřívější doby čtyři  zahrádky, jejichž  uživatele se Správa a údržba silnic za přispění města a 
prostřednictvím advokátní kanceláře pokoušela v min. období zkontaktovat, avšak bezvýsledně. Proto se znovu 
obrací  o pomoc na město, neboť o odkoupení předmětného pozemku Jihomoravský kraj opětovně požádal Ing. 
Libor Brandstetter – podnikatel – za účelem zajištění samostatného vjezdu do průmyslového areálu firmy 
SeBaTi spol. s r.o. v areálu býv. TOS Kuřim.  
Jde o nemovitost, kterou Jihomoravský  kraj, potažmo Správa a údržba silnic ke své činnosti nepotřebuje, je 
ochotna  pozemek prodat, nechce však tak učinit, aniž by nějakým způsobem nájemce uvědomila. Např. bez 
jejich vědomí zahrádky včetně porostů a staveb zlikvidovat. Na jednání dne 24.1.2006 město  přislíbilo pomoc 
v tom, že se pokusí nájemce  zkontaktovat a tyto informovat o možnosti pozemek odkoupit. Stejná možnost se 
však nabízí i městu. 
Proto OMP navrhuje, aby se  Město Kuřim stejně jak činí Ing. Brandstetter nebo tak mohou učinit i stávající 
uživatelé zahrádek, ucházelo o bezúplatné nabytí předmětného pozemku z majetku Jihomoravského kraje do 
vlastnictví obce. V případě, že by se tak stalo, mohlo by s uživateli zahrádek uzavřít nájemní smlouvy a lokalitu 
sjednotit. V  ÚPD je pozemek  veden jako  veřejná zeleň. 
 
Přijaté usnesení: 1008/2006 - ZM schvaluje  bezúplatný převod (dar)  části pozemku parc.č.1843 k.ú.Kuřim o 

výměře cca 860 m2 z majetku Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 602 00 
Brno do vlastnictví obce. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.5. 
Manž. ing. Radek a Zdeňka Dohnalovi, Kuřim, U stadionu 942  – žádost o odkoupení 
pozemku na ul. Jelínkových 
Příl. čís. 5, předkládá Mgr..Ambrož, zpracoval OMP 
 
Manželé Dohnalovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 2786/30 k.ú. Kuřim o výměře 6,8 m2 a pozemku 
parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře 21,80 m2 viz příloha  5 A . Pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem 
manž. Dohnalových a byly by užívány jako zahrada. 
 
Materiál je na žádost  manž. Dohnalových stažen z jednání. Bude projednán nepříštím jednání ZM za 
přítomnosti žadatelů. 
Návrh usnesení : ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parcela č. 2786/30 k.ú. Kuřim o výměře cca 

6,80 m2 a části pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 21,80 m2 manž. ing. 
Radku a Zdeňce Dohnalovým, bytem Kuřim, U stadionu 942, za cenu ……,- Kč/m2 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy a  daně z převodu nemovitosti.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
4.6. 
Manž. ing. David a Marika Peškovi, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem 
Kuřim, U stadionu 942  – žádost o odkoupení pozemku na ul. Jelínkových. 
Příl. čís. 5, předkládá Mgr..Ambrož, zpracoval OMP. 
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Manželé Peškovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 2786/49 k.ú. Kuřim o výměře 11,40 m2 a pozemku 
parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře 196 m2 viz příloha   5  B . Pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem manž. 
Peškových a byly by užívány jako zahrada. 
 
Materiál je na žádost  manž. Peškových stažen z jednání. Bude projednán nepříštím jednání ZM za 
přítomnosti žadatelů. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku parcela č. 2786/49 k.ú. Kuřim o výměře cca 

11,40 m2 manž. ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika 
bytem Kuřim, U stadionu 942, za cenu ……,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a daně z převodu 
nemovitosti.  

Návrh usnesení : ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 196 m2 
manž. ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem 
Kuřim, U stadionu 942. 

O návrzích nehlasováno. 
 
 
 
5. Obecně závazná vyhláška  města Kuřimi č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi 
Příl. čís. 6, 6A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva: 
Jedná se o řešení podnětu Ministerstva vnitra ČR odboru dozoru a kontroly veřejné správy – oddělení dozoru 
Brno k OZV města Kuřimi, který byl zaslán pod Č.j.: ODK -263/14-2005. V podstatě se jedná o rozdílné 
chápání obsahu a zásad tvorby vyhlášek mezi  městem Kuřim a MV.  
Bylo doporučeno:  
1. V čl. 2 Užívání znaku města vypustit z textu větu „Žádost musí obsahovat také návrh umístění znaku 

města“. Slovo musí stanovuje povinnost,  k jejímuž stanovení není zastupitelstvo oprávněno. Další 
podrobnosti o užívání znaku města navíc jsou formou „dohody“ vyjádřeny v Žádosti o udělení souhlasu pro 
použití znaku města Kuřimi, který uděluje rada města.  

2. Čl. 3 Vypustit celý, protože k užívání vlajky není podle zákona o obcích nutný souhlas a jsou tedy zbytečná 
různá omezení či vymezení jak s ní nakládat (viz ničení vlajek v televizních dokumentech). Naopak je 
možno uvést odvolání na příslušné ustanovení zákona pod čarou  viz §34a  odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích. 

Tato doporučení byla RM akceptována a znění obecně závazné vyhlášky upraveno. 
Na podstatě znaku ani vlajky města Kuřimi  se nic nemění. Rada města doporučuje ZM OZV schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2006 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2006 o  znaku a 

vlajce města Kuřimi. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
6. Změna územního plánu - podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města 
Kuřimi 
Příl. čís. 7, 7A, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení podnětu ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká : 
- rozšíření plochy občanského vybavení a služeb K 4.3 – lokalita Pod silnicí a  
- zařazení této plochy do I. etapy výstavby. 
O změnu územního plánu požádal dne 21. 12. 2005 pan Trtílek Aleš, bytem v Tišnově. Na tomto pozemku hodlá 
MUDr. Danuše Jarošová realizovat investiční záměr – vybudování rehabilitačního centra s hypoterapií pro 
nemocné děti. 
Starosta stahuje tento bod z jednání s tím, že bude návrh na změnu ještě projednán osobně s žadatelkou, 
MUDr.Jarošovou. 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje/neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : - rozšíření 
plochy občanského vybavení a služeb lokality K 4.3 – Pod silnicí o část pozemků (KN) p.č. 
3058/131, 3060/55 a 3061/57 a zařazení této plochy do I. etapy výstavby dle přílohy. Náklady 
spojené s pořízením změny včetně podkladů bude hradit žadatel. 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
 
7. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  
7.1 
Vyhlášení termínů výběrových řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v r. 2006 
Příl. čís. 8, zpracoval Ing.R.Hanák. 
 
Důvodová zpráva: 
Začátkem roku zastupitelstvo města vyhlašuje aktuální termíny uzávěrek žádostí o příspěvky z „Kulturního 
fondu“ na příslušný rok tak, aby byly v dostatečném časovém předstihu informováni všichni tradiční  i event. 
noví organizátoři kulturního, spolkového a sportovního života v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2006 - ZM vyhlašuje 3 výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2006 a stanovuje následující termíny: 
1. Uzávěrka pro podání žádostí: 13.2. 2006 

Termín projednání v ZM:         7.3. 2006 
2. Uzávěrka pro podání žádostí:   5.6. 2006 
 Termín projednání v ZM:       27.6. 2006 
3. Uzávěrka pro podání žádostí:   4.9. 2006 
    Termín projednání v ZM:       26.9. 2006 

Hlasováno pro 17. 
 
 
 
7.2. 
Odvolání a volba nového člena výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Příl. čís. 9, zpracoval Ing. M. Kotek. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Michal Mikuš, který byl do výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti zvolen za SNK, chce 
z důvodu své zaneprázdněnosti rezignovat na členství ve výboru. Na jeho místo navrhuji paní Miladu 
Svobodovou, z téhož týmu.  
 
Přijaté usnesení: 1011/2006 - ZM odvolává z výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  

p.Michala Mikuše.  
 
Přijaté usnesení: 1012/2006 - ZM volí za členku výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

p.Miladu Svobodovou. 
Hlasováno o obě usnesení  současně : pro 17 
 
 
 
8. Výstavba města, investice 
Schválení investiční akce „Mateřská škola na ul. Brněnská“ 
Příl. čís. 10, předkládá A.Matějíčková, zprac. OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
A) Odůvodnění: 
Vzhledem k růstu poptávky po službách MŠ (zejména v souvislosti s novou výstavbou) a vzhledem 
k plánovanému ukončení provozu dvojtřídní MŠ (elokované pracoviště na ul. Otevřená) bylo zastupitelstvem 
města rozhodnuto o pořízení projektové dokumentace pro stavbu nové mateřské školy na ul.Brněnská.  
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Objekt MŠ bude situován na ulici Brněnská, do areálu u ZŠ Tyršova v sousedství stravovacího zařízení ZŠ, ze 
kterého bude obsluhována i MŠ. 
 
B) Popis dosavadního postupu: 
Usnesením  ZM 1011/2005 byla schválena příprava projektu v rámci rozpočtu města na rok 2005, usnesením 
ZM č.1054/2005 došlo k navýšení prostředků ve výši 950 tis. Kč na vypracování projektové dokumentace (PD) a 
usnesením RM 17/2005 bylo schváleno uzavření smlouvy na vypracování PD Ing. arch.Habinou. V návaznosti 
na  usnesení RM č.570/2005 a č.608/2005, kterým bylo schváleno zadání výběrového řízení na výkon mandatáře 
a  vybrána firma GORDION s.r.o. , jako mandatář  výše uvedené akce , bylo dne 6.1.2006 zveřejněno zadání 
veřejné zakázky na Centrální adrese. V souladu s usnesením RM č. 571/2005 a č. 609/2005 proběhlo výběrové 
řízení na poskytovatele výkonu technického dozoru investora a vybrána firma INGMA , spol. s r.o..Na akci 
„Mateřská škola na ul.Brněnská“ je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení  
č.j.11216/výst/2164/05/Ma ze dne 21.12.2005.  
Na základě diskuse s odbornou veřejností i zástupci rodičovské veřejnosti bylo rozhodnuto, že nová mateřská 
škola bude začleněna jako elokované pracoviště do právního subjektu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvková organizace (pod vedením ředitelky MŠ Ivy Hermanové).  
 
C) Financování: 

a) Doplatek projektové dokumentace, zajištění výběrových řízení (na dodavatele stavby a 
dodavatele finančních služeb – poskytnutí úvěru) a technický dozor investora představuje částku 
1.200.000,- Kč (vč.DPH), která bude kryta z rozpočtové rezervy roku 2006. 

b)  Financování výstavby a vybavení MŠ  je navrhováno prostřednictvím úvěru, na jehož přijetí 
        bude vypsáno výběrové řízení ve smyslu zákona  č.40/2004 Sb., o zadávání veřejných zakázek.   
        Uvažovaný úvěr je municipální ( může být i investiční nebo hypoteční), ve výši max.30 mil. Kč,  
        s jištěním nemovitostí (i více, dle požadavků banky s vítěznou nabídkou), se splatností 10 –ti let a  
        počátkem splácení v roce 2007 ( obdobně jako při úvěru na výstavbu  ZUŠ). 

                      Dle předběžné modelové nabídky by mohly být splátky následující: 
                     měsíční splátka jistiny:     250 000 Kč 
                     roční splátka jistiny:      3 000 000 Kč 
                     měsíční splátka úroku: cca 45 000 Kč  ( cca 31 000 Kč) 
                     roční splátka úroku:   cca 540 000 Kč  (cca 370 000 Kč) 

                    Pozn. měsíční a roční splátka úroku je pouze orientační a vychází z roční úrokové sazby  cca 3,5% , 
která se od skutečné může lišit. V závorce jsou uvedeny splátky úroku při sazbě cca 2,5%. 

                    Nabídky ve výběrovém řízení vyhodnotí komise určená RM a uzavření smlouvy, včetně případných 
zástav, bude předloženo ke schválení ZM. 

         
D) Popis navrhované stavby: 
Jedná se o novostavbu trojtřídní mateřské školy pro 84 dětí. Objekt mateřské školy je navržen jako 
nepodsklepený jednopodlažní. Novostavba bude napojena novými přípojkami na inženýrské sítě, které se 
nacházejí v blízkosti řešeného území. Objekt mateřské školy je navržen tak, aby splňoval všechny požadavky 
kladené na  architektonické, estetické, provozní, hygienické, bezpečnostní a technické řešení s vazbami na okolí. 
Záměrem je vytvořit harmonické, sociálně příznivé  prostředí pro děti předškolního věku.  
Přehled základních kapacit: 
 kapacita (počet dětí) 84      celková plocha areálu cca 3 500m2  
 zaměstnanci  9-10  zastavěná plocha  948 m2 
 počet tříd  3  užitná plocha  846 m2 
 parkovacích stání  8  obestavěný prostor            3 230 m3 

                       
F) Podrobnější popis objektu, dispoziční řešení: 
 Koncepce stavby je pojata jako přízemní objekt,  s komunikační a obslužnou částí, přimknutý k severní 
hranici. 3 třídy orientovány MŠ jsou  orientovány jihozápadně do zahrady. Nástup k MŠ je řešen z prostoru 
stávající, trvale otevřené brány školního areálu. Tento přístup je určen pro příchod rodičů s dětmi, zaměstnanců, 
pro dopravu potravy v uzavřených termoportech do výdejen, popř. i pro přístup sanitky k izolaci. Přístup údržby 
zahrady a pískovišť je řešen přímo z ulice Brněnské. Bude-li to epidemiologická situace vyžadovat, je možno 
tento vstup případně využít i pro dopravu termoportů do výdejen přímou cestou.  
Venkovní plochy jsou v potřebné míře vybaveny komunikacemi, chodníky, venkovními hřišti, osvětlením a 
dalším potřebným vybavením. Urbanistické řešení je svým uspořádáním i dosaženými plošnými parametry 
v souladu s vyhláškou č. 108/2001 Sb. a všemi dalšími příslušnými platnými normami a předpisy.  
 Dispoziční řešení vychází z umístění celého provozu v jedné úrovni přízemí. Výhodou oproti 
vícepodlažnímu řešení je vynechání vertikálních komunikačních jader. Přízemní řešení umožní výrazně 
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jednodušší celkovou požárně – bezpečnostní klasifikaci bez členění na požární úseky. Pro objekt mateřské školy 
je velmi významná  i možnost kvalitního provětrání prostor vzájemným výškovým uspořádáním střešních rovin. 
Pobytové místnosti – herny, jídelny a ložnice jsou provětrány příčně. 
 Tyto technické faktory umožňují řešení ekonomicky srovnatelné s řešením víceúrovňovým.  
Z pohledu účelu objektu je pak toto řešení velice příznivé pro propojení školky se zelení, pocitového i faktického 
– každá třída má přímou sezónní terasu. Navíc, i při tomto řešení bylo dosaženo, vyhláškou stanovené, plošné 
výměry venkovních ploch. 
Jednotlivé provozní jednotky jsou uspořádány v sérii podél hlavní chodby, navazující na hlavní vstup. Strava 
bude do výdejen dopravována v uzavřených termoportech. Výdej stravy bude realizován ze dvou výdejen, 
vložených mezi tři oddělení. Každé oddělení má svoji šatnu, umývárnu, WC dětí, WC učitele, sklad hraček. 
Pobytové plochy jsou členěny na pracovnu – hernu a lehárnu, plošné výměry odpovídají požadavkům vyhlášky.  
V přímé návaznosti na zahradu je řešen zahradní sklad hraček a pohotovostí WC. Dispoziční řešení zohledňuje 
všechny provozně – hygienické požadavky a bylo projednáno se specialisty na hygienu dětí a mládeže. 
 Všechny místnosti budou dostatečně prosvětleny přímo nebo uměle. Všechny místnosti budou 
odvětrány přímo nebo nuceně.  
Architektura areálu se svým výrazem snaží co nejlépe navázat na parkový charakter pozemku i přilehlých částí 
celé lokality, svým hmotový členěním, množstvím použitého dřeva i tvarem střech dát stavbě výraz v parku 
umístěných pavilonů. Takto koncipovaná stavba umožní její emocionální přijetí vnímavými malými uživateli a 
tím splní hlavní požadavek na architektonický výraz. 
 Z konstrukčního hlediska se jedná o jednoduchý objekt s příčným nosným systémem, s kombinací 
vyzdívaných nosných stěn a dřevěných lepených vazníků, při použití vlašské soustavy střešních krokví. Objekt 
je zastřešen pultovými střechami, jejich geometrická členitost a různé sklony přidávají budově dynamický 
charakter. Střešní krytina bude fóliová, značnou část obvodového pláště tvoří prosklené stěny. Před prosklenými 
výplněmi budou použity vnější žaluzie s hliníkovými lamelami. 
 Vybavení nové mateřské školy bude z části zajištěno i přesunem vybavení z MŠ Otevřená. 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek žádá zvážení výstavby MŠ v jiné lokalitě a předmětné pozemky využít dle ÚP, výstavba  MŠ u 

sokolovny zabrání dalšímu možnému rozvoji již stávajícího sportoviště. 
Ing.Růžička se přiklání se k postoji Ing.Kotka  - město stále zahušťuje zástavbu, měla by se hledat k výstavbě 

jiná lokalita. 
Dr.Holman sdělil, že vedení Sokola, vlastníka potřebných pozemků se sbližuje s názorem a požadavky města. 
Ing.Bojanovská upozorňuje, že cena za plánovaný objekt je téměř dvojnásobná, než je obvyklé za m3 nové 

stavby (obvyklá cena  je cca  4,5 tis. Kč za m3, plánovaných  30 mil. Kč je téměř dvojnásobek  9.287,- 
Kč za m3). Žádá o  vysvětlení těchto nákladů -  (došlo k navýšení o 19% oproti původně schváleným a 
plánovaným nákladům). 

Dr.Holman: sdělil, že v poslední době se velmi změnily požadavky na stravovací zařízení  a tím se mění i cena. 
Doufá, že konečná cena stavby  bude nižší. 

Dr.Poledňák: Jihomoravský kraj nestavěl  mateřskou školku ale dětský domov, ale cena  za m3  stavby byla pod 
5 tis. Kč.Co vedlo vedení  města k této ceně? 

 Doporučuje koupit pozemky v „Dílech za Sv.Janem“ a postavit MŠ v těchto místech. 
Dr.Holman: cenu stanovil projektant objektu Ing.arch.Habina.  
 Předpokládá, že pokud by se město rozhodlo stavět MŠ v „Dílech“, cena objektu MŠ by vlivem 

nákladů na odkoupení pozemků od vlastníka (předpokládáno cca 2.000,- Kč m2 ) rovněž stoupla na  
30 mil.. Rovněž u sokolovny polohu  považuje  za výhodnější z hlediska dostupnosti a využitelnosti 
z blízké ZŠ: 

Dr.Poledňák  předpokládá další růst zástavby v „Dílech“, stavbu MŠ u ul. Bohoušova považuje za opodstatněnou 
a reálnou za cenu  cca 20 mil – tak jak město  původně plánovalo. 

Ing.Bojanovská a V.Zejda žádají zdůvodnění  masivního  navýšení ceny projektantem a porušení ÚP města. 
V.Zejda připomínkuje polohu MŠ - z jedné strany je sportoviště a z druhé strany příjezd  do prům. zóny. 
 
 
Přestávka 20:00 – 20:20 hodin, Dr.Holman vzdálen,  po přestávce přítomno 16 členů ZM. 
Projednání  bodu 8.1. přerušeno do doby příjezdu  projektanta MŠ Ing.arch.Habiny. 
 
 
 
 
9. Zajištění Lékařské služby první pomoci 
Příl. čís.14, předkládá Ing.M.Kotek – člen ZM. 
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Důvodová zpráva: 
Podle dostupných informací je stávající způsob zajištění lékařské služby první pomoci v Kuřimi zcela 
nevyhovující. Po zrušení stanice LSPP v Kuřimi tato služba měla být dle dohody vedení radnice s tišnovskou 
nemocnicí zajišťována v nemocnici v Tišnově. Je však zřejmé, že rozsah služby je výrazně nižší než jak byla tato 
služba zajišťována v Kuřimi a je odlišný od toho, co bylo prezentováno na jednání ZM koncem roku 2004, když 
se jednalo o zrušení pohotovosti v Kuřimi. V současnosti tišnovská pohotovost nestíhá zajistit dva regiony 
Tišnova a Kuřimi. Výsledkem je skutečnost, že v situacích, kdy je služba zřejmě zahlcena, odmítá návštěvy 
pacientů v Kuřimi a ti se ocitají bez pomoci. Dochází i k situacím, že pacienti, kteří byli přinuceni přijet do 
ordinace  v Tišnově nebyli ošetřeni, protože přijeli v čase, kdy služba již končí a museli odtud cestovat na 
ošetření do Brna. 
Pokud fungovala pohotovost v Kuřimi, ošetřila cca 5000 pacientů/rok, není znám případ, že by odmítla ošetřit 
pacienta a není znám případ, kdy by si pacienti ztěžovali na způsob léčby.  
Dostupnost lékařské péče považuji za nejdůležitější službu, která by ve městě měla být zajištěna.  
Za nejsolidnější způsob zajištění lékařské služby v mimopracovní dobu stále považuji obnovení stanice LSPP 
v Kuřimi ve stejném rozsahu jaký měla před jejím zrušením.  
 
V 20:30 se vrátil do jednání Dr.Holman. 
 
J.Herman předkládá pozměňovací návrh ve znění:  
ZM ukládá starostovi  jednat o obnovení stanice Lékařské služby první pomoci v Kuřimi od 1.7.2006 s náklady 
do 4 milionů. 
Hlasováno pro 8  – neschváleno. 
 
Původní návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města zajistit obnovení stanice Lékařské služby první pomoci 

v Kuřimi ve stejném rozsahu, jaký měla před zrušením, se zahájením provozu nejpozději 
do 1.7. 2006 a s náklady do 4 mil. Kč. 

Hlasován pro 6 – neschváleno. 
 
 
Pokračováno v jednání o bodu 8.1., na jednání se dostavil ve 20:40 Ing.arch. Habina, projektant  
nové MŠ.   
Jednání přítomna vedoucí  OIRR Ing.Kohutová, do jednání se vrátil Dr.Holman – přítomno 17 členů ZM. 
 
Dotaz Ing.Bojanovské:  

- MŠ bude mít 3230 m3, investiční náklad  je nad 9 tis. za m3, což je dvojnásobek obvyklé ceny. Původně 
bylo jednáno o ceně cca 17 mil. na novou  MŠ. Cena měla být cca5 tis. za m3. Jednalo město  s Vámi o 
této ceně? 

Arch.Habina: cena je opravdu cca 9 tis. za m3 s DPH. MŠ byla navržena v souladu se studií, nová cena  vzešla z 
nových požadavků  ze strany provozovatelů MŠ. 

Zvýšení ceny z pohledu Ing.Kohutové:  
- složení komise byla nadstandardní (proto byl neprojektován také nadstandardní  objekt) 
- v objektu je vyšší procento zasklení 
- cenu ovlivnilo  stavebně obtížnější území (geologicky a akusticky) 
Souběh těchto vlivů vyvolal zdražení celé stavby. Cena byla dokonce stažena z 35 mil..  

Arch.Habina: v ceně jsou i náklady na sítě, hřiště. Navýšení ceny je m.j. způsobeno použitím staveb. materiálů, 
s tím související vyšší statické  zatížení a geolog. charakteru pozemku. 

 Připouští rozpočtovou chybu  ve výši 19%.  
J.Herman  se dotázal na možnost snížení ceny stavby. 
Arch .Habina sdělil, že dodržel zadání které dostal na stavbu a tohoto vzešla cena.. 
Ing.Růžička: považuje objekt za velmi kvalitní, ale jeho  umístění nepovažuje za dobré. 
Ing.Bojanovská se dotázala kolik dosud stála projektová činnost a zdaje tato MŠ realizovatelná za celém rozsahu 

za schválené prostředky. 
Arch.Habina: projektová činnost dosud stála cca 780 tis. a domnívá se, že  MŠ bude realizována za cenu nižší 

než 30 mil. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2006 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Mateřská škola na ul. Brněnská“ s  

náklady na zajištění přípravy akce ve výši 1.200.000,- Kč vč. DPH a výstavbu a vybavení 
mateřské školy s celkovými náklady do 30.000.000,- Kč vč. DPH (financováno z úvěru). Dále 
schvaluje následné ukončení provozu v objektu mateřské školy na ul. Otevřená.  

Hlasováno pro 11, zdrželo se  6. 
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Ing.arch.Kohutová a Ing.arch.Habina v 21:30 hod. z jednání  odcházejí. 
 
 
Následně hlasováno o dalším pořadí  programu: 
1) Rozpočtu  pro rok  2006 a Rozpočtová opatření 
2) Prioritní akce  
Hlasováno o tomto pořadí: pro 9 - schváleno 
 
Ve 21:40 se vzdálil Dr.Poledňák – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
10. Rozpočet na rok 2006 
Příl. čís. 11, 11A,B předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předložen návrh rozpočtu Města Kuřim pro rok 2006. Zastupitelům jsou předloženy 2 verze, první verze 
rozpočtu je taková, v jaké byl rozpočet vyvěšen na úřední desku v zákonné lhůtě před projednáním v ZM, druhá 
verze je po úpravách, ke kterým došlo po vyvěšení rozpočtu na úřední desku. Ke schválení je tudíž aktuálnější 
verze č.2  
 Návrh rozpočtu předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 213.449.900,- Kč, včetně financování. 

Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 147.449.900,- Kč s financováním ve výši 66.000.000,- Kč, které je 
tvořeno přebytky minulých období (36 mil. Kč) a přijatým úvěrem na financování výstavby MŠ ( 30 mil. Kč). 
Prozatím není do rozpočtu zapojena Patria ve výši 7.500.000,- Kč, která tvoří další rezervu. Výše přebytku bude 
známa přesně po účetní uzávěrce za rok 2005 a jeho aktuální výše bude zařazena do rozpočtu rozpočtovým 
opatřením. Na příjmovou stranu jsou zařazeny i všechny očekávané dotace (LSPP a regionální činnost 
knihovny). Pokud by je Město neobdrželo, bude adekvátně snížena i výdajová strana, která s těmito dotacemi též 
počítá. 

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 120.348.000,- Kč, rezerva je ve výši  90.509.900,- Kč 
(včetně kapitálových příjmů z prodeje bytů a očekávaných dotací) a financováním ve výši 2.592.000,- Kč 
(splátky úvěrů). Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

ZŠ Jungmannova  2.803.000,- Kč 
ZŠ Tyršova  4.355.000,- Kč 
MŠ Zborovská  3.570.000.- Kč 
Penzion pro důchodce 3.415.000.- Kč  

 
 Návrh rozpočtu byl sestaven tak, aby tento rozpočet byl včetně financování vyrovnaný. Částka v § 
6409  na výdajové straně ve výši  90.509.900,- Kč tudíž tvoří volnou rozpočtovou rezervu, kterou lze využít 
např. pro financování investičních akcí, které budou do rozpočtu zapojeny prvním rozpočtovým opatřením. 
 Návrh dále obsahuje zmocnění RM, která bude oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 20 % 
narozpočtované částky v příslušném oddílu nebo prioritní akce, max. však do výše 200.000,- Kč. Přesuny mohou 
být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy. 
 
Rozdíly mezi verzí vývěska a verzí ke schválení: 
1) snížení příjmů – odd. 34 o 200.000,- Kč – výpadek příjmů z pronájmu restaurace v plaveckém areálu 
2) snížení příjmů i výdajů – odd. 36 – bydlení - nájemné – dle nových předpisů 
3) snížení výdajů odd. 36 – výkup pozemků – 100 tis. Kč přeřazeno do prioritních akcí 
4) zvýšení výdajů odd. 33 – zajištění provozu MTCK – schváleno v loňském roce - + 125.000,- Kč 
5) snížení příjmů odd. 36 – prodej pozemků – žádný prodej není v současné době plánován – 700.000,- Kč 
6) zvýšení financování příjmů – 30 mil. Kč v souvislosti s přijetím úvěru na MŠ 
7) zvýšení výdajů – odd. 31- povýšeny provozní rozpočty obou škol 
8) zvýšení výdajů – odd. 22 – ORG 551 – údržba cyklotras  +100.000,- Kč 
9) zvýšení výdajů – odd. 36 – ORG 553 – veřejné osvětlení + 100.000,- Kč 
10) zvýšení výdajů – odd. 36 – ORG 561 – pam. péče + 10.000,- Kč 
11) zvýšení výdajů – odd. 61 – ORG 376 – členské příspěvky města + 15.000,- Kč 
12) zvýšení výdajů – odd. 36 – ORG 510 – ost. nemovitosti města – provoz - + 360.000,- Kč 
13) snížení výdajů – odd. 43 – ORG 380 – přesunutí rezervy do ORGu 510 – 100.000,- Kč  
14) zvýšení výdajů – odd. 36 – ORG 371 - + 25.000,- Kč 
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Ing.Kotek se dotázal na důvody výrazného zvýšení vyčlenění fin. prostředků v ORGu č.373 (tisková, informační 
a propagační činnost) a 402 (společenské akce města). 

Odpověděl Dr.Holman. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2006 -  ZM schvaluje rozpočet města na rok 2006 se změnami dle přílohy a to: 
   příjmy:  147.449.900,- Kč 
   výdaje:  210.857.900,- Kč 
   financování:   63.408.000,- Kč  
 
Přijaté usnesení: 1015/2006 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke změnám 

mezi jednotlivými rozpočtovými oddíly nebo prioritními akcemi do výše 20%  
narozpočtovaných nákladů, max. však do výše 200.000,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 1016/2006 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu pro rok 2006: 
                           § 3113 – ZŠ Jungmannova  2.803.000,- Kč 
    ZŠ Tyršova  4.355.000,- Kč 
  § 3111 – MŠ Zborovská  3.570.000,- Kč 
  § 4312 – Penzion pro důchodce 3.415.000,- Kč  
Hlasováno o 3 návrzích současně: pro 11, zdrželo se 5. 
 
 
V 21:45 se vrátil  do jednání Dr.Poledňák – přítomno 17 členů ZM. 
 
Přestávka 22:10 – 22:20 hodin. 
 
 
 
11. Finanční záležitosti 
Rozpočtové opatření 
Příl. čís. 12, 12A, 12B, 12B1, 12B2, 12C1, 12C2 předkládá Dr.D.Holman. 
 
Po schválení rozpočtu města na rok 2006 je předkladatelem navrhováno prvním rozpočtovým opatřením zařadit 
do rozpočtu následující „investiční akce“, kterými se rozdělí rezerva rozpočtu (částky jsou uvedeny v tisících): 
 
Předkladatel Dr.Holman  žádá samostatně hlasovat o níže uvedených inv. akcích vedených pod. číslem 19, 20, 
22-28, 30, 36-38. 
 
1. Samostatný tepelný zdroj ZŠ Tyršova (splátka)…………………………………………………….. 1.375 
2. Kotel pro MěÚ (splátka) …………………………………………………………………………….…… 65 
3. Kotel pro kulturní dům (splátka)  ………………………………………………………………….……. 89 
4. Vodovodní řad Podhoří (splátka) ………………………………………………………………….…… 750 
5. Letní koupaliště (dokončení rekonstrukce) …………………………………………………………... 9.772 
6. Městská knihovna (rozšíření rekonstrukce, vybavení)  …………………………………………….… 8.000 
7. Světelná křižovatka na Nám.1. května (semafory, stav. pravým, hydrant)  ……………………….... 4.750 
8. Ul. Fučíkova (rekonstrukce inž. sítí) ……………………………………………………………….….. 8.575 
9. Jungmannova 950 (Dům soc. služeb II. et. - rekonstrukce a vybavení)  ………………………….…. 2.900 
10. Spojovací krček ZŠ Tyršova (rekonstrukce)  ……………………..…………………………….…...... 400 
11. Infrastruktura v ul. Hybešova (zádržné) ……………………………………………………….…..… 126 
12. Drobné investice ……………………………………………………………………………….………  600 
13. Rozvojové dokumenty (město Kuřim a podíl na Mikroregionu Kuřimka) ………………….………… 250 
14. Městské byty a nebytové prostory v byt. domech (opravy)  ……………………………….………… 400 
15. Topný systém ZŠ Tyršova (rekonstrukce) ………………………………………………….…………. 520 
16. Topný systém  v objektech města – KD, DDM, krytý bazén, stadion (rekonstrukce a osazení TRV) 950 
17. MŠ ul.Brněnská (doplatek projektu, tech. dozor investora, zajištění VŘ) …………………………... 1.200 
18. MŠ ul.Brněnská (financování výstavby, vybavení interiéru) ……………………………………… .30.000 
19. Výdejna MŠ, pracoviště Zborovská ( rekonstrukce) ……………………………………………….. 1.560 
 Hlasováno pro výši položky 19:  pro 17 – schváleno. 
20. Šatny a zázemí sportovního areálu  (přístavba objektu knihovny) …………………………………... 900 
 Hlasováno pro výši položky 20:  pro 17 – schváleno. 
21. Vodoměry a navrtáváky  (nákup, montáž  -investice do vodovodní infrastruktury) …………………. 300 
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22. Televizní kabelový rozvod (rozšiřování sítě) ………………………………………………………... 4.144 
 Hlasováno pro výši položky 22: pro 15, zdrželi se 2  – schváleno. 
23. Střecha ZŠ Tyršova (rekonstrukce) …………………………………………………………………. 5.000 
 Hlasováno pro výši položky 23:  proti  0 – schváleno. 
24. Běžecká dráha a sektory pro atletiku u ZŠ Tyršova (výstavba) ……………………………………. 600 
 Hlasováno pro výši položky 24:  proti  0 – schváleno. 
25. Počítačová učebna ZŠ Tyršova  (vybavení) ………………………………………………………….. 500 
 Hlasováno pro výši položky 25:  proti  0 – schváleno. 
26. Objekt krytého koupaliště  (I.et. rekonstrukce) ……….……………………………………………. 2.200 
 Hlasováno pro výši položky 26:  proti  0 – schváleno. 
27. Kulturní dům Nám. Osvobození (II. et. rekonstrukce) navrženo 100 
 Částka na návrh Dr.Poledňáka  povýšena na: ……………………………………..……....….…..  200 
 Hlasováno pro upravenou výši položky 27:  pro 17– schváleno. 
28. Příprava územně plánovací dokumentace (generel kanalizace) – navrženo 1.400 
 Částka  na návrh Dr.Holmana ponížena na: …………………………...........................…………1.200 
 Hlasováno pro upravenou výši položky 28: pro 17 schváleno. 
29. Technická pomoc  (studie, dokumentace)  ………………………………………….…..…….….….... 200 
30. Rozšíření hřbitova, I. et. (projekt pro staveb. povolení) ……………………….................................... 100 
 Hlasováno pro výši položky 30:  proti 1 – schváleno. 
31. Chodník v ul. Pod vinohrady (projekt)  ……………………………………………….……………..... 70 
32. Ul. Na vyhlídce, komunikace (projekt) ………………………………………………..….………….. 160 
33. Ul. Na zahrádkách a Bezručova (komunikace a park. místa – projekt) ………………..….………… 300 
34. Oprava střech Na Královkách 894-5 a 896-7 (příspěvek)  ……………………………………..….... 180 
35. Inž. sítě Pod Horkou (příspěvek)  ………………………………………………………..………….…240 
36. Rekonstrukce a opravy  v sokolovně TJ Sokol Kuřim (příspěvek)  …………………..………….… 250 
 Hlasováno pro výši položky 36:  proti  0 – schváleno. 
37. Kanalizace a přípojka k objektu šaten a soc. zařízení TJ Orel Kuřim (příspěvek) ……….…….... 200 
 Hlasováno pro výši položky 37:  proti  0 – schváleno. 
38. Náhrada za vyreklam. fasády (příspěvek do fondu oprav Bezručova 1119-1124)  - navrženo 150 
 Částka na návrh Dr.Poledňáka povýšena na:……………………………………………..………. 200 
 Hlasováno pro upravenou výši položky 38:  pro 17– schváleno. 
39. Pozemky v lok. Pod novým dvorem (výkup od PF)  ………………………………….……………. .100 
Na návrh Ing.Kotka doplněna další investiční akce: 
40. Revitalizace  rybníka Srpek (projekt) ………………………………………………………………. .100 

Hlasováno pro novou položku č.40: pro 17 - schváleno 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Celkem po úpravách : 90.426.000,- Kč 
V celkové částce se odráží i navrhovaný úvěr na novou MŠ na ul. Brněnská. 
 
Další návrh Ing.Kotka na doplnění investičních akcí na rekonstrukci ul.Jiráskova (projekt) bude projednání na 
dalším jednání ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  1  k rozpočtu města na rok 2006 dle 

zápisu. 
Hlasováno pro 16, zdržel se  1. 
 
 
 
12.Různé 
Prioritní akce Města Kuřim  
Příloha čís. 13, 13A, předkládá Dr.D.Holman.  
 
Důvodová zpráva: 
Priority navrhované pro rok 2006 jsou obsaženy v tabulce „Návrh na přiřazení priorit pro rok 2006“, která je 
přílohou tohoto materiálu. Tabulka obsahuje také všechny dosud platné priority. Předkladatel doporučuje 
každoroční aktualizaci všech platných priorit, aby ZM nemuselo některé své starší priority rušit samostatným 
usnesením vždy, když dojde ke změně v rozsahu akce a logickému přejmenování, resp.„vyřešení“ akce jiným 
způsobem apod.. Proto jsou priority navrhovány na příslušný rozpočtový rok 2006. Přinejmenším vždy v lednu 
pak budou znovu aktualizovány, posuzovány ve vzájemném kontextu a schvalovány pro daný rok.  
I po zpracování a schválení strategického plánu rozvoje města, může tato „pomůcka“ dál fungovat.  
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Tabulka uvádí i stav připravenosti jednotlivých akcí, odhadované celkové náklady, náklady rozpočtového roku 
2006 a výhled nákladů v následujících letech. Výhled nákladů není předmětem schvalování priorit, má jen 
orientační charakter. Všechny akce, jimž je pro rok 2006 nově přiřazována priorita spojená s výdaji z rozpočtu 
města, jsou komentovány v příloze materiálu č.12 (rozpočtové opatření). 
Pokud dojde při projednávání materiálu č.12 ke změnám, budou po projednání tyto změny přeneseny také do 
„Návrhu na přiřazení priorit pro rok 2006“.  
 
Změny, návrhy: 
akce  č. 56 – Rybník srpek – vytěžení bahna, rekonstrukce břehů –  nově priorita č. 3 
akce  č. 58 – Tepelné čerpadlo a zateplení stropní konstrukce na škole Komenského –  priorita 1 
akce č. 59 – Parkovací strání  na ul. Wolkerova – výstavba – priorita 2 
akce č. 60 – Ul. Jiráskova – projekt  - priorita 3 
 
J.Herman žádá akci „přechod pro chodce u Sokolovny - kamerový systém“ zařadit do priority 2.  
Po diskuzi návrh stažen, bude projednán v jiném termínu zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 1018/2006 - ZM schvaluje zařazení investičních akcí do příslušné priority pro rok 2006 dle 

přílohy - se změnami. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatý  usnesení, rekapitulaci provedla Ing.M.Bojanovská. 
Hlasováno  o úplnosti a správnosti  přijatých usnesení: pro 17 – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:05  hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 24.1.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing.Miloš Krupica         RNDr.Igor Poledňák 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
1 Slib nového člena ZM 
2, 2A Volba nového člen RM, Návrh nového člena RM 
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3, 3A Plnění usnesení RM z 16.1.2006 
4, 4A-D Majetkoprávní úkony (TENZA Real, s.r.o, Ing.Kučerovský Zdeněk a Jana, Pavel Reiniš) 
5 Dohnalovi Ing.Radek a Zdeňka a Ing.David a Marika Peškovi – žádost o odkoupení pozemku 
6, 6A Obec. závazná vyhláška č. 1/2006 o znaku a vlajce města Kuřimi 
7, 7A,B Žádost o změnu ÚP, Žádost o změnu A.Trtílka 
8 Vyhlášení termínů výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu  kulturní a spolkové 

činnosti 
9 Odvolání a volba nového člen KF 
10, 10A Schválení investiční akce „Mateřská  škola na ul.Brněnská, graf. příloha 
11, 11A,B Rozpočet na rok 2006 
12 Rozpočtová opatření 
12A Návrh na rozdělení rezerv 
12B ZŠ Jungmannova – žádost o dotaci 
12B1 ZŠ Tyršova – žádost o zbudování  atletic. dráhy s doskočištěm 
12B1 ZŠ Tyršova – žádost o opravu střešního pláště 
12C1 Orel – Žádost o příspěvek na realizaci „Kanalizační přípojky k objektu šaten a soc. zařízení“ 
12C2 Sokol Kuřim – žádost o příspěvek  na opravu sokolovny 
13,13A Prioritní akce měst  
14 Zajištění LSPP v roce 2006 (příspěvek Ing.M.Kotka) 
15, 15A Bezúplatný převod  pozemku p.č. 1843 k.ú.Kuřim od JMK 
16 Harmonogram  přípravy Strategického plánu rozvoje Kuřimi 
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