
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 4/2005 konaného dne 31.5.2005  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, Ing.Miloš Kotek, Květoslava 
Múčková, Ing. Jaromír Němec, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
 
Omluveni: Ing.Bojanovská, Dr.Poledňák a Dr. Ing. Jiří Marek 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavili V. Zejda a Ing.D.Sukalovský. 
 
 
Návrhová komise: Ing.Miloš Kotek a Jiří Brabec 
Hlasováno pro 11, zdržel se 1 (Ing. Kotek) 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Herman a Mgr.Lubomír Kincl 
Schváleno všemi přítomnými. 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 23.5.2005 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4. Financování systému IDS JMK - dodatek č.1 ke smlouvě č.123/2004 
5. Závěrečný účet hospodaření města za rok 2004 
6. Finanční záležitosti 

- Odpis nedobytných pohledávek Města Kuřim 
- Peněžitý dar na obnovu poničeného hradu Pernštejn 
- Rozpočtové opatření č. 3 

7. Městská knihovna – umístění objektu 
8. Smlouva o spolupráci mezi Kuřimí a městem Leopoldov 
9. Rekonstrukce letního koupaliště v Kuřimi 
10. Různé 

- Národní dny bez úrazů/ Kuřim- Zdravé město 
- Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 

 
Změna v programu:  
Ing.M.Kotek požádal, aby  žádost manž. Vonešových byla projednána po  bodu č. 2 – Majetkoprávní úkony. 
Hlasováním program se změnou schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 23.5.2005 
Příl. čís. 1, 1A, 2/2 předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracovala KÚ. 
 
Důvodová zpráva: 
Nesplněna zůstávají usnesení, na nichž se podílí s městem další instituce nebo osoby. K danému datu zůstává 
nesplněno 5 usnesení – čís. 1147/2000, 1261/2000, 1032/2004, 1120/2004 a  198/2004. 
Znění usnesení  viz příloha. 
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Přijaté usnesení: 1043/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 23.5.2005 uvedených v příloze a ruší  
usnesení čís. 1017/2005 ze dne 8.3.2005. 

Hlasováno pro  12  
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
2.1. 
Radka Svobodová, Kuřim, Legionářská 181 – 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. 2/1, 2/1A  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Usnesením ZM číslo 1031/2005 ze dne 19.4.2005 byl schválen adresný záměr odprodat paní Radce Svobodové, 
bytem Kuřim, Legionářská 181 část pozemku parc.č. 281/2 k.ú.Kuřim  (dvůr za bývalým městským úřadem) o 
výměře cca 55 m2 k přístavbě vchodu a garáže k rodinnému domu čp. 180 v Kuřimi  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. 
V souladu s ustanovením §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění byl 
záměr v době od 20.4. do 6.5.2005 zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1044/2005  ZM schvaluje 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 prodejem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu 
nemovitosti.  

Hlasováno pro 12  
 
 
2.2. 
Manž. Věčorkovi, bytem Kuřim, Na vyhlídce 1178 – žádost o odprodej části lesního 
pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 250 m2 k rozšíření zahrady a 
zarovnání hranic sousedních pozemků – „B“ 
Příl. čís. 2/1, 2/1B předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Na výzvu odboru majetkoprávního MěÚ v Kuřimi,  týkající se bezesmluvního užívání části obecního pozemku – 
lesa (Horka) za rodinným domem manž. Věčorkových, bytem Kuřim, Na vyhlídce 1178,  zareagovali tito 
podáním žádosti o odprodej části pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim  o výměře cca 250 m2. Ke dni podání 
žádosti již manž. Věčorkovi pozemek „zkulturnili“ - vyčistili od náletových dřevin. Záměrem žadatelů je kromě 
rozšíření přídomní zahrady i zarovnání hranice sousedních pozemků. V roce 2002 Město Kuřim „Směnnou 
smlouvou č. 295/2001“ ze dne 28.11.2001 směnilo s vlastníky sousedního pozemku manž. Kabátkovými část 
lesního pozemku ozn. jako parc.č. 3107/2 za pozemek 3100/3 vše v k.ú.Kuřim. V důsledku realizované směny 
došlo k nerovnosti hranic sousedních pozemků, kterou  v případě schválení odprodeje, hodlají manž. Věčorkovi 
zarovnat a to od pozemku manž. Kabátkových (parc.č. 3107/2)  po hranici pozemku parc.č. 2468 k.ú.Kuřim 
(zahrada u RD „tyrolák“ manž. Haluzových). Ke stanovení ceny za odprodávaný pozemek OMP orientačně 
uvádí  cenu dle znaleckého posudku za m2 lesního pozemku v případě směny s manž. Kabátkovými v roce 2001 
tj. 3,17 Kč/m2 pozemku. V případě schválení odprodeje doporučuje OMP stanovit  cenu za m2 odprodávaného 
pozemku v min. výši 50,- Kč, tak jak bylo ZM schvalováno v případě odprodej pozemků k rozšíření zahrad - ul. 
Malá Česká, Třebízského, Zahradní. 
 
V 18.15 se dostavil V.Zejda – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3107/1 

k.ú.Kuřim – lesní pozemek o výměře cca 250 m2  Ing. Petru Věčorkovi CSc. a Ing.Lence 
Věčorkové oba bytem Na vyhlídce 1178, Kuřim za cenu 50,- Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno pro 13  
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2.3. 
Veronika Krechlerová, Brno, Merhautova 13/4 – žádost o odprodej  pozemků před RD 
čp. 230 v Kuřimi, Tišnovská ulice  
Příl. čís. 2, 2C  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Shora jmenovaná, jako budoucí nabyvatelka rodinného domu čp. 230  v  Kuřimi s pozemkem parc.č. 15 
k.ú.Kuřim a zahrady – parc.č. 16 k.ú.Kuřim (dosavadní vlastníci /SJM/ manž. Reichenauerovi),  požádala o 
odkoupení obecního pozemku – nezpevněné plochy před rodinným domem. Jedná se o prostranství před RD čp. 
230 Tišnovská ulice  a objektem původně budovaným jako autolakovna.   
 Dle sdělení vedoucího OSVO Ing. Macka se jedná o objekt dosud nezkolaudovaný, od r. 2001 je 
požádáno o stavební úpravy  stávajícího RD, přístavby a stodoly na půjčovnu přívěsných vozíků + sklad 
náhradních dílů na osobní automobily. V RD mají být 2 místnosti vyňaty z bytového fondu a užívány jako 
prodejna náhradních dílů + kancelář. Lhůta pro dokončení je OSVO prodloužena do r. 2008. Přestože objekt 
není zkolaudován,  je užíván   jako opravna automobilů,  na pozemcích parkují převážně nepojízdná motorová 
vozidla.  
 Dle závazných stanovisek odborů  jsou pozemky dotčeny inženýrskými sítěmi - vodovod, elektro.  Při  
nedělních bohoslužbách a pohřbech je pozemek využíván jako parkoviště. Dle vyjádření OŽP by v  případě jeho 
odprodeje  mohla nastat situace, že vozidla budou parkovat v zámeckém parku, což je nežádoucí z hlediska 
bezpečnosti provozu (v zámeckém parku není komunikace,  ale pouze pojízdný chodník), požadovaná plocha 
může být do budoucna rezervou pro případné parkoviště (blízkost kostela, SIŠ), nebo využita pro rozšíření 
vyústění ulice Luční do ulice Tišnovské v souladu s ÚPD B1.2. 
Dle stanoviska OSVO má RD čp. 230 dostatečné zázemí (dvůr a zahradu) na poz.parc.č. 15 a 16. Za rozumné 
vedoucí považuje  pouze částečný odprodej za účelem zarovnání křivolaké hranice mezi poz.parc.č. 15 a 16 a 
obecními pozemky parc.č. 37 a 12 vše v k.ú.Kuřim. 
 
Poznámka: 
Ing.Jar.Němec navrhuje toto místo ponechat pro rozvoj lokality ulic Luční x Tišnovská, kde je plánována  

výstavba RD. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2005 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemků v majetku města 

(parc.č. 11/2, 37, 12 vše v k.ú.Kuřim) před RD čp. 230 na ulici Tišnovské v Kuřimi 
p.Veronice Krechlerové. 

Hlasováno pro 12  zdržel se 1. 
 
 
2.4. 
Česká pošta, s.p., Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99 -  žádost o odprodej části 
pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim o výměře cca 76 m2 k přístavbě objektu pošty – „D“ 
Příl. čís. 2, 2D předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Česká pošta, s.p. požádala o odprodej části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře cca 76 m2 
k přístavbě objektu stávající pošty k rozšíření přepážkové haly pro balíkovou službu. Dle SÚP města je 
předmětný pozemek plochou bydlení v rodinných domech. Příslušné odbory a komise nemají k odprodeji 
námitek, naopak,  Českou poštou, s.p. deklarované zkvalitnění služeb pro zákazníky je žádoucí. Odprodej 
předmětné části pozemku nijak nenaruší možnost rozumného využití jeho zbývající části. 
 
Přijaté usnesení: 1047/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim 

o výměře cca 76 m2 České poště, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99 k přístavbě 
stávajícího objektu pošty čp. 334 na pozemku parc.č. 1985 k.ú.Kuřim za cenu 500,- Kč/m2 
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní 
smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 13  
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2.5. 
SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o., Kuřim Křížkovského 48,  – žádost o odkoupení pozemku 
parc.č. 777 k.ú. Kuřim 
Příl. čís. 3, 3A 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  a požádala  Město Kuřim o odprodej pozemku 
parc.č. 777 o výměře 439 m2, přes který má být umožněn přístup do zahrad „Zámku v Kuřimi“. 
 ZM svým usnesením č. 1035/2005 ze dne 19.4.2005 schválilo adresný záměr na odprodej pozemku 
parcela č. 777 k.ú. Kuřim o výměře  439 m2 za cenu 50,- Kč s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti hradí nabyvatel - viz příloha. 
Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15  dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2005 - ZM schvaluje odprodej pozemku parcela č. 777 k.ú. Kuřim o výměře  439 m2 

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

Hlasováno pro 13  
 
Na jednání se dostavil Ing.Sukalovský – přítomno 14 členů  ZM. 
 
 
2.6. 
Manž. Jaroslav a Radmila Hanákovi, Kuřim, Tyršova 14  – žádost o odkoupení 
pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 3, 3B  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Hanákovi požádali o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
15m2. Pozemek bude využíván jako předzahrádka a příjezdová cesta k zahradě. Na ulici Zahradní je již 
stanovena budoucí uliční čára – a to 5,6 m od stávajícího obrubníku silnice.  
 OMP doporučuje odprodat pozemek žadatelům ve stejném režimu jako manž. Wagnerovým a panu 
Potůčkovi, tj. za cenu 50,-Kč/m2. 
RM svým usnesením č. 226/2005 ze dne 5.5.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 
3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 manž. ing. Jaroslavu a Radmile Hanákovým, bytem Kuřim, Tyršova 14  za 
cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti hradí nabyvatel.  
Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Připomínky, diskuze: 
Třebaže v době zveřejnění záměru nebyly vzneseny žádné připomínky, na jednání se dostavil Ing..Hanák a žádá, 
snížení prodejní ceny, úhradu nákladů za vytýčení  inž. sítí a další, aby se snížila cena odkupovaných pozemků. 
Sám nabízí, že sám jako geometr udělá  GO za ½ běžné ceny. 
Starosta : návrh předložený ZM ke schválení je standardním postupem. 
V.Zejda :  navrhuje, aby město do nákladů nezapočítalo náklady na vytýčení inž. sítí – cca 12 tis. 
Dr.Holman : navrhuje  tento bod stáhnout z program do doby dalšího jednání ZM a do vyjasnění  dalších 

okolností. 
Starosta stahuje z programu. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 manž. 

ing. Jaroslavu a Radmile Hanákovým, bytem Kuřim, Tyršova 14, za cenu 50,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
hradí nabyvatel.  

O návrhu nehlasováno. 
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2.7.  
JUDr. Petra Hanáková, Kuřim, Tyršova 5  – žádost o odkoupení pozemku na ulici 
Zahradní 
Příl. čís. 3, 3B předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
JUDr. Petra Hanáková žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
18m2. V době zveřejnění záměru rovněž nepodala připomínky jako její příbuzný Ing. Hanák a žádá tytéž úlevy. 
Materiál je rovněž stažen z jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 18 m2 JUDr. Petře Hanákové, trvale bytem Kuřim, Tyršova 5 za cenu 50,- Kč/m2 s tím, 
že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
hradí nabyvatel.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
2.8. 
Manželé Vonešovi, Kuřim Legionářská 469 – žádost o příspěvek na opravu kanalizace 
Příl. čís.16, 16A-D   předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Na město Kuřim (OIRR)  se obrátili manželé Vonešovi,Legionářská 469 v záležitosti opravy nefunkční 
kanalizační přípojky. Domnívají se, že k poškození došlo v důsledku dříve budovaných inženýrských sítí:  
kabelových rozvodů NN, Telecomu, TKR, optických kabelů a NTL plynovodu – uvedené sítě jsou uloženy 
v chodníku. 
Jejich tvrzení je však neprůkazné – viz příloha. 
Ze zprávy o revizi kanalizace provedené firmou Sebak, spol. s r.o. Brno ze dne 20.4.2005, objednané manž. 
Vonešovými plyne, že kanalizační přípojka je provedena z bet. potrubí DN 150 a  vyhodnocení revidovaného 
úseku uvádí, že stěny potrubí jsou značně zvětralé, zrnitost cca 1 cm, je v havarijním stavu již od r. 1972 a stále 
provozována. 
Další podstatnou technickou závadou kanalizační přípojky je nepřípustný směrový lom – oblouk na přípojce. 
Z uvedeného rozboru plyne, že kanalizační přípojka je neopravitelná. 
Manželé Vonešovi provádějí dodavatelsky novou kanalizační přípojku, nyní již podle standardů BVK,a.s. 
platných v Kuřimi. 
OIRR nedoporučuje příspěvek města manželům Vonešovým na  stavbu kanalizační přípojky z RD č.p. 469 v ul. 
Legionářská.  
 
Připomínky, diskuze: 
p.Vonešová : cena za opravu přípojky je vysoká – cca 60 tis a  je ve veřejné části sítí. 
Ing.Kotek :  žádá, aby se město finančně podílelo na opravě. Vzhledem k četným rekonstrukcí  sítí v blízkosti 

přípojky je pravděpodobné, že rekonstrukcemi došlo k poškození kanalizace. 
 Předkládá protinávrh – viz níže. 
 
J.Brabec : vzhledem k tomu, že tento projednávaný  materiál nebyl  rozeslán v řádném termínu, neměl dostatek 

času k obstarání dalších informací k případu, souhlasil by v této chvíli jen s nepodstatným 
příspěvkem. 

V.Zejda :  v tomto případě se jedná o  veřejnou část přípojky, navrhuje přispěv 50% nákladů. 
Ing.Růžička : navrhuje pro prošetření všech okolností opakovaně projednat na dalším jednání ZM. 
 
Závěrem hlasováno o protinávrhu Ing.Kotka: 
Návrh usnesení: ZM schvaluje příspěvek manž. Vonešovým , Kuřim, Legionářská 469  na odstranění havárie 

veřejné části  kanalizační přípojky ve výši dle prokázaných nákladů,   max. však do výše50 tis. Kč . 
Příspěvek se poskytne pouze v případě, že náklady spojené s havárií neuhradí provozovatel 
kanalizace. 

Hlasováno pro 3, proti 3, zdrželo se 8 – neschváleno. 
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Návrh usnesení : ZM neschvaluje žádost manželů Vonešových, Kuřim, Legionářská 469 o příspěvek na  opravu 
kanalizace. 

O návrhu  nehlasováno. 
Závěrem dohodnuto, že materiál bude znovu předložen pro prošetření všech skutečností a vyjasnění majetkové 
náležitosti přípojky. 
 
 
 
3. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 4  předkládá Ing. Hanák Rostislav. 
 
Důvodová zpráva: 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 17.5.2005: 
Výbor KF projednal na svém zasedání 17.5.2005 žádosti  a předkládá ZM ke schválení návrhy dle tabulky níže.  
O uvolnění z funkce člena komise požádal předsedu komise pan Doné Filip (SNK) z důvodu pracovního 
zaneprázdnění. Návrh na doplnění člena komise bude projednán s ing. Kotkem a předložen ke schválení na 
příštím ZM. 
 

poř. žadatel Žádáno navrženo účel čerpání 
Č.         

1. Pospíšil Martin       15 000,- 5 000,- manifest Rock,Folk,Jazz - náklady na ozvučení  
2. TJ SOKOL Kuřim        6 600,- 4 300,- míče žáci, švédská bedna 1)

3. HK Babí lom       20 000,- 20 000,- pronájem horolezecké stěny  

4. SDH Kuřim        7 000,- 7 000,- soutěž mladých hasičů-tech. zabezpečení, ceny  

5. ZŠ Tyršova       25 000,- 25 000,- sochaření ve škole-mater. a náklady na instruktora  

6. ZUŠ Kuřim       28 000,- 28 000,- cestov., pojiš., propag. mat.-hud. festival Itálie-dny hudby 2)

7. SK Kuřim-stolní tenis       15 000,- 5 000,- tréninkový robot 3)

8. OV Podlesí        3 000,- 3 000,- Mikulášská besídka pro děti  

9. OV Podlesí        1 500,- 500,- setkání důchodců 4)

10. CB Moravia        3 000,- 3 000,- 7.drakiáda na Zlobici-pohár Otty Jebáčka  

11. Orel       42 000,- 0,- střídačky na hřiště 5)

12. ZŠ Jungmannova       22 350,- 17 550,- letní olympiáda ZŠ Brno-venkov 6)

         

celkem :    188 450,- 118 350,- zpracoval: Ing.Hanák
 Poznámka:     
1) z fondu neplatíme příspěvek na stravu, byť dětí, letního tábora 
2) 
 

akce mezinárodní, do které byli na základě výsledků  vybráni i  žáci  z naší ZUŠ, má charakter reprezentace 
města, bude zdokumentováno i pro archivní účely města 

3) na základě žádosti v 1. kole t.r. již schválena částka 35000,-Kč jako celoroční příspěvek na činnost 
4) nelze hradit pohoštění 
5) 
 
 

vzhledem k požadované výši příspěvku neodpovídající forma žádosti, m.j. absence informací o četnosti  využití či 
rozvrh hodin využitelných pro kuřimskou mládež, podmínky pro zapůjčení resp.pronájmů hřiště, komise 
projednání žádosti proto doporučuje odložit a po doplnění údajů projednat v dalším  kole 

6) doporučení - o zbylou částku 4800,-Kč, resp.prominutí této, za pronájem bazénu, požádat RM 
 
Připomínka: 
Ing.Sukalovský se dotázal na žádost p.Martina Pospíšila (viz  bod 1). 
Ing.Hanák vysvětlil: akce byla organizována v době, kdy zde byl plánován tradiční velký rockový koncert  

„Gambrinus“, na kterou město také přispělo. 
 
Přijaté usnesení:  1049/2005 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti  dle návrhu „Výboru kulturního fondu“ ze dne 17.5.2005. 
Hlasováno pro 14  
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4. Financování systému IDS JMK - dodatek č.1 ke smlouvě č.123/2004 
Příl. čís. 5, 5A,B předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Jihomoravský kraj předložil Městu Kuřim návrh dodatku č.1 ke smlouvě č.123/2004  ze dne 15.6.2004  o 
zajištění financování sytému IDS JMK. Dodatek obsahuje tyto změny oproti uzavřené smlouvě : 

1. změnu sídla organizace KORDIS JMK, spol. s r.o. – Nové sady 30, BRNO, 602 00 
2. změny v čl. V spočívající : 

 v přepočtu příspěvku města na standard dopravní obslužnosti pro rok 2005 – dle počtu 
obyvatel  dle  ČSÚ ke dni 1.1.2004, který činí 9 283 .  Příspěvek na  obyvatele je shodný tj. 
45,- + 5,- Kč, celkem 50,- Kč/ 1 obyvatele. 

 v úpravě textu smlouvy tak, aby nebylo v každém kalendářním roce nutno uzavírat dodatek 
z důvodu výše uvedeného přepočtu k počtu obyvatel 

 
 ve výpočtu finančního příspěvku za nadstandard dopravní obslužnosti pro rok 2005. Částka za 

nadstandard je za celý rok 2005, v loňském roce byla výše příspěvku smlouvou zajištěna na 
půl roku. Nadstandard zajistí stejný rozsah dopravní obslužnosti jako v loňském roce za 
příspěvek ve výši 309 508,- Kč. 

 
Zajištění dopravní obslužnosti systémem IDS  pro rok 2005 bude město hradit ze schváleného rozpočtu, letošní 
příspěvek činí 464.150,- Kč + 309 508,- Kč, tj. celkem 773. 658,- Kč. 
Uvedený návrh dodatku č.1 ke sml.č.123/2004 byl projednán v dopravní komisi dne 2.5.2005 a následně 
doporučeno jeho uzavření usnesením RM ze dne 4.5.2005. 
 
Přijaté usnesení: 1050/2005 - ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění financování systému  

IDS JMK č. 123/2004 s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám.3/5, Brno 60182 ve výši 
773.658,- Kč pro rok  2005. 

Hlasováno pro 13,zdržel se 1. 
 
 
5. Závěrečný účet hospodaření města za rok 2004 
Příl. čís. 6, 6A  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřim za rok 2004.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i zpráva auditora o přezkumu hospodaření, s výrokem „bez 
výhrad“. 
Oficiální verze byla vyvěšena na úřední desce 13.5.2005. 
 
Připomínka: 
Ing.Kotek : žádá opravu „Zprávy“  v bodu Ad1) na straně 2 – politické zastoupení  zastupitelstva města opravit 

dle volebních výsledků. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2005 - ZM schvaluje bez výhrad závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi 

k 31.12.2004 a bere na vědomí  „Zprávu a výrok nezávislého auditora o ověření hospodaření a 
účetní závěrky účetní  jednotky Město Kuřim za rok 2004“  s výrokem  bez výhrad. 

Hlasováno pro  13, zdržel se 1 
 
 
6. Finanční záležitosti 
6.1. 
Odpis nedobytných pohledávek Města Kuřim 
Příl. čís. 7, 7A  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
V letošním roce byla radou města schválena nová vnitřní směrnice o vymáhání pohledávek, která ukládá OMP 
předkládat RM či ZM návrhy na odpisy pohledávek, které jsou již nevymožitelné.  Na základě výsledků 
loňských inventur a této vnitřní směrnice byl RM předložen návrh na odpis starých nedobytných pohledávek, 
které stále figurují v účetnictví, i když jsou prokazatelně nedobytné a zkreslují tím stav majetku města. Na 
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tento fakt upozorňoval i auditor v loňské zprávě. V minulosti byly na zasedání ZM učiněny pokusy o odepsání 
některých významnějších pohledávek, ovšem neúspěšně. Veškeré odepisované částky jsou nevymožitelné a to 
z důvodu neexistence žádného majetku dlužníků (potvrzeno exekutorem), úmrtím či zánikem dlužníků, nebo 
stářím pohledávek (pohledávky, které se nepodařilo vymoct v minulých obdobích a nebyly odepsány). 
 RM na svém poslední schůzi odepsala pohledávky v úhrnné výši  256.964,75 Kč, ZM jsou předkládány 
pohledávky k odpisu v celkové výši 1.747.883, 60 Kč (z 95% představované dlužným nájemným za pronájem 
Plaveckého areálu v 90. letech). Pokud pomineme pohledávky za dlužné nájemné Plaveckého areálu, které jsou 
specifické, nejedná se o žádnou závratnou sumu, jelikož pohledávky v uplynulých 15 letech nebyly nikdy 
odepisovány. Tímto odpisem starých nedobytných pohledávek bude účetnictví města vyčištěno, k odpisu bude 
zbývat pouze skupina pohledávek po zrušené příspěvkové organizaci Služby města Kuřim, které v současnosti 
řeší exekutor a samozřejmě další trvalý proces odpisu pohledávek, které se budou postupem času stávat 
v některých, snad ojedinělých případech nedobytnými.  
 
Připomínka: 
Na základě připomínky p.Herman bude ještě prošetřena vymahatelnost pohledávky firmy „ELSA“ ze začátku 90. 
let. 
 
Přijaté usnesení: 1052/2005 -  ZM schvaluje odpis nedobytných pohledávek v celkové částce 1.747.883, 60 Kč 

- dle zápisu. 
Hlasováno pro 14  
 
 
6.2. 
Peněžitý dar na obnovu poničeného hradu Pernštejn 
Příl. čís. 8  předkládá A. Matějíčková, zpracoval OF 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 15.4.2005 shořela sýpka hradu Pernštejn, která sloužila jako depozitář k uložení uměleckých předmětů. 
Památkáři považují tento požár za velkou katastrofu na kulturní památce. Studio  České televize v Brně pořádá 
sbírku, která potrvá do konce roku 2005 a za tímto účelem je zřízeno speciální konto s číslem 17450403/0300. 
Protože se jedná o památku, která je v blízkosti a mnozí z občanů města Kuřimi k ní mají vřelý vztah, předkládá 
se zastupitelstvu města návrh na peněžitý dar k znovuobnovení této památky. Jihomoravský kraj poskytne 
podle zpráv z tisku peněžitý dar ve výši 6.600.000,- Kč, ale až na vlastní obnovu poničených objektů. Město 
Tišnov darovalo 80.000,-Kč. Zatím schází peníze na nezbytné provizorní rekonstrukce. K 11.5.2005 bylo na 
kontě sbírky 142.000,- Kč. 
 
Připomínky: 
Dr.Holman : souhlasí  se symbolickou  částkou (vlastníkem je stát a ten by měl opravu  zajistit). 
A.Matějíčková navrhuje přispět částkou 50 tis. Kč. 
p.Herman : navrhuje zaslat peněžní dar přímo hradu Pernštejn a ne na žádnou sbírku. 
Ing.Růžička: naopak souhlasí se zasláním na konto sbírky vyhlášené ČT z důvodu větší veřejné kontroly. 
Hlasováno o způsobu předání příspěvku: 
- předat přímo na hrad Pernštejn: pro 4 – neschváleno 
- zaslat  na vyhlašovatele sbírky –  konto zřízené a zveřejněné ČT: pro 9 - schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1053/2005 - ZM schvaluje dle § 85 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích peněžitý dar 

ve výši 50.000,- Kč na obnovu hradu Pernštejn. 
Hlasováno pro 11, zdrželi se 3 
 
 
6.3. 
Rozpočtové opatření č. 3 
Příl. čís. 9, 9A-D  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF 
 
Důvodová zpráva: 
1)                   příjmy: pol. 4121                               18 400 Kč  

                    § 6409                              -18 400 Kč  
Jedná se o administrativní přesun částky 10 700 Kč od obce Česká ( za žáky navštěvující naši ZŠ a za příspěvek 
na obědy ), částky 6 700 Kč od obce Lažany (za žáky navštěvující naši ZŠ) a částky 1 000 Kč od obce Moravské 
Knínice (poplatek za vedení přestupkové agendy)  na položku 4121 z § 6409, kam bylo rozpočtováno. 
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2)         výdaje: § 3113 školství  239 000 Kč 
                     § 6409 rezerva              -239 000 Kč  
Ředitel školy ZŠ jungmannova žádá ZM o zvýšení příspěvku o částku 239 000 Kč, kterou by využil na 
dokoupení nábytku a pořízení smažící pánve do jídelny (žádosti v příloze). 
 
3)          výdaje: § 3111 MŠ   225 000 Kč 
                     § 6409 rezerva              -225 000 Kč 
Ředitelka MŠ Zborovská žádá ZM o navýšení příspěvku o částku 225 000 Kč, kterou využije na pokrytí 
zvýšených mzdových nákladů (podrobná žádost v příloze). 
 
4)         výdaje: § 6409 inv. rezerva – akce č. 51      167 000 Kč 
        § 6409 rezerva                               -167 000 Kč 
viz. samostatně projednávaný materiál týkající se projektové dokumentace k rekonstrukci Plaveckého areálu. 
 
5)        výdaje: § 6409 inv. rezerva – akce č. 31     410 000 Kč 
       § 6409 rezerva     - 410 000 Kč 
OMP požádal o navýšení rozpočtu pro akci opravy v městských bytech z důvodu nutných rekonstrukcí 
„vybydlených bytů“ (žádost v příloze).       
 
 
6)        výdaje: § 6409 inv. rezerva – akce č. 33      24 000 Kč 
                    § 6409 rezerva      - 24 000 Kč  
OIRR požádal o provedení rozpočtového opatření na akci rozšíření hřbitova z důvodu vyšší nabídkové ceny 
(žádost v příloze). 
 
7)                   příjmy: pol. 4121                                 6 900 Kč  

                    § 6409                               - 6 900 Kč  
Jedná se o administrativní přesun částky 6 900 Kč od obce Jinačovice za příspěvek na obědy  na položku 4121 z 
§ 6409, kam bylo rozpočtováno. 
 
8)         výdaje: § 3314 knihovna      90 000 Kč 
                     § 6409 rezerva                -90 000 Kč  
Vedoucí knihovny paní Štěpánová se obrací na ZM se žádostí o navýšení rozpočtových nákladů na provoz 
knihovny.  Firma Nejez Tišnov provedla koncem roku 2004 stavební úpravy knihovny, které spočívaly v 
probourání čelní zdi a vsazení nového okna a  současně firma provedla osazení nové kanceláře radiátorem 
ústředního topení. Další navýšení souvisí s provedením nové počítačové kabeláže, kterou bylo nutno položit 
v souvislosti s činností fy Nejez. 
 
9)          výdaje: § 6409 akce č. 26   950 000 Kč 
                     § 6409 rezerva              -950 000 Kč 
Viz. samostatný materiál vztahující se k projektové dokumentaci výstavby MŠ, zároveň se mění název akce na 
„Mateřská škola na ulici Brněnská v Kuřimi – projekt“. 
 
10)         příjmy: pol. 4222                                1 000 000 Kč 
         výdaje: § 6409 rezerva                        1 000 000 Kč 
Město Kuřim obdrželo od Zastupitelstva JmK účelovou dotaci na pořízení hasičského vozidla ve výši 1 mil. Kč. 
 
11)        výdaje: § 6171vnitřní správa                    - 24 100 Kč 
       § 3636 územní rozvoj        24 100 Kč 
Administrativní přesun výše uvedené částky jako členský vklad města do Mikroregionu Kuřimka                        
(rozpočtováno na § 6171). 
 
z jednání se vzdálil se Zejda – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1054/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu města Kuřim na rok 2005 dle 

zápisu. 
Hlasováno pro 12, , zdržel se 1 
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7. Městská knihovna – umístění objektu 
Příl. čís. 10/1, 10/2, B-C  předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM schválilo v rámci rozpočtu města pro rok 2005 akci č.29: „Městská knihovna – projekt“ (300 tis.Kč) a 
přičlenilo této akci prioritu 3. 
Na svém posledním zasedání 19.4. 2005 svým usnesením č.1039/2005 ZM schválilo zadání srovnávací studie 
umístění objektu Městské knihovny v lokalitách: 

1) Ve  dvoře KD vč. části KD 
2) Naproti KD (směrem k Bezručově) 
3) Ul. Otevřená (po nahrazení  MŠ) 
4) Popkova (kotelna, klub důchodců, družstevní byty) – viz 10A 
5)  U ZUŠ  
6) Nám. 1. května (zelená plocha) 
7) Nám. 1. května – proluka s pokračováním 

Architektonické kanceláře komisionálně vybrané ze 12 uchazečů zpracovaly svá variantní řešení umístění 
objektu knihovny - viz příloha. Varianta č.4 nepředstavuje architektonické, ale zejména majetkoprávní  řešení, 
které bylo ověřováno s kladným výsledkem – viz příloha 10A. 
K posouzení je předloženo i srovnání výměr 21 knihoven ze srovnatelných měst. Z přiložené tabulky je zřejmé, 
že městská knihovna v Kuřimi má podprůměrnou výměru, a to i přesto, že ani výměry naprosté většiny knihoven 
zdaleka nedosahují výměr dle typizační směrnice stavebního objektu „Veřejné knihovny“ z roku 1986. Tato 
směrnice se vztahuje zejména na novou výstavbu. Pro rekonstrukci stávajících objektů je uplatňována přiměřeně 
podle konkrétních podmínek. 
Zastupitelé již pro jednání 19.4. obdrželi SW analýzu jednotlivých variant umístění knihovny zpracovanou OIRR 
ve spolupráci s MěK, závěry dubnového jednání komise výstavby i stanoviska členů ad hoc architektonické 
komise jmenované RM.  
Doporučení komise výstavby, která bude posuzovat srovnávací studie ve středu 25.5. bude projednáno RM a 
předloženo ZM. 
Z hlediska finanční náročnosti je většina variant srovnatelná, pouze varianta č.4 (rekonstrukce a rozšíření ve 
stávajícím objektu) je výrazněji levnější (výměra knihovny bude ale také výrazně menší než v ostatních 
variantách).V případě novostavby bude nutné financování zajistit úvěrem.  
 
Odhad finanční náročnosti umístění knihovny ve variantě č. 4) Popkova (příloha 10 A). V nákladech není 
zahrnuta etapa opravy klubu důchodců ozn. jako rezerva. Jedná se o „Odhad nákladů na rekonstrukci stáv. 
objektu  knihovny vč. rozšíření do prostor sousedního bytu, kotelny a nad terasu“. 
1/ stavební náklady 
Nástavba terasy            108 m3 x 4 942,- Kč =    533 736,- Kč 
Rekonstrukce stávajících prostor    1 488 m3 x 3 000,- Kč = 4 464 000,- Kč 
Přístavba výtahu     odhad       600 000,- Kč 
Celkem          5 597 736,- Kč 
DPH 19 %         1 063 570,- Kč 
Celkem s DPH /bez rezervy/       6 661 306,- Kč 
 
2/ náklady na interiér 
Interiér – odhad              600 000,- Kč 
3/ vyvolané náklady na získání prostor 
Směna bytu za byt po paní Milotě Krejčí                  „0,- Kč“ 
Výkup prostor kotelny  (2. NP)       2 000 000,- Kč 
Celkem          2 000 000,- Kč 
Celkem předpokládané náklady bez rezervy      9 261 306,- Kč 
 
Diskuze: 
Pro potřeby knihovny je třeba získat ještě 2. – sousední byt na Popkově, pokud by měl být zachován Klub 
důchodců. Jeho zachováním ve stávajících prostorách na ul. Popkova někteří členové ZM podmiňují svůj 
souhlas s var. č. 4 výstavby knihovny.  
J.Brabec: sdělil, že  p.Vichta, ředitel ZUŠ po shlédnutí  makety knihovny souhlasí s její výstavbou  vedle ZUŠ 
na ul. Zahradní. 
 
Přestávka 19:55 – 20:15 hodin. 
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V.Zejda: kriticky hodnotí práci obou atelierů (zprac. arch. studií umístění knihovny), neboť se podle jeho názoru  
nezabývaly vážně prostorem u ZŠ Jungmannova – počítali s třetinovým pozemkem, než jaký by byl 
k dispozici. Vypovídací hodnota těchto 2 studií  není dobrá: 

 
Procedurální hlasování o umístění  městské knihovny: 
var. 1) ve dvoře KD vč. části  KD  – pro 3 (neschváleno) 
var. 2)  naproti KD směrem k Bezručové – pro 5 (neschváleno) 
var. 3) ul.Otevřená po nahrazení MŠ – pro 5 (neschváleno) 
var. 4) Popkova (kotelna, klub důchodců, dr byty) – pro 10 (schváleno) 
var. 5) u Základní umělecké školy - pro 7 (neschváleno) 
var. 6) nám. 1. května (zelená plocha) – pro 0 (neschváleno) 
var. 7) nám. 1. května (proluka s pokračováním) – pro 7 (neschváleno) 
 
Vedoucí  knihovny p.Štěpánová preferuje stavbu nové knihovny u ZUŠ  a na ul.Otevřená. 
J.Herman  nesouhlasí se stavbou „na zelené louce“ z důvodu vysokých finančních nákladů a finanční situace 

města. 
Ing.Sukalovský preferuje postavit MK novou, ne rekonstrukci budovy stávající (rekonstrukce se může prodražit, 

další náklady na přesun klubu důchodců, odkup bytů …) 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  umístění objektu nové městské knihovny (v rámci projektové přípravy) vedle 

objektu Základní umělecké školy v Kuřimi 
O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 1055/2005 - ZM schvaluje postup pro rozšíření Městské knihovny Kuřim ul. Popkova 1006 

dle zápisu. 
Hlasováno  pro 12, proti 2. 
 
 
Mateřská školka na ul. Brněnská  
Informativní materiál, příl. čís. 11  předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
V pondělí 23.května zasedala komise pro posouzení studií MŠ ve složení: Prof. Ing.arch. Ivan Ruller, Ing.arch. 
Viktor Rudiš,  Ing.arch. Jan Chlup, Ing.arch. Aleš Burian, (Ing.arch.Ladislav Růžička se omluvil a byl nahrazen 
náhradníkem Ing.P.Němcem), Iva Hermannová (ředitelka MŠ), Jitka Zemanová (ředitelka MŠ v Tišnově), Alena 
Brázdová (učitelka MŠ), Mgr.Ladislav Ambrož a Dr.David Holman. Komise jednomyslně všemi hlasy 
doporučila jako dodavatele projektu „Mateřská škola na ulici Brněnská v Kuřimi“ projekční ateliér 
Ing.arch.Martina Habiny, Brno, Cihlářská 17.  

Cena nabízená autorem vítězného řešení byla nejnižší ze všech zúčastněných a sestává z následujících 
položek: 

- projektová dokumentace pro územní řízení včetně obstarání stanovisek DOSS a dotčených 
organizací: 151.800,- Kč (bez DPH) 

- projektová dokumentace pro stavební řízení včetně obstarání stanovisek DOSS a dotčených 
organizací, 4 paré PD: 253.000,- Kč (bez DPH) 

- projekt pro realizaci stavby: 323.000,- Kč (bez DPH) 
- projekt interiéru: 80.000,- Kč (bez DPH) 
Celkem: 807.800,- Kč + 19% DPH = 961.282,- Kč  

  
 Zastupitelstvu města je k projednání předložen návrh na rozpočtové opatření, jehož cílem je zajistit 
prostředky pro financování všech fází projektové přípravy ještě v roce 2005. Realizace projektové přípravy pro 
přípravné fáze již byla schválena v rámci rozpočtu města (akce č.26:  Mateřská škola JIH – příprava projektové 
dokumentace:100.000,- Kč) a akci byla současně přiřazena priorita č.3. Vyčleněné prostředky byly čerpány na 
přípravu studií (3 studie pro výběr dodavatele projektu = 3 x 15 tis.Kč + DPH, tzn.celkem 53.550 Kč).  
Předběžně odhadované náklady na stavbu vč.vybavení činí dle studie 20,7 mil. Kč vč.DPH.  
Jakmile bude dokončena projektová příprava, budou na jejím základě stanoveny předpokládané náklady 
realizace stavby a tyto budou předloženy ZM, které projedná financování (úvěr) a případně schválí realizaci 
akce. Následně (na podzim roku 2005) bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby podle Zákona o 
zadávání veřejných zakázek a vlastní realizace stavby se pak předpokládá v roce 2006. 
 Příslušný návrh na rozpočtové opatření je zařazen do souhrnného návrhu rozpočtových opatření, který 
bude finanční odbor rozesílat spolu s pátečními materiály. 
Diskuze o umístění nové MŠ. 
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Přestávka 21:10 – 21:20 hod. 
O přestávce si  členové ZM prohlédli  studii nové MŠ. 
 
 
 
8. Smlouva o spolupráci mezi Kuřimí a městem Leopoldov 
Příl. čís.12, 12A,B předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim, na rozdíl od většiny srovnatelných měst, dosud nemá navázané žádné partnerské vztahy s městy v 
zahraničí. EU v rámci iniciativy INTERREG 3A podporuje příhraniční  spolupráci. Ve Slovenské republice se 
možnost využití této iniciativy vztahuje na města a obce Trnavského kraje (nikoliv např.Bratislavského kraje) a 
tak jsme se pokusili právě v tomto kraji  najít město, jehož samospráva má o spolupráci zájem a jehož velikost a 
charakteristika se alespoň přibližně podobá Kuřimi. V Leopoldově jsme se setkali s velice vstřícným přístupem a 
navíc i s reálnou možností rozšířit tuto spolupráci v budoucnu i na partnerské město Leopoldova v Maďarsku a 
dále na partnerské město v Rakousku, čímž by se uzavřel čtverec partnerských měst v Česku, Slovensku, 
Maďarsku a Rakousku.  
Na pátek 17.6.2005 je plánována návštěva cca 20 členné výpravy sestavené z cca 5 zástupců města Leopoldova a 
jeho organizací a 15 dětí, která se zúčastní sportovního utkání s dětmi našich škol a společného vědomostního 
kvizu o Slovensku a České republice. Návštěva bude provázána s programem oslav 130. výročí založení 
hasičského sboru v Kuřimi. 
Rámec spolupráce vymezuje předložený návrh smlouvy. Tento dokument byl již leopoldovskou radnicí 
akceptován a nyní je předložen ZM Kuřim ke schválení.  
 
Přijaté usnesení: 1056/2005 -ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi Městem Kuřim a Městem 

Leopoldov ve Slovenské republice. 
Hlasováno pro 14  
 
 
 
9. Rekonstrukce letního koupaliště v Kuřimi 
Příl. čís. 13, 13A, předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM 27.1.2005 schválilo zařazení akce „Rekonstrukce letního koupaliště“ (bazénová vana, rozvody vody …) do 
priority č.1 (v příslušné tabulce byl uveden  předběžný odhad nákladů ve výši 9 mil. Kč s možným financováním 
v roce 2006). Náklady na projektovou přípravu dle výběrového řízení činí 166.600,- Kč vč. DPH (vybraný 
dodavatel PD: GHC Invest, s.r.o., Praha, Korunovační 6). Celkové náklady vlastní rekonstrukce činí 9.250.000,- 
Kč vč. DPH. Předpokládané zahájení stavby je po ukončení letní sezóny s termínem dokončení do jara 2006. 
Termín úhrady bude jedním z hodnotících kritérií (výhodnost platebních podmínek) soutěže o tuto veřejnou 
zakázku. Ačkoliv lze očekávat, že podstatnou měrou bude úhrada realizována v příštím rozpočtovém roce, je 
potřeba v ZM přijmout usnesení, které zajistí finanční krytí této investiční akce. V rámci souhrnu rozpočtových 
opatření, která finanční odbor rozešle spolu s pátečními materiály, je navrženo zatím jen rozpočtové opatření na 
financování projektové přípravy v celkové výši 166.600,- Kč. Celkové náklady na realizaci budou z rozpočtové 
rezervy vyčleněny až po zpřesnění na základě výběrového řízení na zhotovitele (tzn. bude zřejmá cena i 
rozložení financování v letech 2005 – 2006).  
 Ve stavební části se jedná o zřízení nového dětského brouzdaliště, opravu konstrukcí a povrchu 
plaveckého bazénu, obklad části bazénu skleněnou mozaikou, zřízení 1 nového brodítka, rozšíření stávajících 
brodítek, opravu odpočinkových zídek kolem bazénu a zpevněné plochy kolem bazénu. 
 Technologická část spočívá v dodávce a montáži technologického zařízení pro úpravu bazénové vody, 
dodávku a montáž vodní atrakce („hříbek“), dodávku a montáž potřebných trubních rozvodů a armatur a 
stavební práce potřebné k realizaci technologie úpravy bazénové vody a výměny pískových filtrů.  
 
Připomínka: 
Ing.Kotek: domnívá se, že naléhavější je rekonstrukce krytého bazénu. 
Dr.Holman: jsou již zpracovány podklady na opravu  krytého bazénu, bude předloženo ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1057/2005 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Rekonstrukce letního koupaliště 

v Kuřimi“ s celkovými náklady (vč.projektové přípravy) ve výši do 9,5 mil. Kč. 
Hlasováno pro 14  
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10. Různé 
10.1. 
Národní dny bez úrazů/ Kuřim- Zdravé město 
Příl. čís. 14  předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Program. 
8.6. – 10.6. „Clive dětem“ – příběhy testovací figuríny Cliva. DVD pro školní mládež – kinosál ZŠ Tyršova 
 Pásovec – kampaň ke správnému používání autosedaček a pásů.  
9.6. Vyhlášení výtvarné soutěže „AU TO bolí“ -  výtvarná soutěž pro děti, vyhodnocení 30.9.05. 

Vítězný návrh bude použit na billboardu u silnice před ZŠ Tyršova 
 Dětský parlament na témata: 
 - bezpečná cesta do školy 
 - na kolo jen s přilbou 
 - Pásovec  
 - prázdniny a úrazy 
 - úrazy na kuřimském nádraží 
10.6.  
11:00-18:30 „Bumbác“ – simulátor nárazu  
11:00-17:00  „Změř a řež“ – měření krevního tlaku … a poradenství 
13:00-17:00 Na kolo jen s přilbou“ kreslení cyklistů s přilbou, jízda zručnosti na kole s přilbou,  vědomostní 

soutěž „Pravidla bezpečí“. Celá akce na nám. 1.května. 
11:00-18:300 Prezentační koutek města – představení nové cyklotrasy, prezentace Velké ceny Kuřimi MTB 

2005, Kuřim v Národní síti zdravých města ČR, představení nového hasičského vozidla a 
pozvání na slavnosti 130. výročí založení SDH Kuřim. vše na nám. 1. května 

 
 
10.2. 
Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
Příl. čís. 15, 15A  předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení dalšího podnětu k připravované změně č. VIIIb. ÚP SÚ Kuřim, který se 
týká změny funkčního využití části plochy určenou pro veřejnou zeleň - na plochu pro výrobu a skladování 
s možností vestavby občanského vybavení a služeb. Předmětné pozemky jsou v majetku p. Radomíra 
Dočekala, Nová 1268, Kuřim a nacházejí se při komunikaci ul. Tišnovská naproti novému statku.  
Pozemek bude sloužit pro skladování a lehkou výrobu dřevěných zahradních prvků, dále jako prodejní a 
výstavní plocha umístěna na veřejné zeleni. 
Podnět byl kladně projednán v komisi výstavby dne 25.5.2005. 
 
Připomínky: 
K.Múčková : nesouhlasí se změnou, jedná se o prostor v blízkosti hřbitova. 
Ing.Krupica : také nesouhlasí, plocha by měla být vyčleněna na parkoviště a jako součást zeleně u hřbitova. 
V.Zejda : upozornil,  že tento pozemek je již v majetku žadatele o změnu. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje zařazení dalšího podnětu do pořizované změny č. VIIIb. ÚP SÚ Kuřim : 

- změna funkčního využití části plochy při ul. Tišnovská naproti areálu nového statku, 
určenou pro veřejnou zeleň na plochu pro výrobu a skladování s možností vestavby 
občanského vybavení a služeb.  

Hlasováno pro  4 , proti 5, zdrželo se 5 – neschváleno. 
 
 
Interpelace: 
L.Kincl: 
Upozornil na nekvalitní sečení trávy CTSK s.r.o., při němž dochází k poškozování travnatých ploch. 
 
Ing.Helán:  nesouhlasí s realizací nového podchodu  z vlakového nádraží s vyústěním do ul. Dr.Vališe. 
Dr.Holman vysvětlil důvody nutnosti stavby podchodu – bezpečnost občanů celé horní části Kuřimi. 
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Ing.Kotek upozorňuje na vandalství v okolí nádraží a v čekárně . 
Dr.Holman :  není doklad toho, že by vandalství prudce vzrostlo a namátková kontrola agenturou se neosvědčila. 
 
J.Herman: upozorňuje na nedodržování dopravního značení „zákaz stání“ za křižovatkou ul. Tyršova x Brněnská 

x Jánská ve směru do centra. 
 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci  přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl  J.Brabec.  
 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení – schváleno všemi  14  přítomnými členy ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 22:20 hodin. 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 31.5.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Lubomír Kincl         Jan Herman 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
-  Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
1, 1a Nesplněné úkoly do 23.6.05 
2,2A-C Majetkoprávní úkony 
3, 3A,B Majetkoprávní úkony 
4 Příspěvky z „Kulturního fondu“ 
5, 5A,B Zajišťování financování IDS  - dodatek č. 1 ke smlouvě 123/2004 
6, 6A,B Závěrečný účet  hospodaření za rok 2004 
7 Odpis nedobytných pohledávek 
8 Peněžitý dar na obnovu Pernštejna 
9, 9A-D Rozpočtové opatření  č.3 
10, 10A-C Městská knihovna – umístění objektu 
11 MŠ na ul.Brněnská 
12, 12A,B Smlouva o spolupráci s městem Leopoldov 
13 Rekonstrukce letního koupaliště 
14 Národní dny bez úrazů 
15, 15A Podnět ke změně č. VIII. ÚP 
16, 16A-D Vonešovi – žádost o příspěvek na opravu kanalizace 
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