
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 3/2005 konaného dne 19.4.2005  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.M.Bojanovská, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, Ing.Miloš 
Kotek, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav 
Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda.  
 
Omluveni:  
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavili Ing,M.Krupica, Ing.D.Sukalovský, Dr.J.Marek, Ing.M.Kotek a V.Zejda.  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
 
Návrhová komise: Ing.arch.V.Růžička a Ing.Bojanovská 
Schváleno všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.J.Němec a L.Kincl 
Schváleno všemi přítomnými. 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM k 19.4.2005 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Výstavba města, investice 
- Zpřesnění názvu ulice  v Kuřimi -  Podlesí, lokalita  B 6.1 
- OIRR - Investiční  akce „Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. etapa“ 
4. Informace o zřízení školské rady u základních škol zřizovaných městem Kuřimí. 
5. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
6. Různé 
- Investiční akce č.29 „Městská knihovna – projekt“ 
- Rozpočtový výhled města do roku 2007 
- Návrh na způsob financování obytného souboru „U vlečky „ – II.etapa 
- Rozpočtové opatření č.2 
 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 19.4.2005 
Příl. čís. 1, 1A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala KÚ. 
 
Nesplněna zůstávají usnesení, na nichž se podílí s městem další instituce nebo osoby. Plnění usnesení 1198/2004 
bude samostatný bod programu zasedání. 
Nesplněné úkoly ZM do 19.4.2005 viz příloha č. 1A 
 
Přijaté usnesení: 1028/2005  - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 19.4.2005 uvedených v příloze. 
Hlasováno pro 12 
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2. Majetkoprávní úkony 
2.1. 
Manž. Kasim a Jana Al-Dury, Kuřim, Zborovská 886  - žádost  o prodloužení lhůty 
k uhrazení kupní ceny objektu bývalé hydroforové stanice vč. pozemků na ulici 
Legionářské v Kuřimi 
Příl. čís. 2, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s usnesením ZM číslo 1116/2003 ze dne 27.5.2003, kterým byl manž. Al-Dury schválen budoucí 
odprodej objektu čp. 1013 s poz.parc.č. 2080  a poz. parc.č. 2081 k.ú. Kuřim  za cenu 970.000,- Kč dle 
splátkového kalendáře s tím, že úhrada bude prováděna  pravidelnými  čtvrtletními splátkami (od 3.7.2003) ve 
výši 120.000,- Kč, poslední splátka ve výši 130.000,- Kč měla být uhrazena k 1.4.2005.  
Po kolaudaci objektu  bylo zjištěno, že stavba zasáhla i do přilehlého pozemku (parc.č. 2086/1 k.ú.Kuřim) - 
parkoviště  a to 12 ti m2.  Usn. ZM č. 1101/204 z  29.6.2004 byl manž. Al-Dury  odprodej 12 ti m2 z poz.parc.č. 
2086/1 k.ú.Kuřim schválen za cenu 500,- Kč/m2 pozemku. V návaznosti na citované usnesení  činí tedy kupní  
cena  Kč 976.000,- (Kč 970.000 – původní KC, Kč 6.000 -  za zastavěné parkoviště). V souladu  s ust. čl. 4.1. 
„Smlouvy o budoucí kupní smlouvě 92/2003“ ze dne 20.6.2003,  jejíž přílohou je  i „splátkový kalendář“, dle 
kterého poslední splátka měla být manž. Al-Dury uhrazena k 1.4.2005,  budoucí převodce (Město Kuřim), je 
povinen do 30-ti dnů od úhrady poslední splátky tj. do 30.4.2005 uzavřít  kupní smlouvu. Odbor majetkoprávní 
MěÚ v Kuřimi při přípravě  smlouvy a po prověření jednotlivých úhrad na odboru finančním MěÚ v Kuřimi 
zjistil, že v průběhu  plnění splátkového kalendáře došlo k pochybení při účtování čtvrtletních splátek. Splátka 
k 1.10.2004 a k 1.4. 2005 nebyla manž. Al-Dury uhrazena. Zbývá tedy uhradit dvě platby v celkové výši 
256.000,- Kč. 
Na základě výzvy odboru finančního  požádali budoucí nabyvatelé z důvodu krátkodobé platební 
neschopnosti o prodloužení lhůty k úhradě dvou splátek ve výši 256.000,- Kč do 31.7.2005. 
 
Na jednání se v 18:06  dostavili Ing. M.Krupica  a V.Zejda. 
 
Připomínka: 
Ing.Bojanovská se dotázala, proč město předložilo tento materiál (informaci o dlužných splátkách) až nyní, po 

několikaměsíčních prodlevách ? 
Dr.Holman k tomuto sdělil, že  bližší informace tomuto problému může sdělit p.J.Němcová, zpracovatelka  

materiálu. 
 
Přijaté usnesení: 1029/2005 - ZM schvaluje změnu splátkového kalendáře ke  „Smlouvě o uzavření budoucí 

kupní smlouvy 92/2003“ ze dne 20.6.2003 mezi Městem Kuřim, jako budoucím převodcem a 
manž. Kasimem a Janou Al-Dury, jako budoucími nabyvateli objektu čp. 1013 s pozemky 
tak, že celá kupní cena ve výši  976.000,- Kč bude uhrazena nejpozději do 31.7.2005. 

Hlasováno : pro 13, zdržel se  1 
 
 
2.2. 
Marián Uchytil, Kuřim, Popkova 1004 – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 2116 
k.ú.Kuřim k přístavbě a  nástavbě  objektu Bezručova čtvrť čp. 1284 na poz.parc.č. 
2118 k.ú.Kuřim - býv. „rybárna“  
Příl. čís.  2A/1, 2A/2, 2A/3, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Uchytil opětovně (již po páté) požádal jednak o pronájem části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim – vlastník 
Město Kuřim - k vybudování parkovacího stání pro invalidy (projednáno v Radě města Kuřimi dne 30.3.2005 
pod číslem usnesení 161/2005) a dále o odprodej shora uvedeného pozemku o výměře cca 107,5 m2 k přístavbě a 
nástavbě objektu čp. 1284 (býv. „rybárna“) tak, aby bylo možno v objektu zřídit kavárnu s internetem.  
 Stanoviska jednotlivých odborů, komisí a společenství vlastníků byt. jednotek domů čp. 839-844, 845-
847, 1110-1112, 1113-1115 (viz petice z května 2001 projednávána v ZM) k odprodeji jsou  záporná (vyjma 
odboru dopravy, jehož zájmy  nejsou záměrem podnikatele dotčeny). Plocha, která má být  pro přístavbu a 
nástavbu  objektu využita,  je situována mezi stávající bytové domy, což je z hlediska stavebního považováno za 
naprosto nevhodné, zejm. s ohledem na odstupovou vzdálenost od bytového domu na poz.parc.č. 2115/1, stejně 
tak navyšování objektu se jeví jako nešťastné vůči občanům bydlícím v domě na parc.č. 2125 a 2126 k.ú.Kuřim. 
Dalším argumentem proti předloženému záměru podnikatele  je zastínění přilehlých bytů, uložení inženýrských 
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sítí podél zadní části stávajícího objektu (telecom, veřejné osvětlení, kabelová televize a podzemní vedení 
el.energie). Město nemá kompletní informace o existenci vodovodních a kanalizačních přípojek. V blízkosti 
pozemku se nachází šachta, která by k tomuto účelu mohla sloužit. Při event. schválení odprodeje je třeba 
přihlédnout zejm. ke stanovisku  OIRR, který  požaduje doložit : 

 vyjádření příslušných správců  sítí o reálné možnosti provedení  přeložek na náklady investora,  
 stanovisko Krajské hygienické stanice z hlediska stanovení hlukové zátěže v denní i noční době vůči 

okolní bytové zástavbě 
  jakým způsobem bude řešeno parkování a příjezd vozidel odpovídající kapacitě nového objektu,  
  míru zastínění nového objektu vůči okolní bytové zástavbě. 

 OMP upozorňuje na nevyjasněné  majetkové vztahy v případě odprodeje pozemku. V současné době 
jako vlastník objektu bývalé „rybárny“ s pozemek parc.č. 2118 k.ú.Kuřim je v katastru nemovitostí  zapsán  jako 
vlastník id. 2/3 Marián Uchytil, vlastníci id. 1/3 SJM Burian Petr, Burianová Jana.  Z uvedeného  lze dovodit, že 
vlastníkem předmětných  nemovitostí -  objektu čp. 1284 s pozemkem parc.č. 2118 k.ú.Kuřim o výměře 175 m2 
je kromě shora uvedených  i manželka pana Uchytila, neboť nemovitosti byly nabyty „Kupní smlouvou“ v roce 
2000 tj. za trvání manželství pana Uchytila. Do výlučného vlastnictví pana Uchytila by mohla být požadovaná 
část pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim odprodána  (pokud bude vůle města) pouze v případě, že by žadatel 
realizoval stavbu jako samostatný funkční celek. V případě přístavby a  nástavby ke stávajícímu objektu, by 
musel být pozemek odprodán všem spoluvlastníkům, aby realizovaná  stavba mohla být po kolaudaci zapsána do  
katastru nemovitostí. 
 
Diskuze, připomínky: 
Na jednání se dostavili občané z přilehlých  bytových domů, aby takto podpořili svůj nesouhlas s 
podnikatelským záměrem p.Uchytila, neboť by jeho realizace zhoršila kvalitu bydlení v lokalitě.  
Dr.Poledňák se domnívá, že schválením v RM postavit parkoviště pro invalidní občany se otevřela p. Uchytilovi 

možnosti  v obj. postavit to, co sám původně  chtěl – internet. kavárnu. 
Ing. Bojanovská: všechna okolní parkoviště mu dovolují postavit kavárnu, parkovací místo pro invalidy není 

důvodem k nepostavení kavárny.  Důvodem byly nevyjasněné majetkové poměry. 
Dr.Holman sdělil, že rady města  záměr p.Uchytila provést nástavbu na stávající rybárně nepodpořila, 

samospráva města však nemůže vyloučit, že p.Uchytil nevybuduje internet. kavárnu ve stávajících 
přízemních prostorách budovy. Konečné rozhodnutí je závislé na státní správě – stavebním úřadu 
MěÚ Kuřim. 

v.Zejda poznamenal, že už komise výstavby  nástavbu  „rybárny“ nedoporučila. 
 
Závěrem diskuze se v 18:15  hod. na jednání dostavili Dr.J.Marek a  Ing.M.Kotek – přítomno 16 členů. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2005 - ZM neschvaluje adresný záměr odprodat podnikateli Mariánu Uchytilovi, 

Kuřim, Popkova 1004 část pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře cca 107,5 m2 
k přístavbě a nástavbě objektu čp. 1284 na pozemku parc.č. 2118 k.ú.Kuřim za účelem 
zřízení internetové kavárny. 

Hlasováno pro 15, zdržel se  1. 
 
 
2.3. 
Radka Svobodová, Kuřim, Legionářská 181 – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 
281/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 55 m2 k přístavbě – rozšíření stávajícího RD o vchod a 
garáž   
Příl. čís. 2B, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Paní Radka Svobodová, budoucí vlastník rodinného domu čp. 180  (v současné době RD vlastní matka žadatelky  
paní Eva Opálková, která deklaruje vůli RD na dceru převést) požádala o odprodej části pozemku parc.č. 281/2 
k.ú.Kuřim o výměře cca 55 m2 k přístavbě RD čp. 180 – k rozšíření stávajícího RD o vchod a garáž. Jedná se o 
část dvora za bývalým objektem městského úřadu v Kuřimi. Uvažovaným odprodejem části pozemku nedojde 
k ohrožení průjezdnosti dvora k objektům ČESKÉHO TELECOMU,  a.s. a firmy ASELHU  spol. s r.o. (vlastník 
obj. čp. 23 – býv. úřad). Stanoviska dotčených odborů a komisí  k odprodeji pozemku jsou kladná, v zájmovém 
území se nenachází žádné inž. sítě, vyjma nefunkčních kabelů po přepojení. Z hlediska územního plánu jsou na 
pozemku přípustné stavby občanského vybavení a bydlení s podmínkou, že nevytvoří překážku pro okolí.  Pouze 
dopravní komise upozorňuje, že vrata garáže při otevření nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace, 
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před  vydáním stavebního povolení na stavbu garáže je třeba požádat o vydání rozhodnutí o připojení na místní 
komunikaci. Připojení musí být přes zapuštěný obrubník, dopravní řešení odsouhlasené DI PČR. 
OMP doporučuje pozemek odprodat min. za cenu 300,- Kč/m2 pozemku včetně nákladů spojených  s převodem, 
úhrady daně z převodu nemovitosti,  jak je obvyklé.  
 
Přijaté usnesení: 1031/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 281/2 k.ú.Kuřim 

o výměře cca 55 m2 k přístavbě vchodu a garáže k rodinnému domu čp. 180 paní Radce 
Svobodové, bytem Kuřim, Legionářská 181 za cenu 300,- Kč/m2 pozemku s podmínkou 
zachování průjezdnosti dvora (parc.č. 281/2 k.ú.Kuřim) pro vlastníky přilehlých nemovitostí a 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
2.4. 
Manž. Aleš a Hana Wagnerovi, Kuřim, Tyršova 8 a Marek Potůček, Brno, Schwaigrova 
19  – žádost o odkoupení pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Wagnerovi a pan Potůček žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim v ul. Zahradní. 
Pozemky budou využívány jako předzahrádky a příjezdové cesty k budoucím rodinným domkům. Na ulici 
Zahradní je již stanovena budoucí uliční čára – a to 6,5 m od stávajícího obrubníku silnice.  
Na zasedání zastupitelstva města dne 25.1.2005 byla projednávána možnost posunutí uliční čáry tak, aby byla 
respektována ochranná pásma položených sítí (nejdále položený je nízkotlaký plynovod – NTO DN 300)  a  
zároveň se využila možnost zvětšit předzahrádky. ZM uložilo OIRR vytyčit NTO DN 300 a připravit podklad 
pro komisi výstavby ke změně uliční čáry. Vytyčením plynovodu bylo zjištěno, že uliční čáru lze posunout o 
0,9m blíže k obrubníku. Komise výstavby souhlasí s novou uliční čárou vzdálenou 5,6 m rovnoběžně od 
obrubníku komunikace. 
RM svým usnesením č. 128/2005 ze dne 23.3.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela 
č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 77 m2 manž. Aleši a Haně Wagnerovým, bytem Kuřim, Tyršova 8  za cenu 50,-
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponesou manž. Wagnerovi.  
RM svým usnesením č. 129/2005 ze dne 23.3.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela 
č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 21 m2 Marku Potůčkovi, bytem Brno, Schwaigrova 19 za cenu  50,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu   nemovitosti ponese 
Marek Potůček.  
 
Přijaté usnesení: 1032/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 

77 m2 manž. Aleši a Haně Wagnerovým, bytem Kuřim, Tyršova 8, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
ponesou manž. Wagnerovi.  

Hlasováno pro 16 
 
Přijaté usnesení: 1033/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 

21 m2 Marku Potůčkovi, bytem Brno, Schwaigrova 19, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že veškeré 
náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese 
Marek Potůček.  

Hlasováno pro 16 
 
 
2.5. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Brno, Koliště 17  – nabídka 
pozemků k odkoupení  
Příl. čís. 3B, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
ČR je vlastníkem pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový katastr PK č. 2432/1 a PK č. 
2432/7 v k.ú. Kuřim. Jedná se o pozemky nacházející se pod silnicí II. třídy č. 386 a pod místní komunikací – ul. 
Křížkovského. Silnice II. třídy č. 386 je ve vlastnictví Jihomoravského kraj a ten nechal vypracovat geometrický 
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plán č. 1786-85/2003 pro rozdělení pozemků a požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále 
jen „Úřad pro ZS“) o bezúplatný převod části pozemků pod silnicí. 
Úřad pro ZS nás žádá o stanovisko k případnému převodu oddělených části pozemků parc.č. 735/4 o výměře 
160m2 a parc.č. 735/6 o výměře 334 m2 do vlastnictví města – viz příloha č. 3B. 
Dotčené odbory souhlasí s převodem pozemků. Na nabízených pozemcích je chodník ze zámkové dlažby a 
zatravněná plocha. OMP doporučuje požádat o převod pozemků stejně jako Jihomoravský kraj - bezúplatně. 
 
Přijaté usnesení: 1034/2005 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 735/4 k.ú. Kuřim o výměře 

160m2  a parc.č. 735/6 k.ú. Kuřim o výměře 334 m2  z majetku státu ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, Praha 10 do vlastnictví Města 
Kuřimi. 

Hlasováno  pro 16 
 
 
2.6 
SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Kuřim, Křížkovského 48 – žádost o odkoupení pozemku 
parc.č. 777 k.ú. Kuřim 
Příl. čís. 3C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
SPŠ a  SOU Kuřim s.r.o., jako majitel objektu „ Zámek v Kuřimi “, Křížkovského 48, v současné době provádí a 
financuje rozsáhlou regeneraci výše uvedené památkové stavby – plynofikace zámku, generální oprava otopné 
soustavy v zámku, výměna stávajících el. rozvaděčů, stavba Uměleckého centra, renovace podlah v zámku, 
rekonstrukce nádvoří a završením v horizontu r. 2012 bude provedena generální oprava fasád. Významnou 
součástí celkové rekonstrukce je rekultivace zahrady a její zprovoznění po parkových úpravách, včetně generální 
opravy opěrných zdí u komunikace. Přístup do zahrad lze realizovat přes parc.č. 777 ve vlastnictví Města  
Kuřim. Z výše uvedených důvodů žádá SPŠ a SOU Kuřim s.r.o. o odprodej pozemku parc. č. 777 k.ú. Kuřim o 
výměře 439 m2.  Viz. příloha č. 3C. 
Dotčené odbory souhlasí s převodem pozemku a upozorňují na nutnost udržovat dobrý stavebně-technický stav 
opěrné zdi, která se nachází na hranici pozemku kolem komunikace. 
Město Kuřim nabylo pozemek směnnou smlouvou s městem Brno ze dne 29.6.2000. Dle znaleckého posudku se 
předmětný pozemek započetl částkou 21.920,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1035/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parcela č. 777 k.ú. Kuřim o 

výměře  439m2, Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Kuřim, s.r.o. se 
sídlem Kuřim, Křížkovského 48 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady 
spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti hradí nabyvatel. 

Hlasováno  pro 16. 
 
 
3. Výstavba města, investice 
3.1. 
Zpřesnění názvu ulice  v Kuřimi -  Podlesí, lokalita  B 6.1 
Příl. čís. 4A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OSVO. 
 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k nově realizované výstavbě řadových rodinných domků mezi ulicemi Pod Slavičkou a Nad 
Záhořím,  která je spojnicí těchto dvou ulic, je třeba určit název nově vznikající ulice. Zastupitelstvu je 
navrhováno pojmenovat tuto nově vznikající část Podlesí, v níž má být jen  7 domů, názvem Pod Slavičkou, 
neboť se jedná o přirozené pokračování již existující ulice a zbytečně nevytvářet nové krátké ulice.  
 
Přijaté usnesení: 1036/2005 - ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro 

nově vznikající zástavbu navazující na  ulici „Pod Slavičkou“, stejný název tj. Pod Slavičkou.   
Hlasováno pro 16 
 
 
3.2. 
OIRR - Investiční  akce „Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. etapa“ 
Příl. čís. 5, předkládá  Mgr.L. Ambrož, zpracoval OIRR. 
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Důvodová zpráva: 
OIRR na jednání ZM dne 17.8.2004 předložil  žádost Ing. Dohnala o projednání navýšení investičních nákladů 
na obslužnou komunikaci v lokalitě „U vlečky“. Provedením zatěžovací zkoušky vozovky byla zjištěna malá 
únosnost podloží (8 MPa oproti požadovaným 45 MPa). Byl proveden projekt sanace, který předpokládal 
výměnu podloží o síle 35 cm. Z tohoto důvodu  byla předložena žádost o  navýšení investič. nákladů objektu  SO 
- 01 Komunikace, zpevněné plochy  o 233.216,- Kč vč. DPH.  
 Ke konci roku pan Dohnal opět žádal o navýšení finančních prostředků a to z důvodů  nutnosti přeložky 
drážního kabelu. Dále na začátku úseku nové komunikace (před RD Bartákových) byla zjištěna nevyhovující 
únosnost i přes provedení shora uvedenou sanaci podloží, neboť je to nejnižší místo s vysokou hladinou spodní 
vody. Projektant na místním šetření za účasti OIRR doporučil pro zpevnění položení tzv. „Tensarové sítě“. Na 
místním šetření za účasti por. Čumy DI – Policie ČR byla konstatována nutnost uvedení  dopravního značení do 
souladu, tzn., pokud se jedná o obytnou zónu, je potřeba na začátku zpomalovací práh. Ten byl doporučen 
v místě křížení s ul. Novou, toto místo je vhodné vyspravit i z důvodů značného poškození pojížděním těžké 
techniky a překopy v rámci ukládání IS. Tato žádost byla předložena na zasedání zastupitelstva 14.12.2004, 
avšak z časových důvodů byla z jednání stažena. 
 
Pozn.: 
Dr.Poledňák:  požadavek p.Dohnala je v souladu se smlouvou, doporučuje přijmout níže uvedený návrh.  
 
Přijaté usnesení: 1037/2005 - ZM schvaluje navýšení finančních prostředků investiční akce „Příspěvek na 

infrastrukturu  lokality U vlečky – 1. etapa“ pro objekt SO 01 – Komunikace  o 144.000,- Kč 
vč. DPH z  rozpočtové rezervy. 

Hlasováno pro 16 
 
 
 
4. Informace o zřízení školské rady u základních škol zřizovaných městem Kuřimí. 
Příl. čís. 6, předkládá  A. Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ukládá zřizovateli zřídit u základní školy školskou radu (dále ŠR) a vydat její volební řád. 
Školská rada: 

- je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentů nebo zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy 

- volbu členů ŠR, dle volebního řádu, zajišťuje ředitel dané školy, ale není jejím členem (na pozvání 
předsedy se zúčastňuje jednání ŠR) 

- funkční období je 3 roky 
- zasedá nejméně 2x ročně, první jednání svolává ředitel školy, další svolává její předseda 
- stanoví si svůj jednací řád a zvolí předsedu 

Pravomoci školské rady: 
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování 
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy (nejpozději do 1 měsíce od předložení) 
- schvaluje školní řád 
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy 
- projednává návrh rozpočtu školy 
- vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření 
- projednává inspekční zprávy ČŠI 
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní zprávu ve školství 

a dalším orgánům státní správy 
- ředitel školy musí ŠR umožnit přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy 

Povinnosti zřizovatele: 
- stanoví počet členů ŠR (1/3 jmenuje zřizovatel, 1/3 volí zákonní zástupci nezletilých žáků, 1/3 volí 

pedagogičtí pracovníci dané školy) - navrhujeme lichý počet členů 9 (3 jmenuje zřizovatel, 3 zvolí 
pedagogická rada a 3 zvolí rodiče) 

- vydá volební řád ŠR 
- vstupuje do jednání ŠR v případech, kdy ŠR do jednoho měsíce neschválí jí předložené dokumenty 
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- zúčastní se opakovaného jednání, a pokud ani ve druhé jednoměsíční lhůtě dané k projednání nedojde 
ke schválení předložených dokumentů, rozhoduje zřizovatel o dalším postupu, a to bez zbytečného 
odkladu  

Školská rada musí být ze zákona zřízena nejpozději do 31.12.2005, protože však je nelogické, aby tento 
správní orgán začal fungovat od pololetí školního roku, navrhujeme zřízení školské rady už od nového školního 
roku 2005/2006, t. j. od 1.9. 2005. Projednání veškerých náležitostí, jmenování a volbu členů ŠR navrhujeme do       
konce června 2005. 

Žádáme zastupitelstvo předložit do 20.5. 2005 nominaci na členy ŠR za zřizovatele. Členy ŠR nemusí být 
nutně zastupitelé, ale stačí zaměstnanec MěÚ Kuřim, který je schopen prosazovat zájmy zřizovatele.  

Jmenování členů ŠR za zřizovatele a schválení volebního řádu předpokládáme předložit ZM 
31.5.2005. 
Bez usnesení. 
 
 
 
5. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís.7,7A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Dle vyhlášky Města Kuřim č. 4/1997, ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu, v platném 
znění, vyhlásilo ZM výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Do data 8.4.2005 podali žádost o půjčku 3 
občané, s celkovým nárokem na rozpočet 600.000,- Kč. Rozbor žádostí se nachází v příloze. 
 
Přijaté usnesení: 1038/2005 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – I. kolo 

výběrového řízení v roce 2005 - dle návrhu.    
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
6. Různé 
6.1. 
Investiční akce č. 29 „Městská knihovna – projekt“ 
Příl. čís. 8, 8A, předkládá Mgr.L.Ambrož 
 
Důvodová zpráva: 
Umístění knihovny 
ZM schválilo na realizaci projektové přípravy nové městské knihovny 300 tis. Kč a nyní je na řadě rozhodnutí o 
umístění této stavby. Uvažované varianty byly opakovaně předloženy k projednání komisi výstavby (zatím bez 
usnesení). RM jmenovala ad hoc architektonickou komisi ve složení: Ing.arch.Zemánek, Ing.arch.Burian, 
Ing.arch. Sitar, Ing.arch.Habina a Ing.arch.Pech a vyjádření jejích členů bylo předloženo komisi výstavby, RM a 
nyní i ZM k úvaze. OIRR ve spolupráci s Městskou knihovnou sestavila SW analýzu, která se pokouší shrnout 
všechna hlavní „pro“ a „proti“ každé z uvažovaných variant. Tyto varianty jsou nyní ZM předkládány 
k projednání. Z předložených návrhů preferuje starosta města umístění knihovny u objektu Základní umělecké 
školy  na ul. Zahradní (ZUŠ). 
 
Výběr architekta – informace pro členy ZM 
Město oslovilo 14 architektonických kanceláří, z toho 11 zaslalo své prezentace. Někteří z nich si navíc vyžádali 
osobní prezentace. RM 13.4. projednala složení výběrové komise, tato komise na svém zasedání ve středu 20.4. 
doporučí  architekty, kterým bude zadáno zpracování studie.  
Následně RM jmenuje další komisi, která na základě předložených studií doporučí dodavatele projektu. Toto 
doporučení bude předloženo k projednání v ZM 31.května 2005.   
(Obdobně bude postupováno i v případě přípravy projektu MŠ) 
 
Diskuze,návrhy,  změny: 
Dr.Holman: komise výstavby se jednomysl. shodla, že umístění nové knihovny u ZUŠ je možné – jednoznačně 

podporuje var. výstavby u ZUŠ. 
Dr.Poledňák: s redukcí  pozemku u ZUŠ na stavbu knihovny  příliš nesouhlasí, neboť plochu využívá  ZUŠ a je 

v plánech ještě výstavba amfiteátru. 
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- Navrhuje dále zabývat se var.  knihovny na ul. Popkova  s tím, že zastíněné byty by se daly 
odkoupit – žádá vedení města, aby  zahájilo jednání s obyvateli inkriminovaných bytů (nejlépe 
prostřednictvím realit. kanceláře) 
- Dále podporuje variantu  výstavby na náměstí na pozemku Jarůšků (vyjednat odkup pozemku) 

 - V současné vidí jako nejrychlejší prozatímní řešení přesunout  „klub důchodců“ do obj. 
kulturního domu na nám. 1. května a tyto uvolněné prostory využít pro knihovnu a tyto prostory 
využívat do doby výstavby  knihovny nové. 

J.Herman: nesouhlasí s var. přesunu klubu důchodců, bude podporovat var. rekonstrukce a přístavby ke 
kulturnímu domu. 

Dr.Holman poznamenal, že osobně s uživateli klubu důchodců jednal, ale bezúspěšně. Dále pozn., že prostory 
klubu důchodců pro rozšíření knihovny  nejsou dostatečné.  

 
 
Na jednání se dostavil Ing. Sukalovský –  přítomno 17 členů ZM. 
 
J.Brabec: podporuje var.  výstavby u  ZUŠ (domnívá se, že stávající prostor je „neudržitelný“, dříve nebo 

později  tam bude něco postaveno), výhodou toho umístění je čisté prostředí, blízko škol a husté bytové 
zástavby. 

V.Zejda: v komisi výstavby neprefer. žádné umístění, ale knihovna u ZUŠ by zabrala příliš mnoho prostoru a 
stála by  cca 33 mil. Kč.  

 Navrhuje, aby se oslovila nějaká firma, která  zhodnotí, jestli je umístění knihovny  u ZUŠ prostorově 
vůbec možné. 

Jiří Vichta (ředitel ZUŠ) nesouhlasí se stavbou  u ZUŠ,  na využití volných prostor u školy existují projekty na 
zušlechtění, aniž  by město muselo vkládat nějaké investice.  

Ing.Kotek: navrhuje usilovat o získání pozemku na nám. 1. května (mezi KB a domy Ing.Fikara) 
Ing. Hanák: navrhuje umístění knihovny při  KD. 
Ing.Němec:  umístění v budově KD je objemově nemyslitelné,  podporuje var. výstavby u ZUŠ. 
V.Zejda:  navrhuje novou variantu – umístění nové knihovny na místě stávající Mateřské školy na ul. 

Otevřené po výstavbě nové MŠ u ZŠ Tyršova. 
 
Přestávka  20: 00 – 20:45 hod. 
 
Původní návrh usnesení: ZM schvaluje umístění objektu nové městské knihovny (v rámci projektové 

přípravy) vedle objektu Základní umělecké školy v Kuřimi. 
O tomto návrhu nehlasováno. 
 
V dohodovacím řízení se členové zastupitelstva  shodli, že bude  3-4 architektonickým firmám zadáno 
vypracování srovnávacích studií  na umístění  knihovny (vč. grafic. zpracování) těchto lokalitách: 

1) Dvůr kulturního domu vč. vnitřních prostor KD 
2) Naproti kulturního domu směrem k Bezručově č. 
3) Na ul. Otevřená (po nahrazení  MŠ) 
4) na ul.Popkova - kotelna  Lenoxy, Klub důchodců, družstev. byty 
5) U obj. ZUŠ  (architektům Gale a Palašňák – autory projektu ZUŠ) 
6) Nám. 1. května - zelená plocha 
7) Nám. 1. května - proluka s pokračováním 

Na projekt bude  vyčleněna částka 100 tis. Kč, tzn.  25 tis./1studie. 
 
Přijaté usnesení: 1039/2005 - ZM schvaluje zadání srovnávací studie umístění objektu Městské knihovny 

v lokalitách dle zápisu. 
Hlasováno pro 17 
 
 
6.2. 
Rozpočtový výhled města do roku 2007 
Příl. čís. 9, 9A a B, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh rozpočtového výhledu, který je sestaven na období let 2006 -2007. Zdrojem dat v něm 
uvedených jsou především výsledky hospodaření Města Kuřim v uplynulých obdobích, schválený rozpočet na 
rok 2005, informace správců rozpočtových kapitol a makroekonomické predikce vlády ČR ( zdroj internetové 
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stránky JmK ). Struktura rozpočtového výhledu vychází ze struktury schváleného rozpočtu pro rok 2005 s tím 
rozdílem, že paragrafy jsou agregovány dle závazné rozpočtové skladby do oddílů. Zastupitelům jsou pro lepší 
orientaci rozeslány obě verze, ke schválení je předkládána verze agregovaná – označená písmenem A.  
Rozpočtový výhled je rozpočtovými pravidly územních rozpočtů definován jako pomocný nástroj finančního 
řízení města. Měl by napomoci k zajištění dlouhodobě vyrovnaného hospodaření města a z tohoto pohledu 
koordinovat i investiční aktivitu města.  
          
Příjmy: 
Výše daňových příjmů vychází z predikce makroekonomických ukazatelů ministerstva financí; základnou pro 
stanovení byl vzat rozpočet roku 2005.  
 Z dotací byly do rozpočtu zapojeny dotace na výkon státní správy a to upravené pouze o inflační 
koeficient (pol. 4112 – obsahuje sociální dávky a dotace na výkon správních činností).  Ostatní dotace jsou 
narozpočtovány v ostatních příjmech a obsahují dotace na zajištění LSPP a na výkon regionálních funkcí 
knihovny (§ 6409). 
 Prodej bytů je do výhledu zapojen v § 3612. Byť se jedná o klasický kapitálový příjem z prodeje 
majetku města, je zapojen do rozpočtového výhledu zejména proto, že se jedná o již schválený odprodej a 
odhadované množství prodaných bytů ovlivňuje i výši výdajů a příjmů v § 3612 (příjmy z nájemného z obecních 
bytů a výdaje za příslušné služby). Graf prodeje bytového fondu je součástí přílohy. 
 
Výdaje: 
 Výdajová strana výhledu byla sestavena ve spolupráci s jednotlivými správci rozpočtových kapitol a 
popisuje především provozní náklady města. Rezerva na investice v jednotlivých letech je na § 6409. K této 
rezervě bude při sestavování ročních rozpočtů pro zajištění investičních aktivit města (jako obvykle) započten i    
přebytek minulých let (úspory, kladné saldo příjmů a výdajů, nerealizované výdaje apod.), případné kapitálové 
příjmy z prodeje majetku města, případné dotace a případný úvěr (viz financování). 
 V § 6171 se nachází veškeré osobní náklady na chod MěÚ a ostatních organizací města,  dále provozní 
náklady MěÚ, dělnického domu, kulturního domu na Podlesí. Rovněž obsahuje náklady na Kulturní fond, 
Podnikatelský obolus, společenské akce města a Sbor pro občanské záležitosti. 
 
Financování: 
 Financování na straně příjmové obsahuje v roce 2006 prodej dluhopisů ve správě „Patria“, na straně 
výdajové splátky úvěrů poskytnutých Komerční bankou a Státním fondem životního prostředí.  
 
Z jednání se vzdálili Dr.Poledňák, L.Kincl, Ing.J.Němec odchází z jednání – přítomno 14 členů ZM. 
 
Na návrh Ing.Růžičky změněno znění usnesení: z „ZM schvaluje rozpočtový výhled“ změněno na  „ZM bere na 
vědomí rozpočtový výhled“. 
 
Přijaté usnesení: 1040/2005 - ZM bere na vědomí  rozpočtový výhled Města Kuřimi do roku 2007. 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1 
 
 
6.3. 
Návrh na způsob financování obytného souboru „U vlečky „ – II.etapa 
Příl. čís. 10, 10A, předkládá Mgr.L. Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Atelier ZETA s.r.o.,  v zastoupení  pana Zdeňka Rigla, Pod Ostrou 8, Brno, žádá o schválení  návrhu na způsob 
financování obytného souboru „U vlečky“, II.etapa - sítě technické infrastruktury“ v rozsahu dle žádosti 
doložené v příloze. Pan Rigl navrhuje aby město dokončilo  dovedení IS na hranici obou lokalit ve vlastní režii a 
dále se podílelo na zafinancování  II.etapy podílem 50 % , tj. dle doložené kalkulace 1 966 224,- Kč. Zvolenou 
formu financování navrhuje s ohledem na velmi komplikované podmínky v lokalitě, které uvádí v žádosti. 
 
OMP k této věci sděluje : 
Prodeji pozemků  v návrhové lokalitě B 0.3 – II.etapa předcházelo výběrové řízení formou obálkové metody, 
uskutečněné dne 31.3.2004. Byly evidovány 3 žádosti (PROPAGANDA, spol. s.r.o., Zdeněk Rigl, DOLP, 
stavební společnost). Spol. PROPAGANDA se k výběrovému řízení nedostavila, jednatel společnosti DOLP pan 
Lossmann těsně před zahájením výběrového řízení telefonicky oznámil, že se výběrového řízení nezúčastní. 
Jediným zájemcem byl Zdeněk Rigl, kterému „Kupní smlouvou č. 80/2004“ ze dne 28.4.2004 byly pozemky o 
výměře 4.130 m2 odprodány v souladu s usn. ZM 1057/2004 ze dne 20.4.2004. 
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Před konáním výběrového řízení se dne  31.3.2004  konalo v kanceláři starosty Města Kuřimi jednání, na které 
byli přizváni zájemci o nabízenou lokalitu. Pan Rigl osobně přítomen nebyl, dostavil se jeho zástupce p. Smolka. 
Zástupce OMP objasnil smysl schůzky : 

– kompletní informace o nabízené lokalitě(z odboru OIRR byly získány informace, že bude možno 
postavit více jak 5 RD – viz písemné stanovisko projektanta VH atelier ze dne 26.3.2004, které bylo 
přítomným předáno, a ve kterém jsou uvedena opatření na jednotlivých IS, které je potřeba provést 
v případě navýšení kapacity RD ve II.etapě) 

– postup při výběrovém řízení formou obálkové metody. 
Technické záležitosti vysvětlil vedoucí OIRR p. Kříž a Ing. Dohnal – investor I.etapy výstavby RD. 
 
OIRR k této věci sděluje : 
Žadatel uvádí, že při prodeji nebyly známy komplikace s vysokou hladinou spodní vody, její agresivitou, 
nedostatečná kapacita čerpací jímky a poddimenzovaný vodovodní řad realizovaný v rozporu s územním 
rozhodnutím. 
K dosti zásadním připomínkám ohledně inženýrských sítí OIRR uvádí, že není pravidlem za účelem prodeje 
pozemků provádět geologický průzkum,   že vodovod není vybudován v rozporu s územním rozhodnutím, kde 
se přímo uvádí profil DN 80 případně DN 63. V dalším stupni projektu – vodoprávním povolení je vodovod 
prodloužen v ul. Nová profilem PE 90 mm a dále v nové komunikaci I.etapy profilem PE 63 mm. Zrealizovaná 
čerpací jímka má kapacitu pro 11 rodinných domů, tedy pro obě etapy, avšak pokud by byly realizovány 
v souladu s územním rozhodnutím tj.  6 RD - I.etapa, 5 RD - II.etapa. Ve vyjádření  VH atelieru ze dne 
26.3.2004 bude při navýšení  počtu RD potřeba navýšit akumulační prostor jímky, dle sdělení OMP byli kupující 
na tuto skutečnost upozorněni předáním příslušného  komentáře VH atelieru o podmínkách možného navýšení 
RD ve II. etapě. 
 
Jediným sporným bodem při prodeji pozemků bylo to, že při prodeji bylo uvedeno přivedení IS na hranici 
lokality, dle grafické přílohy je to podle žadatele rozhraní lokalit,  dle stavebního a vodoprávního povolení a 
v souladu s odsouhlasenými náklady na financování I. etapy je hranice posunuta  cca o 20m méně. 
 
Doplnění k dalšímu projednání 
Výše uvedený materiál byl spolu s žádostí pana Rigla předložen na jednání ZM 8.3.2005, v průběhu jeho 
projednání byly vzneseny pochybnosti ke kapacitám vybudovaných sítí I. etapy. OIRR dokládá k vodovodu a   
kanalizaci kopii technické zprávy předložené k vodoprávnímu povolení, ze které vyplývá komplexní návrh 
kapacit pro 11 RD, vlastní napojení (potrubí – kladečský plán). Vybudované IS  I. etapy jsou v souladu 
s územním rozhodnutím, v příloze dokládáme ještě vyjádření projektanta – VH atelieru z 26.3.2004. Vyjádření 
bylo získáno za účelem  stanovení podmínek  pro navýšení počtu RD . 
 
Záměr na odprodej pozemku byl vyhlášen 27.1.2004. V té době již byl zkolaudován vodovod,  kanalizace byla 
ve zkušebním provozu. V té době byly k dispozici jednoznačné podklady o tom, kde budou příslušná místa 
napojení vodovodu a kanalizace, byly známy také jejich dimenze.  
 
Během jednání se v vrátili Dr.Poledňáka a L.Kincl, dále mimo jednací místnost Ing.J.Němec, vzdálil se 
Dr.Holman, p.V.Zejda nehlasoval. 
 
Přijaté usnesení: 1041/2005 - ZM schvaluje dofinancování I. etapy infrastruktury lokality „U vlečky“ na 

rozhraní  lokality č. II. 
Hlasováno pro 14  
 
 
 
6.4. 
Rozpočtové opatření č.2 
Příl. čís. 11, předkládá Mgr..Ambrož, zpracoval OF. 
 

1) příjmy: pol. 4121                35 000 Kč  
                    § 6409               -35 000 Kč  

 
Jedná se o administrativní přesun částky 35.000,- Kč od obce Lelekovice ( za žáky navštěvující naši ZŠ a za 
vedení přestupkové agendy ) na položku 4121 z § 6409, kam bylo rozpočtováno. 
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Přijaté usnesení: 1042/2005 -  ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2005 - dle 
zápisu. 

Hlasováno  pro 15 
 
 
 
Interpelace: 
1) Ing. Růžička  navrhuje připravit se finančně pomoci na obnovu hradu Pernštejna  
 
2 Ing.Kotek: město by se mělo ucházet o příspěvek z JMK a ze Správy a údržby silnic (SUS) na stavbu 
křižovatky na nám. 1. května. 
Mgr.L.Ambrož:  s SUS jsme již jednali, na stavbu nepřispěje. 
 
3) V.Zejda: má informaci od občanů, že signál TKR není takový, jak je deklarovaný ve smlouvě s 
provozovatelem kabelové televize. Žádá informaci, jak  to bude řešeno. 
J.Brabec:  je plánovaná veřejná diskuze o TKR a občané byli vyzváni ke vznesení připomínek. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci  přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl Ing.arch.V.Růžička. 
 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení – schváleno všemi  16 přítomnými členy ZM. 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 19.4.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Ing.Jaromír Němec          Lubomír Kincl 
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