
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 07/2006 konaného dne 26.9.2006  
 
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 
 
Hosté: Ing.Pavel Káčer – ředitel správy plynárenského majetku  (Jihomoravská plynárenská, a.s.) 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, později se dostavili 
Ing.M.Bojanovská, Ing.D.Sukalovský, V.Zejda  a Dr.J.Marek. 
 
Návrhová komise : Ing.Miloš Kotek a   Jiří Brabec 
Komise schválena 12 hlasy, zdržel se 1. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.V.Růžička a Ing.M.Krupica . 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
V 18:05 hod.  se dostavila Ing.M.Bojanovská, přítomno 14 členů ZM. 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 19.9.2006 
2. Majetkoprávní úkony a bytové agenda 
3. Finanční záležitosti 
- Informace o částečném prominutí vratky dotace a penále 
- Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
- Podnikatelský OBOLUS  
4. Informace o postupu MV - Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Brno ve věci 
Obecně závazné vyhlášky č. 10/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku 
5. Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků 
6. Dopravní obslužnost Kuřimi 
7. Různé a majetkoprávní úkony II. 
- Varianty řešení „REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE SRPEK“   
- Potraviny Čaněk – výměna vstupních dveří do prodejny 
- Moravská stavební – INVEST- úplatný převod majetku (dešťová kanalizace, retenční nádrž – lokalita „Díly za 

sv. Janem v Kuřimi“) 
- Kupní smlouva s firmou Tenza Real, s.r.o. Brno, investor byt. domů 
- Studie rekonstrukce náměstí Osvobození  
8. Rozpočtové opatření č. 11 
 
Program schválen. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 19.9.2006 
Příloha č. 1, 1A, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Na nesplněných usneseních se postupně pracuje a jejich naplnění závisí často na souhlasných stanoviscích jiných 
institucí. Nesplněné úkoly ZM do 19.9.2006 viz příloha č. 1. 
 
Přijaté usnesení: 1114/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 19.9.2006.  
Hlasováno pro 14 
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V 18:08 hod. se dostavil Ing. Sukalovský, přítomno 15 členů ZM. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytové agenda 
2.1. 
Jihomoravská plynárenská, a.s. – nabídka na odkoupení plynárenského zařízení 
v majetku města Kuřim 
Příloha č. 2,2A-C  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Bc. Jana Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
V měsíci srpnu 2006 předložila společnost Jihomoravská plynárenská, a.s. městu Kuřim  nabídku na odkoupení 
plynárenského zařízení v majetku města, které dosud na základě nájemního vztahu provozuje. Jako důvod tohoto 
kroku uvedla připravený nový generel města Kuřim s cílem přejít na středotlakou plynovou síť (STL) a posílit 
tak zásobování jednotlivých lokalit města plynem, jelikož v současné době se na území města nachází většinou 
nízkotlaký rozvod plynu (NTL). Na základě tohoto generelu připravila Jihomoravská plynárenská, a.s. 
rekonstrukci plynovodů, kterou však podmiňuje vlastnictvím veškerého plynárenského zařízení určeného 
k rekonstrukci. 
Dle dostupných informací tuto nabídku obdržela i jiná města. Tišnov svá plyn. zařízení Jihomoravské 
plynárenské, a.s. již odprodal, jiná města, jako např. Rosice, odprodej pouze zvažují.  
Jako příloha tohoto materiálu jsou předkládány návrhy smluv a to smlouvy kupní a darovací na základě kterých 
by mělo k převodu vlastnictví plynovodů dojít. Z jakého důvodu není převod vlastnictví plynárenského zařízení 
navržen jednou smlouvou ve stejném režimu se zpracovatelům tohoto materiálu nepodařilo zjistit. 
Obecně lze předpokládat snahu Jihomoravské plynárenské, a.s., o zajištění si monopolu v oblasti dodávky plynu 
na území jednotlivých měst. Skutečností však zůstává, že v současné době Jihomoravská plynárenská, a.s., 
vlastní na území města Kuřimi již cca 80% veškerého plynárenského zařízení. Plynovody v majetku města 
Kuřimi se nacházejí převážně na koncích NTL. Dle vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., by v případě, že se 
město rozhodne ponechat uvedené plynovody ve svém majetku, muselo jako vlastník zafinancovat rekonstrukci 
NTL rozvodů na STL rozvody z vlastních prostředků. 
Za účelem objasnění výše uvedených nejasností byl na jednání ZM pozván zástupce Jihomoravské plynárenské, 
a.s. 
Jako kupní cenu nabízí Jihomoravská plynárenská, a.s., částku 850.000,-Kč. 
 
Zejda se dostavil v18:10 – 16 členů ZM. 
Ing.P.Káčer  seznámil členy ZM se záměry JMP, a.s.  v Kuřimi. 

Město má v současné době v majetku rozvody za cca 1,8 mil. (to je cca 5%). 
- JMP plánuje  rekonstrukci sítě 2007-2011  za cca 86 mil. Kč ve 4 etapách – 1. et.Jungmannova, 2. 

et.Blanenská, 3. et.Legionářská a 4. et.Tyršova. Nízkotlak by měl  převést to na středotlak. 
- Nabízí cenu 850 tis., úhrada bude do 30 dnů po podpisu 
- Převod bude realizován uzavřením kupní a darovací  smlouvy, uhradí darovací daň 
- V případě 100% vlastnictví  plynovod. sítě se JMP zavazuje finančně podílet na dalším rozšíření 

této sítě. 
Zejda: pokud bude  hlavní uzávěr plynu v objektu, kdo bude hradit přeložku? 
Ing.Káčer: byla by to vyvolaná investice JMP, hradila by JMP. 
 
Přijaté usnesení: 1115/2006 - ZM schvaluje záměr na uzavření kupní smlouvy na odprodej plynárenského 

zařízení dle přílohy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská 499/1, Brno 657 02 za 
cenu ve výši 850.000,- Kč. 

Hlasováno pro 16. 
 
Přijaté usnesení: 1116/2006 - ZM schvaluje záměr na uzavření darovací smlouvy na převod plynárenského 

zařízení  v majetku města dle přílohy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s., Plynárenská 
499/1, Brno 657 02.  

Hlasováno pro 16. 
 
 
Ing.Káčer odchází v 18:25 hodin. 
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2.2. 
Manželé Pavel a Zdeňka Škodovi, Na Loučkách 1207, Kuřim –zástavní právo k bytové 
jednotce číslo 1207/8 v Kuřimi, ul. Na Loučkách 
Příloha č. 3, předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 30.5.2006 přijalo usnesení č. 1059/2006, kterým schválilo v souladu s ust. § 85 písm. 
k) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zřízení zástavního práva k bytové jednotce číslo 1207/8 
ul. Na Loučkách v Kuřimi včetně podílů na společných částech budovy č.p. 1207 a pozemku parc.č. 4295 
k.ú.Kuřim o výměře 164 m2, pozemku parc.č. 4296 k.ú.Kuřim o výměře 166 m2 o velikosti id. 363/10000 (dle 
PV V9 2465/96 z 23.5.1996 id. 726/20000)  ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. se sídlem 
Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČ : 49241397 k  zajištění úvěru  pro manžele Pavla a Zdeňku 
Škodovy,  trvale bytem Na Loučkách 1207, 664 34 Kuřim na koupi bytové jednotky číslo 1207/8.  
Manželé Škodovi zvolili jiný způsob koupě bytu, byt č. 1207/8 ul. Na Loučkách je již zaplacený a odprodaný. 
Usnesení č. 1059/2006 je bezpředmětné.  
 
Přijaté usnesení: 1117/2006 - ZM ruší usnesení č. 1059/2006. 
Hlasováno pro 16 
 
 
2.3. 
Moravská stavební  – INVEST, a.s. se sídlem Koliště čp. 1912 Brno  – žádost o 
odkoupení pozemku v lokalitě Kolébka 
Příloha č. 3, 3A,  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu plánovaného rozšíření výstavby rodinných domů v lokalitě Kolébka žádá akciová společnost 
Moravská stavební – INVEST, a.s. o odkoupení pozemků parc.č. 3439 o výměře 2235 m2, parc.č. 3440 o výměře 
460 m2 a parc.č. 3441 o výměře 167 m2 vše v k.ú. Kuřim viz příloha  3A . Vzhledem ke koeficientu zastavěnosti 
tohoto území i vysokým nákladům na vybudování inženýrských sítí navrhuje cenu 300,- Kč/m2. 
Pozemky parc.č. 3444, parc.č. 3443 a parc. č. 3442, které leží mezi schválenou výstavbou v lokalitě Kolébka a 
obecními pozemky nejsou ve vlastnictví  Moravské stavební – INVEST, a.s..  
OŽP nesouhlasí s předloženou žádostí z těchto důvodů: 

- jedná se o vrcholové partie lokality v Kolébce, tudíž by části staveb přesahovaly do viditelných pohledů 
„ za kopec“ (směrem od Podlesí) což je nepřípustné z hlediska ochrany krajinného rázu; 

- celý pozemek se nachází v ochranném pásmu lesa i přes povolení výjimky by stavba do budoucnosti 
byla velmi blízko lesním pozemkům; 

- pozemky se nachází v blízkosti hrany rekultivované skládky, a to její vrcholové partie. U starých 
skládek se stále musí monitorovat vznikající plyny a kontrolovat výluhy. Jelikož povolenou výstavbou 
bude zřejmě narušen stávající vrt, bude potřeba zbudovat nový, lépe řečeno alespoň dva nové vrty. 

V jednáních s investorem v roce 2005 byl ze strany OŽP učiněn ústupek na vzdálenost domků od hranice lesa 
(původní požadavek linie veškerých staveb od hranice lesa 25 m byl zmírněn pouze na domy, ploty budou už 10 
m od lesa). Toto údolí je poměrně úzké a dokud nebude dokončena 1. etapa výstavby nelze přesně specifikovat 
veškeré problémy, které nastanou.  
Uvedené pozemky jsou dle vyjádření OIRR v územním plánu vedeny jako návrhové plochy pro výstavbu 
rodinných domů. Podél pozemků je navržena veřejně prospěšná stavba – komunikace (propojovací úsek z ulice 
Pod Vinohrady na silnici I/43).  
Komise dopravy doporučuje si ponechat koridor pro spojovací komunikaci od Podlesí do Kuřimi . 
Komise výstavby se sejde 25.9.2006 a zápis z komise bude plně k dispozici všem zastupitelům před jednáním 
zastupitelstva.  
Dotčené orgány vzhledem k blízkosti lesa, existenci vzdušného el. vedení,  blízkosti rekultivované skládky a 
budoucímu možnému využití pozemků  ke stavbě komunikace  soudí,  že pozemky nejsou vhodné na zástavbu a 
nedoporučují pozemky odprodat. 
 
Diskuze, změny: 
Ing.Bojanovská a Ing.Kotek souhlasí s odprodejem, ale žádají, aby byla zachována rezerva pro koridor průjezdu 

na Podlesí. 
Ing.Růžička: považuje za vhodné, aby byl vybudován spojovací koridor od Diskontu kolem Kolébky na Podlesí, 

(dostatečný prostor by tam měl být), tento  průjezd je zanesen i v ÚP. 
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Dr.Holman: Územně plánovací dokumentace nepočítala s takovým zvýšením dopravy jaký je v Kuřimi o 4 roky 
později. 

Ing.Sukalovský: kolik by stály vrty ve skládce? Nepřesáhne  cena  zisk z prodeje pozemku? 
J.Brabec : navrhuje prodej odložit a předložit jej znovu, až bude vypracován posudek na tržní cenu pozemku a 

odprodávaná výměra. 
V.Zejda: vrty by měl platit kupující, také souhlasí s tržním odhadem ceny. 
Dr.Poledňák: navrhuje neodkládat prodej a vyhlásit záměr. 
Mgr.Kincl navrhuje prodej stáhnout a schválit  vypracování GP. 
Starosta stahuje materiál s tím, že bude zpracována „cenová mapa“ a oddělení pozemku na obslužnou 
komunikaci. 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje odprodej  pozemků parc. č. 3439 k.ú. Kuřim o výměře 2235 m2, parc. č. 

3440 k.ú. Kuřim o výměře 460 m2 a parc. č. 3441 k.ú. Kuřim o výměře 167 m2 společnosti 
Moravské stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
V 18: 50 se dostavil  Dr.Marek – přítomno 17 členů ZM.  
 
2.4. 
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  – žádost 
o odkoupení části pozemku na ul. Jelínkových 
Příloha č. 3, 3B,  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Jmenovaní žádají 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 ZŚ Jungmannova – viz příloha 3 B. Pozemky  by byly užívány jako zahrada. Manž. Řiháčkovi jsou dále 
vlastníky pozemků parc.č. 2786/73 a parc.č. 2786/71 oba v k.ú. Kuřim – rozestavěné stavby rodinných domků a 
uvádějí, že pozemek je dlouhodobě nevyužívaný, zaplevelený a nevzhledný. 
- OIRR nedoporučuje odprodej části pozemku parc.č. 2785/1 z důvodu uložení kanalizace, která odvádí dešťové 

a podzemní vody z areálu ZŠ Jungmannova. Jedná se o přeložku trativodu, kterou provedlo Město Kuřim 
v roce 2005. Přeložka byla vyvolána výstavbou rodinných domků v lokalitě U vlečky, kde byl původně 
uložen trativod.  OIRR upozorňuje na ochranné pásmo kanalizace 1,5 m a s ohledem na případné  opravy a 
údržbu nedoporučuje odprodej.  
Z hlediska územního plánu je předmětný pozemek veden jako stávající plocha pro sportovní a rekreační 
zařízení. 

- Komise výstavby se sejde 25.9.2006 a zápis z komise bude plně k dispozici všem zastupitelům před jednáním 
zastupitelstva.  

- OŽP a OSVO nemá námitek k odprodeji popř. k pronájmu pozemku. 
 
ZM v březnu 2006 řešilo podobnou žádost manž. Peškových – jednalo se o pokračování břehu směrem  k budově 
„služba školy“. Žádost manž. Peškových na odprodej břehu svažujícího k jejich pozemku byla zamítnuta 
vzhledem k možného narušení stability svahu a  k přeložce trativodu v lokalitě výstavby p. Rigla (U vlečky). Na 
návrh OMP si manž. Peškovi pozemek pronajali. OMP navrhuje postupovat stejně jak v případě manž. 
Peškových. 
 
Poznámka: 
Ing.Růžička sdělil, že komise výstavby doporučuje pozemek dlouhodobě pronajmout. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2006 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 2785/1 k.ú. Kuřim manž. 

Ing. Miroslavu Řiháčkovi a Kateřině Řiháčkové bytem Brno, Táborské nábř. 9.  
Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
Přijaté usnesení: 1119/2006 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 2785/1 k.ú. Kuřim manž. 

Ing. Radku Řiháčkovi a Ing. Lence Řiháčkové bytem Brno, Záhřebská 21.  
Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 

 4



 
2.5. 
Úplatné nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku obce (II. kolo 
výběrového řízení) 
Příloha č. 4,  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s „Pravidly  pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města  Kuřimi dne 7.3.2006 pod číslem usnesení 1023/2006 a na 
základě výsledku výběrového řízení ze dne 14.8.2006, předkládá odbor majetkoprávní  MěÚ v Kuřimi   
zastupitelstvu města ke schválení úplatné nabytí pozemku parc.č. 1398/4, 304/9, 494/1, 304/8 vše v k.ú.Kuřim  
z vlastnictví fyzických osob do majetku obce za cenu 59,- Kč/m2 pozemku.  
Všichni vlastníci, kteří pozemek pod komunikací městu nabídli k odprodeji požadují maximální cenu tj. 59,- 
Kč/m2. Vzhledem k malému počtu žadatelů (3) a  skutečnosti, že všichni žadatelé splnili požadované náležitosti 
a dále s přihlédnutím k  objemu finančních prostředků, bude možno všem předloženým nabídkám  vyhovět. 
Bude realizován odprodej pozemku parc.č. 1389/4 (ul. Wolkerova) – vlastník Marie Stejskalová,   parc.č. 304/9, 
494/1 (před a kolem RD čp. 410  ul. Zahradní, Štefanikova) – vlastník Zdeněk Košut,  parc.č. 304/8 
(ul.Zahradní) – vlastník Tomáš Filka. 
V případě II. kola výběrového řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi oslovil odbor 
majetkoprávní MěÚ v Kuřimi dle priorit stanovených OIRR (s ohledem na uvažované rekonstrukce komunikací) 
osobním dopisem celkem 26 vlastníků pozemků, z nichž pouze tři shora jmenovaní pozemky městu k výkupu 
nabídli. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2006 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc.č. 
1389/4, 304/9, 494/1, 304/8 vše v k.ú.Kuřim z vlastnictví fyzických osob do majetku města  
za cenu 59,- Kč/m2 pozemku. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
 
3. Finanční záležitosti 
3.1. 
Informace o částečném prominutí vratky dotace a penále 
Příloha č. 5,  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V letošním roce bylo ZM informováno o tom, že Městu Kuřim byla v souvislosti s kontrolou využití dotace na 
výstavbu infrastruktury na Podlesí nařízena vratka dotace ve výši 3.440.000,- Kč a dále vyměřeno penále ve 
stejné výši. Město Kuřim požádalo Ministerstvo financí o prominutí odvodu i penále a dne 4.9.2006 bylo městu 
doručeno rozhodnutí Ministerstva financí, ve kterém se odvod dotace promíjí v plné výši a předepsané penále se 
promíjí ve výši 3.371.200,- Kč, což znamená, že k úhradě zbývá 68.800,- Kč. Rozpočtové opatření je předloženo 
v příslušném materiálu. 
 
 
 
3.2. 
Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E,  předkládá Ing. R. Hanák, vyřizuje D. Stražovská. 
 
Důvodová zpráva: 
Výbor KF projednal na svém posledním zasedání 12.9.2006 žádosti  a předkládá ZM doporučení dle tabulky 
uvedené níže. 
 
Dodatečně požádal o příspěvek ve výši 3.500,- Kč p.Josef Šojat na běžecký závod „Kuřimská hodinovka“. 
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poř. žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

č.          

1. SRPŠ Tyršova        5 000,- 0,- ples 1) 

2. TJ SOKOL Kuřim        4 000,- 4 000,- přednášky - odbor turistiky  

3. DDM Kuřim       25 500,- 22 500,- atletika, šachy, pronájmy tělocvičen 2) 

4. 
DDM Kuřim 

      31 080,- 31 800,-
Kuřimská florbalová liga (z toho pronájem haly 
24 000,-Kč) 

 

5. DDM Kuřim       11 000,- 0,- pořízení nové opony 3) 

6. 
TJ SOKOL Kuřim 

      40 000,- 40 000,-
oddíl capoeira, ukázky a doprovodný program 
pro veřejnost 

 

7. OREL Kuřim       25 000,- 0,- skluzavky, domeček, prolézačky 4) 

8. Český svaz zahrádkářů        8 300,- 5 000,- výstava ovoce a zeleniny na Podlesí 5) 

 9. J.Šojat  3.500,- 3.500,-   3,2 tis. na ceny, 200,- na diplomy, pozvánky  

celkem :    149 880,- 106 800,-  

   

 poznámka:     

1) doporučení předložit a žádat RM  

2) Živý Betlém (3000,-) žádáno již dříve - za souhlasu ředitelky DDM  

3) charakter investice do majetku města, hradit z jiné rozpočtové položky  

4) položky tohoto charakteru(dětské hřiště) z fondu nehradit  

5) požadavek zněl na 100% krytí nákladů akce z fondu  

 
Diskuze, změny: 
Ing.Hanák doporučuje schválit příspěvek p.Šojatovi v požadované výši 3.500,- Kč, z toho 3.200,- Kč na ceny, a 

300,- Kč na diplomy a pozvánky. 
J.Brabec: doporučuje  zakoupení z prostředků města  oponu DDM. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2006 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu „Výboru  fondu“ ze dne 12.9.2006 – se změnou dle zápisu.    
Hlasováno pro 17 
 
 

3.3. 
Podnikatelský OBOLUS  
Příloha č. 8, 8A, předkládá PaedDr. D.Holman,  vyřizuje Mgr. A. Trtílková. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 21.8.2006  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován  a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS v částce vyšší než 50.000,- Kč. V souladu s článkem 1. Programu 
podnikatelský obolus 2006 byla  uvedená částka snížena na  50.000,- Kč. Tuto částku určil SK Kuřim, na provoz 
oddílu silového trojboje. 
 
Přijaté usnesení: 1122/2006 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 50.000,- Kč pro SK 

Kuřim, na  činnost oddílu silového trojboje. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
4. Informace o postupu MV - Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení 
dozoru Brno ve věci Obecně závazné vyhlášky č. 10/1995 o udržování čistoty a veřejného 
pořádku 
Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Mgr. L. Ambrož. 
 
Důvodová zpráva: 
V srpnu 2005 byla oddělením dozoru vykonána kontrola obecně závazných vyhlášek města v rámci kontroly 
všech obecně závazných vyhlášek obcí s rozšířenou působností. Zjištěné nedostatky byly postupně napravovány 
kromě  Obecně závazné vyhlášky č. 10/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku. Obsahem této OZV a 
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jejím nahrazením jinými vyhláškami se zastupitelstvo města zabývalo na zasedání dne 8.11.2005. Nakonec byl 
však návrh na zrušení uvedené vyhlášky stažen z pořadu jednání.  
Oddělení dozoru předkládá záležitost k dalšímu řešení jiným orgánům ministerstva vnitra, které pravděpodobně 
v průběhu několika týdnů  pozastaví účinnost vyhlášky. Následně bude OZV předložena ústavnímu soudu. 
Očekává se, že ústavní soud se může k vyhlášce vyjádřit do jednoho roku  spíše i dříve.  
Je na vůli zastupitelstva, jak chce ve věci postupovat dále. Může buď akceptovat právní rozbor a v průběhu 
do vyhlášení nálezu ústavního soudu vyhlášku zrušit a nahradit ji novou (novými) nebo vyčkat na nález 
ústavního soudu.  
 
Poznámky: 
Mgr.Kincl:  vyhláška v době svého vzniku  byla výborná a postihovala mnohé, dnes je již opravdu  zastaralá. 
Starosta nechá OMP zpracovat vyhlášku novou a počká na výrok ústavního soudu. 
 
 
 

5. Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků 
Příloha č. 10, 10A, předkládá starosta Mgr. L. Ambrož, vyřizuje L. Schneiderová. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim jako obec s rozšířenou působností vykonává prostřednictvím městského úřadu v letech 2003-2006 
na základě veřejnoprávní smlouvy (dále jen VPS) dle ust.§ 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, státní správu na úseku přestupků pro obce Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, 
Lelekovice, Moravské Knínice a Rozdrojovice. Obec Veverská Bítýška si řešila dosud přestupky sama. 
Jednotlivé smlouvy byly sjednány vždy na období dvou let. V současné době skončí k 31.12.2006.  Po skončení 
platnosti VPS projevily všechny obce opětovný zájem o další uzavření VPS, neboť ani v dnešní době nemají na 
obcích podmínky pro projednávání přestupků a v uplynulých letech nebyly při výkonu této činnosti žádné 
administrativní problémy. Nově má zájem uzavřít VPS i obec Veverská Bítýška. Dle uzavřených VPS obce platí 
Městu Kuřim paušální částku 500,- Kč za každý projednávaný případ. Za rok 2003 bylo za obce řešeno 23 
přestupků a vyúčtováno 11.500 Kč, za rok 2004 to bylo 42 přestupků a vyúčtováno 21.000,- Kč, za rok 2005 
bylo řešeno 34 přestupků a vyúčtováno 17.000,- Kč. Za I.pololetí 2006 bylo projednáváno 18 přestupků. 
Všechny správní poplatky a pokuty uložené v přestupkových řízeních, včetně poplatků za uzavřené VPS, 
jsou příjmem Města Kuřim. VPS byly dosud uzavírány vždy na dobu určitou – 2 roky. V současné době po 
dohodě s obcemi navrhujeme uzavření na dobu neurčitou, kdy platnost smlouvy je možno ukončit vzájemnou 
dohodou obou smluvních stran nebo výpovědí jedné ze smluvních stran, a to i bez udání důvodu, k 30.6. a 31.12. 
kalendářního roku.  
 
Změny: 
Mgr.Kincl doporučuje změny v Čl. IV, odst. 2) smlouvy …. Výpověď je nutno doručit druhé smluvní straně 

nejdéle 3 měsíce před výpovědním termínem. 
 Změna byla schválena. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2006 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kuřim a obcemi 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice 
a Veverská Bítýška o výkonu přenesené působnosti svěřené jejich obecním úřadům, týkající 
se naplňování zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé 
smlouvy budou uzavřeny na období od 1.1.2007 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
k 30.6. a  31.12. kalendářního roku za cenu 500,- Kč za jeden projednávaný případ. 

Hlasováno pro 17 
 
V 19:13 hod. se vzdál V.Zejda. 
 
 
 
6. Dopravní obslužnost Kuřimi 
Příloha č. 12, 12A,B předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. V. Indrová. 
Příl. čís. 18 předkládá Ing,.M.Kotek. 
 
Důvodová zpráva Dr.Holmana.: 
Město Kuřim do systému IDS JmK ročně přispívá částkou 50,- Kč na 1 obyvatele města. Pro rok 2007 se bude 
jednat o 488.200,- Kč. Ostatní dopravní obslužnost formou IDS je považována za tzv. nadstandard a ZM 
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schvaluje pro každý takovýto případ dodatek ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování systému IDS JMK 
s Jihomoravským krajem. Pro rok 2007 je jako nadstandard IDS na základě doporučení komise dopravy 
přijatého Radou města Kuřimi navrhováno:  
 
A) Zlepšení dopravní obslužnosti Kuřimi v rámci další etapy rozvoje IDS JmK (provozován od března 

2007) 
V souvislosti s přípravou další etapy rozvoje IDS JMK (etapa E4 – Boskovicko) se otevírá možnost částečného 
zlepšení dopravní obslužnosti i pro Kuřim. Za pouhých 91 tis. Kč ročně může Kuřim od března příštího roku 
získat velmi intenzivní autobusové spojení s Brnem (Kr. Pole, nádraží) linkou č.71. Jedná se o 28 párů 
v pracovní dny a 14 párů spojů ve víkendové dny. Linka 71 navíc obstará dopravu od vlaku z Brna až do jižní 
části města (zastávky „Sokolovna“ a „Díly za sv.Janem“. Zejména tato rozvíjející se část města má dosud 
veřejnou dopravu nejhůře dostupnou. Zavedením linky č.71 by se úroveň dopravní obslužnosti jižní části města 
výrazně zvedla, aniž by to bylo na úkor severní části města již nyní obsluhované integrovanou dopravou. Linka 
doplní vlakové spojení s Brnem a zlepší místní přepravu v Kuřimi. Jízdní doba v úseku Kuřim, nádraží – Brno, 
Semilasso je 26 min. (23 min. ze zastávky Díly za sv.Janem). Za cca 18 min. se cestující od nádraží v Kuřimi 
dostane na konečnou tramvaje v Řečkovicích (z Dílů za sv.Janem za 15 minut). Náklady Města Kuřim na linku 
č.71 pro rok 2007 vychází na  91.197,- Kč. 
 
B) Noční spojení Brno - Kuřim (provozován od září 2006) 
V souladu s usnesením ZM č.1112/2006 ze dne 15.8.2006 byla zavedena noční autobusová linka č.91, jejíž trasa 
se od 1.10.2006 mění tak, aby linka obsloužila i zastávky v horní části města vč. Podlesí. 
a) Náklady Města Kuřimi na takto upravenou trasu linky pro rok 2007: 247.684,- Kč. 
b) Při zachování původně navržené trasy Brno, hl.nádraží – Kuřim, nádraží (bez zajíždění ke KD a k Podlesí): 

128.667,- Kč.  
Vzhledem k tomu, že od března 2007 se zavádí noční spojení pro Podlesí (v souvislosti s další etapou IDS) a 
budou tu stavět autobusy odjíždějící cca ve 23 hodin z Brna, Kr.Pole, navrhuje předkladatel změnu dle varianty 
b). 
 
C) Ostatní dlouhodobě zavedený nadstandard IDS  
V rozpočtu města pro rok 2006 bylo počítáno s částkou 350 tis.Kč na zajištění tzv.nadstandardu IDS JMK. Tento 
byl schválen usneseními ZM č.1050/2005 a 1152/2005. Během roku došlo k růstu tržeb na těchto linkách, a 
proto pro příští rok i přes růst nákladů na provozování IDS dochází ke snížení příspěvku Města Kuřim na 
307.915,- Kč. Z této částky město hradí ztráty jednotlivých vybraných spojů obsluhujících město Kuřim (na 
linkách 310, 311, 312 a 152). 
 
 
Důvodová zpráva a návrh  Ing.Kotka: 
Navýšení tzv. nadstandardu IDS 
Rada města Kuřim na svém zasedání dne 13.9.2006 projednala a schválila návrh úprav jízdních řádů tak, jak byl 
doporučen komisí dopravy. V pátek 22.9. bylo uzavřeno projednávání návrhu těchto úprav na jednání zástupců 
Města Kuřim s provozovatelem IDS JmK, společností KORDIS. Provozovatel je ochoten navýšit dopravní 
výkony pouze za úplatu v rámci nadstandardu ve výši cca 50.000,- Kč.  
Za tyto peníze by se provedly tyto úpravy JŘ: 
1) Na lince 152 za částku 20 135,- Kč prodloužení spoje ve 22:35 z Blanska, který nyní končí na Lipůvce až do 
Kuřimi, žst., aby byla zajištěna dojížďka pracujících z 2. pracovní směny v Blansku do Kuřimi.  
Pokud si město objedná tento spoj, KORDIS zajistí zdarma návrat spoje do Lipůvky tak, aby vznikl přípoj od 
vlaku s příjezdem ve 23:21 z Brna ke kulturnímu domu. 
2) Na lince 310 za částku 29 558,- by se změnila odpolední organizace dopravy ve směru z Podlesí do Kuřimi a 
Vranova tak, aby lépe vyhovovala konci pracovních směn v průmyslové zóně a na úřadě. Odjezdy z Podlesí by 
byly nově v 17:05 do Vranova, 18:05 do Vranova a 18:35 k žel. stanici.  
V případě schválení těchto změn by se částka v bodu 12C změnila na 358 000 a částka v návrhu usnesení by se 
změnila na 578 000 Kč (var. Bb), popř. 697 000 Kč (var. Ba). 
 
Závěr: 
Po diskuzi hlasováno o návrhu Ing.Kotka: 
Přispět částkou   20.135,- Kč na autobusovou linku 152. 
Hlasováno pro  15 - schváleno 
 
Přispět částkou 29.558,- Kč na linku 310: 
Hlasováno  pro 9 – schváleno. 
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Následně hlasováno o návrhu Dr.Holmana přispět částkou 247.684,- Kč na noční autobusovou linku č. 91, 
jejíž trasa od 1.10.2006  by se měnila tak, že  by obsloužila i zastávky v horní části Kuřimi  vč.Podlesí 
(varianta  Ba) přílohy 12. 
Hlasováno pro  9 – schváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1124/2006 - ZM schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění 

financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, kterým se zajišťuje nadstandard 
dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2007 v celkové výši do 700.000,- Kč dle zápisu. 

Hlasováno pro 17 
 
 
 
7. Různé a majetkoprávní úkony II. 
7.1. 
Varianty řešení „REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE SRPEK“   
Příloha č. 13, 13A, předkládá A. Matějíčková, zpracovala Ing. J. Sikorová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě usnesení ZM č.1107/2006 ze dne 15.8.2006 byla zadána studie variantních řešení opevnění hrází 
rybníka Srpek. Z ní  vyplynulo, že jsou možné 3 způsoby provedení: 

1) použití kamene (kamenná rovnanina, na některých místech i zához – nejdéle životné ) 
2) laťové plůtky (jejich nevýhodou je nízká životnost pokud přijdou do styku se vzduchem 
3) vrbové zápletové oplůtky (není známo v současnosti že by je někdo dělal, jedná se spíše o historickou   

formu, musí se počítat s náklady na každoroční úpravu) 
 

Po návštěvě rybníka v Šitbořicích, jednáních se starostou obce Šitbořice a p. Brandem, který před 2 lety rybník v 
Šitbořicích revitalizovat a zná i poměry na Srpku a vzhledem k závěrům doporučení Ing. Legáta i komise 
životního prostředí se jeví jako nejlepší varianta použití kamenné rovnaniny pro zpevnění břehů. 
Příloha: Studie  Ing. Legáta „Variantní řešení opevnění erozí narušených břehů vodní nádrže Srpek“. 
 
Poznámka: 
Dr.Poledňák žádá, až bude vybrán projekt na revitalizaci rybníka, kontakt na projektanta. 
 
Přijaté usnesení: 1125/2006 - ZM bere na vědomí zprávu o závěrech studie Ing. Legáta „Variantní řešení 

opevnění erozí narušených břehů vodní nádrže Srpek“. 
Hlasováno pro 17 
 
 
Přestávka 19:50 – 20:15 hodin. 
 
 
 
7.2. 
Potraviny Čaněk – výměna vstupních dveří do prodejny 
Příloha č. 14  předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Čaněk, nájemce prodejny potravin situované v nebytovém prostoru č. 841/10, 843/9 ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi, požádal město o výměnu vstupních dveří do prodejny potravin z důvodu jejich špatného stavu a 
značného úniku tepla v zimních měsících a navrhl výměnu dveří za automatické jednokřídlové dveře na 
fotobuňku. 
OMP zajistil cenové nabídky na výměnu stávajících vchodových dveří za dveře automatické na fotobuňku a za 
dveře plastové. 
Cenové nabídky za automatické vchodové dveře se pohybují v rozmezí od 313.000,- Kč do  330.000,- Kč.  
Cenová nabídka za plastové vchodové dveře činí cca 160.000,- Kč. 
Pan Čaněk preferuje výměnu vchodových dveří za dveře automatické a je ochoten předplatit nájemné ve výši 
nákladů na výměnu vchodových dveří. 
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Diskuze: 
Dr.Holman: město mění okna nebo dveře v případě, že se tímto zateplí objekt. Pokud nájemce žádá nadstandard 

(dveře na fotobuňku), nechť si na něj připlatí. 
Ing.Růžička se obává, že se dveře na fotobuňku budou vzhledem k frekventovanosti chodníku často otvírat, 

takže k úspoře tepla nedojde. 
Závěrem dohodnuto, že město  uhradí cenu za dveře standardní, ale  pokud si p.Čanek připlatí na dveře na 
fotobuňku, město bude s touto výměnou souhlasit. Investice navíc se však p.Čaňkovi v případě ukončení nájmu  
nebudou proplácet a částka bude p.Čaňkem dle předchozí domluvy uhrazena předem. 
Mgr.Kincl žádá výše uvedený konsenzus zastupitelstva  smluvně ošetřit. 
 
Přijaté usnesení:  1126/2006 - ZM schvaluje investiční akci č. 64 „Výměna vstupních dveří do prodejny 

potravin -  nájemce Josef Čaněk“ situované v nebytovém prostoru  čís. 841/10, 843/9 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi s celkovými náklady do 160.000,- Kč vč. DPH pro město Kuřim. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
 
7.3. 
Moravská stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00  – 
úplatný převod majetku – dešťová kanalizace, retenční nádrž – lokalita „Díly za sv. 
Janem v Kuřimi“ 
Příloha č. 15, 15A předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje J. Němcová.. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská stavební – INVEST, a.s. předložila Městu Kuřim „Kupní smlouvu“ na převod nemovitého majetku :  

 dešťová kanalizace – STOKA R 7-1, STOKA R 7-2,STOKA R 7-3-1, STOKA R 7-3, STOKA R 7-4, 
 retenční nádrž na pozemcích parc.č. 2642/322, 2642/323, 2642/324 vše v k.ú.Kuřim 
za cenu 500,- Kč. 

 
Kolaudační rozhodnutí na výše uvedené  stavby vydal  Odbor stavební a vodoprávní Městského úřadu v Kuřimi 
pod Č.j. 11398/výst/2188/2004-Gi, dne 14.12.2004, právní moc ze dne 17.12.2004. 
Pokud se týká pozemků pod retenční nádrží, parc.č. 2642/322 k.ú.Kuřim je majetkem Města Kuřimi. Kupní 
smlouvy na převod  pozemků parc.č. 2642/323 k.ú.Kuřim (vlastník Ing.Štarha), poz.parc.č. 2642/324 k.ú.Kuřim 
(vlastník Moravská stavební-INVEST, a.s.), schválené usn. ZM číslo 1077/2006, 1078/2006 dne 27.6.2006 
budou uzavřeny v nejbližších dnech.  
 
Přijaté usnesení: 1127/2006 - ZM schvaluje nabytí nemovitého majetku - dešťová kanalizace STOKA R 7-1, 

STOKA R 7-2,  STOKA R 7-3-1, STOKA R 7-3, STOKA R 7-4, retenční nádrž  na pozemku  
parc.č. 2642/322, 2642/323, 2642/324 vše v k.ú. Kuřim dle přílohy z vlastnictví investora 
Moravské stavební – INVEST, a.s. do majetku Města Kuřimi za cenu 500,- Kč. 

Hlasováno pro 17 
 
 
 
7.4. 
Kupní smlouva s firmou Tenza Real, s.r.o. Brno, investor byt. domů 
Příl. čís. 16 předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM přijalo na svém minulém zasedání dne 15.8. 2006 usnesení č. 104/2006, kterým schválilo „zakoupení 
vybudované technické infrastruktury  –  úprava větve J2 jednotné kanalizace za smluvní cenu 126.466,15 Kč od 
firmy TENZA Real, s.r.o.,  Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno“. 
Oponentura k takto navrženému usnesení odkazovala zejména na následující skutečnosti: 

1) tyto stavební práce nebyly Městem Kuřim objednány ani požadovány; 
2) tyto stavební práce musela firma TENZA Real provést v zájmu zajištění vlastní stavby bytových domů;  
3) od jednoho investora Město Kuřim infrastrukturu vykupuje za 126 000,- Kč, od jiných za 500,-.  

Ve prospěch přijetí navrženého usnesení naopak v diskusi zazněla tato stanoviska: 
1) náklady vznikly na základě výsledku stavebního řízení a z požadavků dotčených orgánů;  
2) je možné, že pracovník OIRR, p.Kříž, nějakým způsobem vyjádřil požadavek města na tyto práce. 
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Věřím, že zastupitelé, pro jejichž „ano“ byla směrodatná právě tato výše uvedená stanoviska, mohou ještě zvážit 
i prohlášení dotčených orgánů a případně rozhodnout o zrušení přijatého usnesení. Kupní smlouva dosud nebyla 
podepsána. 
Pavel Kříž (pracovník OIRR; v diskusi byl uváděn do souvislosti s touto akcí): 
„Při projednávání stavební dokumentace bylo zástupcem BVK odmítnuto Tenzou navržené technické řešení 
(tlaková kanalizace) a následně byla vypracována tech.dokumentace, která vycházela z požadavků BVK na 
gravitační odvod splaškových vod. Kanalizace budovaná pro bytové domy musela být situována níže než bylo 
původní řešení. Proto musela TENZA Real odpojit naše dešťové svody a přepojit je do nově vybudované a nížeji 
položené stoky. V žádném případě  nešlo o požadavek města nebo kohokoliv z městského úřadu. Podobné 
vyvolané investice jsou běžné u každé stavby a vždy jdou k tíži investora. Jakékoliv přeložky sítí jdou vždy k tíži 
vyvolavatele této přeložky.“ 
Ing.arch.Kohutová (vedoucí OIRR MěÚ): 

„Kapacita původního kanalizačního řadu betonové stoky DN 300 byla dostatečná pro potřeby odvodnění dvou 
střešních svodů objektu MěÚ a její prostupnost byla dostatečná.... Nové řešení kanalizační stoky a její přepojení 

do J2 z kameninového potrubí JN 300 bylo provedeno výhradně z důvodu potřeb investora bytových domů za 
MěÚ (Tenza Real).“ 

Ing. Pavel Helan (odbor stavební a vodoprávní MěÚ – povolování vodovodů a kanalizací): 
Vodoprávní úřad Kuřim k předmětné stavbě vydal: 

1. stavební povolení č.j. 7464/výst/1249/2005/He ze dne 12.9.2005  
2. změnu stavby před dokončením č.j. 10272/výst/1955/2005/He ze dne 14.12.2005 
3. změna stavby před dokončením - dodatek č.j. MK 11732/06/OSVO/He ze dne 12.6.2006 
4. kolaudační rozhodnutí č.j. MK 17302/06/OSVO/He ze dne 17.8.2006, ze dne 17.8.2006 

Z obsahu výše uvedených spisů je zřejmé, že přepojení dešťových svodů z budovy MěÚ Kuřim do nově 
budované kanalizace: 

- nebylo předmětem projektové dokumentace stavby bytových domů 
- nebylo projednáno v rámci stavebního povolení ani změny stavby před dokončením 
- je zakresleno až v dokumentaci skutečného provedení stavby, předložené jako podklad pro vydání 

kolaudačního rozhodnutí 
Požadavek na přepojení dešťových svodů za částku 126 000,- Kč nevzešel z jednání vedeného vodoprávním 
úřadem. 
Richard Liška (předseda Společenství vlastníků bytového domu Jungmannova 913): 
 „Souhlas s vedením kanalizace přes naše pozemky byl dán před zahájením stavebního řízení s podmínkou, že 
bude přepojen  dešťový svod z MěÚ do nové kanalizace. Vedla nás k tomu obava z možných problémů 
způsobených předimenzováním svodu vůči původní stoce vedoucí pod našim domem. Při osobním projednávání 
požadavků se zástupci Tenza Real před zahájením stavebních prací jsem je seznámil s umístěním  dešťových 
svodů z MěÚ, protože nebyly zaneseny v žádné dokumentaci. Při tom bylo ze strany Tenzy konstatováno, že 
musí stejně dojít k jejich přerušení, protože nová kanalizace povede mnohem hlouběji než dešťové svody.“ 
             
Na základě výše uvedených vyjádření je možné přehodnotit náš postup v dané věci a odkup infrastruktury 
schválit a realizovat za obvyklých podmínek. 
 
Široká diskuze k problematice: 
Dr.Poledňák: nedoporučuje usnesení zrušit. 
Herman: bude hlasovat pro zrušení, neboť se domnívá, že jim byly na minulém jednání ZM při projednávání 

výše uvedené záležitosti  předloženy nepravdivé informace. 
J.Brabec: obává se, že revokací usnesení by se město dostalo do nepříjemné pozice z pohledu případných dalších 

investorů v Kuřimi. 
Ing.Sukalovský: město schválením příspěvku firmě Tenza sice narušilo rovné podmínky stavebním firmám. Ale 

protože  zastupitelé nebyli úmyslně uvedeni v omyl, nebude hlasovat pro zrušení usnesení. 
V.Zejda: není pravda, že město nikdy nepřispělo investorům (přispělo na infrastr. v ul.Hybešova, investorovi 

podnikatel. domů na nám.1. května  na přípojky řadu, příjezdný chodník, parkoviště za 2.5 mil.)  
 Dále sdělil, že kanalizace z tlakové na  gravitační v konečném důsledku ušetří peníze, neboť tlakovou  

kanalizaci  BvaK odmítá provozovat. 
 
Návrh  usnesení: ZM ruší své usnesení č. 1104/2006. 
Hlasováno pro 3, proti  12, zdrželi se 2 – neschváleno. 
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7.5. 
Studie rekonstrukce náměstí Osvobození  
Příl. čís. 17 předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřim usnesením č. 1090/2006 schválilo zadání 4 architektonických studií „Rekonstrukce 
náměstí Osvobození“ s celkovými náklady do 100.000,- Kč. Dle schváleného zadání  zpracováním studií 
směřuje Město Kuřim k vyhledání nejvhodnějšího architektonického řešení rekonstrukce náměstí Osvobození.  

V pondělí 4.9. se sešla hodnotící komise a posoudila 4 zpracované studie. Komise doporučila následující pořadí: 
       1.  Ing.arch.Vydrová + E.Wágnerová, Tomešova 1, Brno 

2. Architekti D.R.N.H., s.r.o., Průchodní 377/2, Brno / prezentoval Ing.arch. Novák 
3. Architektonická kancelář R.A.W., Domažlická 12, Brno / prezentoval Ing.arch. Rusín 
4. Knesl + Kynčl., s.r.o., Bayerova 806/40, Brno / prezentoval Ing.arch. Kynčl 
 

Komise zhodnotila jako nejlepší koncept řešení náměstí Osvobození předložený ing.arch Vydrovou a paní Evou 
Wágnerovou. Koncepce náměstí Osvobození dle této vítězné studie  představuje protiváhu vůči zelené ploše na 
náměstí 1.května. Kladně byl komisí hodnocen poměr dlážděných a zelených ploch, celková ekonomičnost 
návrhu a možnost rozložit realizaci do etap. 
Současně komise diskutovala některá další doporučení, která mohou být vzata v úvahu při zadání projektové 
dokumentace. V nich komise dále navrhuje v dalším stupni zpracování mj. dořešit a zreálnit návrh zelených 
ploch a materiály povrchových úprav. Upřesnit typ osvětlení a městského  mobiliáře, event. doplnění 
 výtvarnými prvky. Z dopravního hlediska komise navrhuje prověřit možnost úpravy komunikace (event. 
její „napřímení“) a vymezení  parkování ve vztahu na plochu před  kulturním domem (možnost 
jednorázového využití parkování v ploše náměstí při společenských akcích v kulturním domě). V ploše náměstí 
v dalším stupni zpracování navrhnout i napojovací body sítí pro možné sezónní  obchodní aktivity. 
Komise doporučila posoudit a zoptimalizovat počet a umístění parkovacích a odstavných stání na náměstí, 
navrhnout úpravu zelených ploch mezi silnicí II. tř. a chodníkem kolem obchodů a  pro další etapu dořešit širší 
vztahy severním směrem a plynulé navázání na koncept náměstí.      
Zprávu hodnotící komise projednala na svém zasedání rada města a nyní je předkládána zastupitelstvu. 
Zpracované studie jsou vystaveny v přízemí radnice. Vítězné řešení (zkrácená verze) naleznete v příloze. 
Případné zadání zpracování projektové dokumentace a další projednávání je příležitostí pro příští volební období 
a nově zvolené zastupitelstvo.  
 
Přijaté usnesení: 1128/2006 - ZM bere na vědomí výsledky hodnocení studií „Rekonstrukce náměstí 

Osvobození“. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
8. Rozpočtové opatření č. 11 
Příloha č. 6, 6A,B, 11, 11A,B předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření, dle přílohy.  
 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 11 
 typ oddíl Pol Úz  částka  
1)         
 výdaje 36   Mikroregion Kuřimka 19 300  
 výdaje 64   rezerva  -19 300  
úhrada členského poplatku Mikroregionu Kuřimka dle usnesení ZM 1094/2004   
         
2)         
 výdaje 36   studie nám. Osvobození 95 200  
 výdaje 64   rezerva  -95 200  
dle usnesení ZM 1090/2006 byly zhotoveny 4 studie rekonstrukce nám. Osvobození, rozpočtové opatření 
přijato dosud nebylo       
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3)         
 příjmy  4111 98187 volby do ZM 155 000  
 výdaje 61  98187 volby do ZM 155 000  
přijatá dotace na zajištění voleb do obecních zastupitelstev   
         
4)         
 výdaje 31   ZŠ Jungmannova 21 000  
 výdaje 31   ZŠ Tyršova  41 000  
 výdaje 64     -62 000  
obě školy požádaly Město Kuřim o uhrazení částečných nákladů na zajištění plaveckého výcviku žáků 
         
5)         
 příjmy 36   prodej bytů  1 900 000  
 výdaje 64   rezerva  1 900 000  
         
 výdaje 36   objekt Tišnovská - soc. bydlení 20 000  
 výdaje 64   rezerva  -20 000  
žádost OMP v příloze - zvýšený prodej bytů a náklady na likvidaci plísně v objektu Tišnovská  
         
6) příjmy  4213  doplatek dotace na Podhoří 180 100  
 výdaje 64   rezerva  180 100  
Město Kuřim obdrželo dle smlouvy se St. fondem živ. prostředí doplatek dotace na výstavbu kanalizace 
v ul. Podhoří.        
         
7) příjmy 64   arch. Bureš - vratka platby 180 600  
 výdaje 64   rezerva  180 600  
s arch. Burešem byla uzavřena dohoda o slevě za chyby v projektové dokumentaci k nástavbě knihovny, 
tato částka byla arch. Burešem řádně splacena    
         
8) výdaje 61   penále - výstavba Podlesí 68 800  
 výdaje 64   rezerva  -68 800  
viz. samostatné usnesení       
         
9)         
 výdaje 22   rekonstrukce ul. Fučíkova 320 000  
 výdaje 64   rezerva  -320 000  
         
10)         
 výdaje 23   kanalizace  100 000  
 výdaje 64   rezerva  -100 000  
         
11)         
 výdaje 36   ostatní objekty města 310 000  
 výdaje 64   rezerva  -310 000  
         
12)         
 výdaje 22   komunikace 100 000  
 výdaje 64   rezerva  -100 000  
         
13)         
 výdaje 64   technická pomoc 50 000  
 výdaje 64   rezerva  -50 000  
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14)         
 výdaje 36   topné systémy městských objektů 81 000  
 výdaje 64   rezerva  -81 000  
         
15)         
 výdaje 22   přechod u Elprumu 200 000  
 výdaje 64   rezerva  -200 000  
         
16)         
 výdaje 24   rozšíření sítě TKR 300 000  
 výdaje 64   rezerva  -300 000  
         
17)         
 výdaje 34   Sportovní areál 180 000  
 výdaje 64   rezerva  -180 000  
Vedoucí Sportovního areálu požádal ZM o provedení rozpočtového opatření ve výši 180 000 Kč  
na krytí zvýšených nákladů v souvislosti s opravou vyhořelé elektroinstalace a prasklých  
radiátorů, s úhradou nákladů za zhodnocení stánků nájemcem J. Husárem schválenou Radou  
města a s montáží nových průtokoměrů, na základě požadavku hygieny. Dále na dovybavení  
nafukovací haly o ukazatel skóre ( 58 000 Kč vč. DPH, montáže a dopravy).   
         
18)         
 výdaje 36   dveře -prodejna Čaněk 160 000  
 výdaje 64   rezerva  -160 000  
viz. projednávaný materiál Potraviny Čaněk – výměna vstupních dveří do prodejny,částka bude    
doplněna dle rozhodnutí zastupitelstva     
         
19)         
 výdaje 34   objekt krytého koupaliště 500 000  
 výdaje 64   rezerva  -500 000  
viz. důvodová zpráva OIRR - Objekt krytého koupaliště - rekonstrukce   
         
20)         
 výdaje 22   doprava  100 000  
  64   rezerva  -100 000  
viz. důvodová zpráva OIRR - veřejná doprava,částka bude upravena dle rozhodnutí zastupitelstva  
         
Administrativní přesuny       
1)         
 výdaje 33   příspěvky z RM 5 000  
 výdaje 36   příspěvky z RM 10 000  
 výdaje 61   příspěvky z RM -15 000  
administrativní přeúčtování schválených příspěvků z RM na příslušný paragraf a oddíl  
         
2)         
 výdaje 33   poplatek Nár. síť zdr. měst 15 000  
 výdaje 61   členské poplatky -15 000  
administrativní přeúčtování členských poplatků na příslušný paragraf a oddíl   
         
3)         
 výdaje 31   smlouvy KF 47 300  
 výdaje 61   smlouvy KF -47 300  
rozúčtování schválených příspěvků z KF na příslušný paragraf a oddíl   
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4)         
 výdaje 31   zabezpečení soutěže BESIP 5 800  
 výdaje 22   zabezpečení soutěže BESIP 4 900  
 výdaje 61   zabezpečení soutěže BESIP -10 700  
přeúčtování výdajů na dopravní soutěž cyklistů BESIP na příslušné paragrafy a oddíly  
         
5)         
 výdaje 34   schválené podnikatelské oboly 18 900  
 výdaje 61   podnikatelský obolus -18 900  
rozúčtování schválených podnikatelských obolů dle příslušných paragrafů a oddílů  
         

 
Přijaté usnesení: 1129/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2006 . 
Hlasováno pro 16, zdržel se  1. 
 
 
Interpelace: 
J.Herman: předložil připomínky důchodců k dočasnému „zrušení klubu důchodců“ v souvislosti s přestavbou 

městské knihovny. 
V této souvislosti J.Brabec s politováním konstatoval selhání organizace přestavby knihovny a  klubu důchodců 

(KD), ale současně se domnívá, že  3 měsíce, kdy nebudou mít důchodci svůj klub, není doba 
dlouhá. 

Dr.Holman sdělil, že zpoždění otevření klubu důchodců  vedly  kvalitativní změny nového KD. 
 
Závěrem J.Brabec žádá veřejně poděkovat všem členům výborů zastupitelstva a komisí rady města Kuřimi za 
práci ve volebním období 2002 – 2006. 
 
Přijaté usnesení: 1130/2006 - ZM děkuje všem členům výborů zastupitelstva a komisí rady města Kuřimi za 

práci ve volebním období 2002 – 2006. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení.  
Rekapitulaci  provedl  J.Brabec. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení: pro 17. 
 
 
Starosta poděkoval všem členům ZM za práci v v tomto volebním období a ukončil jednání ZM ve 21:25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 26.9.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing.Vladislav Růžička        Ing.Miloš Krupica 
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Přílohy: 
1, 1A Plnění usnesení k 19.9.06 
2,2A-C Jihomoravská plynárenská – odkoupení plyn. zařízení, Darovací smlouva, Kupní smlouva 
3,3A,B Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
4. Úplatné nabytí  pozemků pod místními komunikacemi 
5. Informace o částečném prominutí vratky dotace a penále 
6,6A,B Rozpočtové opatření č. 11 
7,7A-E Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti (žádost Orla, , SRPŠ Tyršova, DDM, 

J.Šojat,  
8,8A Podnikatelský OBOLU 
9,9A,B Informace o postupu MV-Odboru dozoru a kontroly veřejné správy, Záznam z jednání 14.9.06, Právní 

rozbor OZV 10/1995 
10,10A Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků na dobu neurčitou 
11,11A,B Důvodové zprávy k návrhu RO 
12,12A,B Dopravní obslužnost  Kuřimi, Dodatek č.3/A Smlouvy 123/2004, Dodatek č.3/B Smlouvy 123/2004,  
13,13A Varianty řešení revitalizace vodní nádrže Srpek, Variantní řešení…, grafic. přílohy 
14 Potraviny Čaněk – výměna vstupních dveří do prodejny 
15,15A Moravská stavební – INVEST – úplatný převod majetku 
16 Kupní smlouva s firmou Tenza Real 
17,17A Studie rekonstrukce nám.Osvobození, grafic. příloha 
18 Navýšení tzv. nadstandardu IDS 
19 Připomínky důchodců k přestavbě klubu důchodců  
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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