
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 6/2005 konaného dne 16.8.2005  

Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, 
Ing.Miloš Kotek, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Dr.Igor Poledňák,  Ing. 
arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský a Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Omluveni:  
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
 
Návrhová komise:  Ing.Miloš Krupica a RNDr.Igor Poledňák 
Schválena  všemi přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.Jaromír Němec a Vladislav Zejda 
Schválena všemi přítomnými členy ZM. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM, později se dostavili 
Dr.Ing.Jiří Marek a závěrem Ing.arch V.Růžička. 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek 
 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 8.8.2005 
2. Rozšiřování  Městské knihovny 
3. Majetkoprávní úkony 
4. Zřizovací listina  organizační složky obce Sportovní areál Kuřim  
5. Výstavba města, investice, názvy ulic v Dílech za sv.Janem 

- Nabytí vodovodu v lokalitě B 6.1 
- Prodloužení vodovodního řadu v rámci výstavby v lokalitě K 3.2 - nabytí majetku 
- Nabytí pozemku v lokalitě Díly za sv. Jánem pod ATS 
- Názvy ulic  v Kuřimi -  Díly za sv. Janem 

6. Změna územního plánu - podněty ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
7. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2005 
8. Podnikatelský OBOLUS  
9. Různé 

- Nákup čerpadel a elektrocentrály pro případné řešení mimořádných událostí 
- Rekonstrukce chodníku ul. U stadionu 
- Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. I.  
- Infokanál TKR 
- Důvodová zpráva č. II. k rozpočtovému opatření 
- Rozpočtové opatření č.5  

Program schválen i s předloženými dodatky  všemi přítomnými 15 členy ZM. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 8.8.2005 
Příl. čís. 1, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracovala KU. 
 
K 8.8.2005 nebylo splněno 5 usnesení  zastupitelstva : číslo 1147/2000, 1261/2000, 1150/2002, 1032/2004 a 
1227/2004. 
 
Přijaté usnesení : 1079/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 8.8.2005. 
Hlasováno: pro  15 
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2. Rozšiřování  Městské knihovny 
2.1. 
Nabytí 1/3 budovy kotelny k rozšíření knihovny 
Příl. čís. 2, 2A, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM usnesením č. 1055/2005 ze dne 31.5.2005 schválilo postup pro rozšíření Městské knihovny Kuřim ul. 
Popkova 1006. OMP projednal možnost stavebních úprav kotelny na ul. Popkova s vlastníkem budovy - firmou 
VEP s.r.o. se sídlem Liberec 12, Bukovského 222/4. Za společnost jedná jednatel Mgr. Jan Podolský, 100% 
vlastník firmy VEP s.r.o. je fa LENOXA a.s. Výše uvedení se domluvili na následujícím postupu, který stvrdí 
podpisem Smlouvy o budoucí kupní smlouvě – viz příloha. 
Zásady smlouvy : 
1. Předmětem budoucí kupní smlouvy bude budova č.p. 1012 na pozemku parc.č. 2086/2 a pozemek parc.č.     
2086/2 o vým. 330 m2 k.ú. Kuřim a to jejich ideální 1/3 za cenu 1 300 000,- Kč. 
2. Smluvní strany se dohodly, že náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí společně rovným dílem (např. 
notářská úschova, znalecký posudek, náklady na návrh na vklad smlouvy do KN) 
3. Daň z převodu nemovitostí uhradí dle zákona prodávající  na základě daňového přiznání k dani z převodu 
nemovitostí. 
4. Smluvní strany jsou si vědomy té skutečnosti, že id. 1/3 nemovitostí je kupována za účelem rozšíření městské 
knihovny a dohodly se, že spolu uzavřou smlouvu o výstavbě (dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují 
některé spoluvlastnické vztahy k budovám….), kde budou určeny podíly jednotek na budově, na společných 
částech budovy a pozemku. 
 
Diskuze, změny: 
Na jednání ZM vystoupil Mgr.Jan Podolský a sdělil pro všechny  novou skutečnost, že  vlastníkem  předmětných 
nemovitostí již není firma VEB s.r.o., ale fyzická osoba RNDr. Jan Černý, bytem nám. T.G. Masaryka 710, 
468 51 Smržovka. 
V tomto smyslu byl opraven i 1. návrh usnesení, následně bylo hlasováno současně o všech 3 usneseních, 
souvisejících s knihovnou (usn. 1080/2005  až 1082/2005). 
 
Přijaté usnesení : 1080/2005 - ZM schvaluje nabytí nemovitostí id. 1/3 budovy č.p. 1012 na pozemku parc. č. 

2086/2 a id. 1/3 pozemku parc. č. 2086/2 vše v k.ú. Kuřim, na ul. Popkova od RNDr. Jana 
Černého, nám. T.G. Masaryka 710, 468 51 Smržovka za cenu 1.300.000,- Kč s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem a daň 
z převodu nemovitostí bude hrazena dle zákona. Nemovitosti budou určeny k rozšíření 
městské knihovny. 

Hlasováno: pro 15 
 
 
2.2. 
Knihovna  ul. Popkova – směna bytu s Lenkou Hrnčířovou, Kuřim, Buďárkova 268 
Příl. čís. 2, 2B, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Pro rozšíření Městské knihovny Kuřim ul. Popkova 1006 byla projednána možnost získání bytu sousedícího  
s knihovnou.  Paní Lence Hrnčířové, která je vlastníkem bytu č. 15 v domě č.p. 1007 na ul. Popkova (dále jen 
1007/15)  Město Kuřim nabídlo ke směně byt č. 5 v domě č.p. 1204 na ul. Na Loučkách, (dále jen 1204/5) - byt 
po Milotě Krejčí, která byla z bytu vystěhována na základě soudního rozhodnutí. 
Směna výše uvedených bytů bude provedena bez cenového vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené se 
směnou bytů uhradí Město Kuřim včetně daně z převodu nemovitosti viz příloha. 
 
Přijaté usnesení : 1081/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na směnu bytu č. 5 v domě č.p. 1204 na ul. Na 

Loučkách  v Kuřimi ve vlastnictví Města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim za byt č. 15 
v domě č.p. 1007 na ul. Popkova v Kuřimi ve vlastnictví Lenky Hrnčířové, bytem Buďárkova 
268, Kuřim, bez cenového vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí Město Kuřim včetně daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 15 
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2.3. 
Rozšíření Městské knihovny Kuřim – odkoupení části chodby v domě č.p. 1007 na ul. 
Popkova 
Příl. čís. 2, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Při plánování rozšíření Městské knihovny  Kuřim bylo projektantem počítáno i s využitím části chodby – 
společné prostory před bytem č. 15  v domě č.p.1007 na ul. Popkova. Dne  10.8. 2005 se za přítomnosti  starosty 
konala schůzka s vlastníky jednotlivých bytů domu č.p. 1007 na ul. Popkova, od kterých byl získán předběžný 
souhlas s odprodejem výše zmíněné chodbičky městu Kuřim.  Předběžná cena chodbičky, která se přičlení 
k budoucí kanceláři činí dle předběžného odhadu znalce cca 50.000,- Kč.  Znalecký posudek byl zadán 
k vypracování. 
 
Přijaté usnesení : 1082/2005 - ZM schvaluje odkoupení části chodby před  bytem č. 15 v domě č.p.1007 na ul. 

Popkova v Kuřimi za účelem rozšíření Městské knihovny v Kuřimi  ze cenu dle znaleckého 
posudku. Přesná výměra chodby bude upřesněna smlouvou o výstavbě.  

Hlasováno: pro 15. 
 
 
V 18:15 odchází z jednání Mgr.Jan Podolský , jednatel firmy VEP s.r.o. 
 
 
 

3. Majetkoprávní úkony 
3.1. 
Manž. Emil a Zdeňka Dvořáčkovi, Kuřim, Tyršova 126  – žádost o odkoupení pozemku 
na ulici Zahradní 
Příl. čís. 3, 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Dvořáčkovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
30m2. Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě. 
Lokalita v ul. Zahradní  již byla komplexně řešena v rámci žádostí o odprodej pozemků manž. Wagnerovým, 
panu Marku Potůčkovi  a manž. Hanákovým. 
ZM svým usnesením č. 1067/2005 ze dne 28.6.2005 schválilo adresný záměr na odprodej části pozemku parcela 
č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 30 m2 manž. Emilu a Zdeňce Dvořáčkovým, trvale bytem Kuřim, Tyršova 126 
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  dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1083/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 30 

m2 manž. Emilu a Zdeňce Dvořáčkovým, trvale bytem Kuřim, Tyršova 126 za cenu 50,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti hradí nabyvatel.  

Hlasováno: pro 15 
 
 
3.2. 
Manž. Rostislav a Jitka Blažkovi, bytem Kuřim, Tyršova 7  – žádost o odkoupení 
pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 3, 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Blažkovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 30m2. 
Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě. 
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RM svým usnesením č. 310/2005 ze dne 15.6.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela 
č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 30 m2 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. 
 
Přijaté usnesení : 1084/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 30 

m2 manž. Rostislavu a Jitce Blažkovým, trvale bytem Kuřim, Tyršova 7 za cenu 50,- Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti hradí nabyvatel.      

Hlasováno: pro  15 
 
 
3.3. 
Ing. Vlasta Veselá, Kuřim, Dr. Vališe 668  –  o odkoupení pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 3, 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Ing. Vlasta Veselá požádala o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
21m2. Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě. 
RM svým usnesením č. 309/2005 ze dne 15.6.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela 
č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 21 m2 ing. Vlastě Veselé, trvale bytem Kuřim, Dr. Vališe 668 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.  
Pozemek, který město odprodává bezprostředně sousedí s pozemkem parc.č. 414 k.ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví pouze ing. Veselé (získala pozemek darem). Z uvedeného důvodu se manž. Veselí dohodli, že i 
předmětný pozemek bude kupovat pouze ing. Veselá a tento nebude součástí společného jmění manželů. 
 
Přijaté usnesení : 1085/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 20 

m2 Ing. Vlastě Veselé, trvale bytem Kuřim, Dr. Vališe 668  za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
hradí nabyvatel.      

Hlasováno: pro 15 
 
 
3.4. 
Petr Bareš, Holubova 3, 638 00 Brno –  odprodej části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2514 k.ú. Kuřimi k zajištění 
vjezdu do garáže u rodinného domu – lokalita „Díly za sv. Janem“  
Příl. čís. 4, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením číslo 1070/2005 ze dne 28.6.2005 schválilo záměr odprodat Petru Barešovi  část pozemku 
ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2514 k.ú.Kuřim o  výměře cca 20 m2 
k zajištění vjezdu do garáže u novostavby rodinného domu na ulici Červenáčkově v Kuřimi – lokalita „Díly za 
sv. Janem“.  
Schválený záměr byl v souladu s ustanovením § 39-41 zákona  číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)  
v platném znění, po dobu 15- i dnů  (od  29.6. do 18.7.2005)  zveřejněn - bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1086/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový katastr (PK) číslo  2514 k.ú.Kuřim o výměře cca 20 m2 Petru Barešovi, 
Holubova 3, 638 00 Brno k zajištění vjezdu do garáže u novostavby rodinného domu 
v Kuřimi za cenu 100,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s prodejem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 15 
 
 
V 18:18  hod. se  na jednání dostavil Dr.Ing. Jiří Marek – přítomno 16 členů ZM. 
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3.5. 
Dražba objektu čp. 950 v Kuřimi, Jungmannova ulice  s pozemkem parc.č. 1818 
k.ú.Kuřim o výměře 529 m2   
Příl. čís. 4, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Realitní a aukční společností REALITAS, s.r.o., Otakarova 1253, Uherské Hradiště bylo Město Kuřim 
vyrozuměno a požádáno o zveřejnění „Dražební vyhlášky“ o konání dobrovolné dražby  na den 13.září (úterý) 
v 9,00 hodin. Dražen bude objekt čp. 950 s pozemkem parc.č. 1818 k.ú.Kuřim o výměře 529 m2. Předmětné 
nemovitosti jsou zapsány na LV číslo 5726 pro obec a k.ú.Kuřim, ve vlastnictví společnosti ALBRIDGE s.r.o., 
Říčany u Brna, sadová 541, PSČ 664 82. (býv. Oblastní podnik bytového hospodářství, který zprivatizoval 
Ing.Žilka). 
Podmínky dražby : 

1) prohlídka 1. a 6. září v 9,00 hodin 
2) cena předmětu dražby je určena ZP a to na částku 1.500.000,- Kč 
3) výše nejnižšího podání bude činit částku 1.000.000,- Kč 
4) minimální příhoz bude stanoven ve výši 50.000,- Kč 
5) dražební jistota stanovena ve výši 250.000,- Kč – účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, 

bude jimi složená dražební jistota vrácena dražebníkem. 
 
OMP doporučuje účast města na této dražbě s ohledem na skutečnost, že dražené nemovitosti a to : 
* provozní budova - je situovaná v centru obytné zástavby poblíž hlavní obchodní třídy města. Jedná se o 
nepodsklepený dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou, s plynovým ústředním vytápěním, el.instalace  
230/380V, napojeným na vodovod a kanalizaci. Objekt byl kolaudován v roce 1969, v r. 1988 provedena 
nadstavba II.NP, 
* dílny a sklady - kolaudované v r. 1969 jsou  propojeny s provozní budovou. Jde o jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou střechou, vytápění, el.instalace, vodovod, kanalizace stejné jako u provozní 
budovy,  
* pozemek parc.č. 1818 k.ú.Kuřim - o výměře 529 m2 (zastavěná plocha) je vybaven všemi inž.sítěmi. 
 
Objekt s technickým  zázemím a pozemkem by bylo možné využít pro  mateřskou školu, jako samostatný objekt, 
příp. sloučením alespoň pozemky s MŠ Jungmannova, pro klub důchodců, pro vybudování  bytů nižší kategorie 
pro neplatiče nájemného (stávající kanceláře jako buňky se společným sociálním zařízením), k využití pro 
potřeby města  (skladovací prostory, garážová stání), ke komerčnímu využití (k pronájmu), či jinými způsoby. 
 
Připomínka“ 
J.Brabec se obává případných závazků ke dražené nemovitosti,  proto byl navržen a schválen dodatek  k původně 
navrženému usnesení ve znění, že dražby se město účastní „ v případě, že na nemovitostech neváznou  žádné 
závazky“.  
Na základě připomínek členů ZM následovalo tajné hlasování o vůli účastnit se na dražbě níže uvedené 
nemovitosti  za min. cenu 1 milionu Kč. 
Po sečtení hlasů starostovi odevzdaných hlasů konstatoval, že s cenou 1 mil. Kč souhlasila nadpoloviční  většina  
členů ZM. Tímto starosta dostal mandát k účasti na dražbě výše uvedených nemovitostí. 
 
Přijaté usnesení : 1087/2005 - ZM pověřuje starostu Města Kuřimi Mgr. Ladislava Ambrože účastí na 

dobrovolné dražbě  budovy čp. 950 (jiná stavba), vystavěná na pozemku parc.č. 1818, 
zast.plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1818 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 529 m2 
dne 13.září 2005 a to v případě, že na nemovitostech neváznou  žádné závazky. 

Hlasováno: pro 16 
 
Na návrh Dr.Poledňáka o níže uvedeném návrhu nehlasováno – město se nemůže usnesením zavázat, že zaplatí 
cenu, kterou v této chvíli nezná. 
Návrh usnesení  : ZM schvaluje (v případě úspěšné dražby ze strany města) nabytí budovy čp. 950 (jiná stavba), 

vystavěné na pozemku p.č. 1818 k.ú.Kuřim – zast.plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 1818 
k.ú.Kuřim – zast.plocha a nádvoří o výměře 529 m2 do majetku města 
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3.6. 
Kasim Al-Dury, podnikatel – žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši 30.000,- Kč za 
pozdní platby nájemného z nebytového prostoru číslo 844/9 v Kuřimi, Bezručova čtvrť 
Příl. čís. 5, 5A, předkládá A. Matějíčková, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Nájemce  nebytového prostoru číslo 844/9 v Kuřimi, Bezručova čtvrť  Kasim Al-Dury (Smlouva o nájmu číslo 
299/2004 ze dne 19.1.2005)  požádal  na základě upomínky správce -  Městské správy bytů Kuřim s.r.o. ze dne 
19.7.2005 o prominutí smluvní pokuty  ve výši Kč 30.000,- Kč vyměřené mu v souladu s ust. Čl. 5.4. shora 
citované smlouvy. Pokuta je správcem předepsána z důvodu, že podnikatel byl v prodlení s platbami nájemného 
a záloh na služby za měsíce leden, únor a květen 2005. Měsíc leden (od 20.1. do 31.1.2005)  a únor 2005 uhradil  
dne 9.6.2005, květnový nájem včetně záloh na služby byl uhrazen dne 20.7.2005. 
V obdobné věci již v roce 2000 a 2004 rozhodovala rada města. V obou případech se jednalo o prominuté 
smluvní pokuty ve výši  20.000,- Kč - Ing.Kašparcovi (cukrárna) byla radou města prominuta smluvní pokuta  
v plné výši, podnikateli  p. Bočkovi při ukončení nájmu dohodou ve výši 50% z dlužné částky. 
OMP doporučuje prominout smluvní pokutu za „startovací měsíce“ tj.  leden, únor 2005. 
 
Poznámka: 
Dr.Holman oznámil, že se vzhledem k podjatosti  (manželka Dr.Holmana pracuje v obchodě p.Al-Dury)  zdrží  
hlasování. 
 
Přijaté usnesení : 1088/2005 - ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty za pozdní  platby nájemného a záloh 

na služby z nebytového prostoru č. 844/9 v Kuřimi, Bezručova čtvrť podnikateli Kasimu Al-
Dury bytem Zborovská 886, Kuřim dle žádosti ze dne 4.8.2005 ve výši 2/3  předepsané výše 
smluvní pokuty. 

Hlasováno: pro 12, proti 2, zdrželi se 2. 
 
 
 
4. Zřizovací listina  organizační složky obce Sportovní areál Kuřim  
Příl. čís. 6, 6A, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřim rozhodlo svým usnesením č. 1164/2002  ze dne 7.10.2002 o vytvoření organizační 
složky obce podle §§ 24 – 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění s názvem Sportovní areál Kuřim. Následně byla schválena usnesením ZM č.1014/2002/2003 ze dne 
17.12.2002 zřizovací listina  této organizační složky. Ve zřizovací listině jsou vyjádřena základní práva a 
povinnosti, kterými se řídí. Zřizovací listina se nepředkládá  k registraci soudu.  
Hlavním důvodem pro novou zřizovací listinu je nárůst počtu sportovních zařízení a přidělení dalších 
sportovišť mimo dosavadní areál, která se nově zařazují do péče této organizační složky (Výpisy z katastru 
nemovitostí, snímky z pozemkové mapy a grafické zobrazení ploch - viz příloha. 
Organizační složka má v současnosti 7  zaměstnanců s pracovní smlouvou, další jsou zaměstnáváni na dohodu o 
pracovní činnosti podle potřeb provozu (zejména plavčíci při provozu letního bazénu). Veškeré mzdové náklady 
včetně všech druhů odvodů činily v roce 2004  2 267 318 Kč. Vzhledem k tomu, že po ukončení civilní služby 
přišla organizační složka o 2 pracovníky („civilkáře“) a vzhledem k tomu, že se rozšiřuje činnost organizační 
složky, je plánováno zvýšit počet pracovníků o jednoho.  
Do správy organizační složky nově přibude: nafukovací sportovní hala, dětské brouzdaliště, areál „Komenda“ 
(vč.zimního kluziště), multifunkční hřiště a antukový kurt u ZŠ Tyršova a hřiště u ZŠ Jungmannova. Veřejná 
sportoviště u základních škol byla v minulosti ve správě těchto příspěvkových organizací. Nejnáročnější na 
správu bylo multifunkční hřiště s umělou trávou u ZŠ Tyršova. Škola v minulosti správu zajišťovala v rámci 
svých možností prostřednictvím „civilkáře“ (resp. na dohodu o pracovní činnosti). Významnější část provozní 
doby je toto hřiště vytěžováno veřejností. V areálu u ZŠ Jungmannova i areálu „Komenda“ zajišťoval údržbu 
zejména OŽP MěÚ. Nyní bude správa veřejných sportovišť organizována organizační složkou města Sportovní 
areál Kuřim. Školy budou i nadále hřiště bezúplatně využívat v rámci výchovně-vzdělávacího procesu. 
 
Připomínky: 
Ing. Kotek : jak bude zajišťována údržba hřiště na Tyršové  v souvislosti s odchodem civilkářů ? 
Dr.Holman : údržbu bude zajišťovat osoba na „dohodu o činnosti“. 
J.Brabec : navrhuje, aby sídlo sportoviště nebylo na ul. Blanenské, ale na adrese úřadu - z důvodu  komplikací 

s fakturací. 
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Bylo dohodnuto, že adresu bude mít sportovní areál na adrese MěÚ Kuřim a pokud to nebude z legislativního 
hlediska nezbytné, bude vynechán  z názvu dodatek „organizační složka obce“. 

 
Přijaté usnesení: 1089/2005 - ZM schvaluje podle § 84, odst. (2), písmeno e)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o 

obcích (obecní zřízení), v platném znění a dle § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  zřizovací listinu organizační složky obce 
Sportovního  areálu Kuřim – se změnou. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
5. Výstavba města, investice, názvy ulic v Dílech za s.Janem 
5.1. 
Nabytí vodovodu v lokalitě B 6.1 
Příl. čís. 17, 17A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR projednal s investory „propoje“ vodovodního řadu ulic Nad Záhořím a Pod Slavičkou, který bude sloužit 
k zásobování vodou pro sedm řadových domů v lokalitě B 6.1, návrh na odkoupení technické infrastruktury - 
vodovodního řadu pro veřejnou potřebu. Jedná se o investory - pana Josefa Lossmana, Ing. Aleše Pospíšila a Ing. 
Víta Liškutina.  Dle zvyklostí bude po kolaudaci a nabytí majetku vodovod řádně předán do provozování 
Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s.. Ke kolaudačnímu řízení investoři předloží z jejich strany podepsanou 
kupní smlouvu s předepsanými doklady, smlouva nabude platnosti dnem nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Daň z převodu nemovitostí  bude hrazena dle zákona  prodávajícím. 
 
 
Přijaté usnesení: 1090/2005 - ZM schvaluje nabytí  vodovodního řadu DN 80 o délce cca 95 m vybudovaného 

v rámci  stavby „Kuřim –Podlesí, rozšíření zástavby lokality B 6.1“ do majetku Města 
Kuřimi za kupní cenu 100,-Kč. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
5.2. 
Prodloužení vodovodního řadu v rámci výstavby v lokalitě K 3.2 - nabytí majetku 
Příl. čís. 8, 8A, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Pro lokalitu K 3.2 je již vybudovaný vodovodní řad v majetku Města Kuřimi a je provozován BVaK a.s. Brno. 
Petr Krejčí, bytem Bezručova čtvrť 1108, Kuřim žádá o odkoupení prodloužení vodovodního řadu pro veřejnou 
potřebu do majetku Města Kuřimi, vybudovaného v rámci výstavby autoservisu v lokalitě K 3.2. Požadavek na 
převedení vodovodního řadu do majetku města Kuřimi byl vznesen při vodoprávním řízení, tak, aby mohl být 
řádně předán do provozování BVaK.  Po dohodě investor souhlasí s odkoupením za symbolickou cenu 100,- Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1091/2005 - ZM schvaluje nabytí majetku – „prodloužení vodovodního řadu DN 150 o délce 

4,3 m“ vybudovaného v rámci  stavby „Výstavba v lokalitě K 3.2 – II.etapa – prodloužení 
vodovodu“ do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,-Kč. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
5.3. 
Nabytí pozemku v lokalitě Díly za Sv. Jánem pod „automatickou tlakovou stanicí“ 
Příl. čís. 9, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim nabylo do majetku vodovodní řady v lokalitě díly za Sv. Jánem, konkrétně III. etapu (1B) , IV. 
etapu, včetně automatické posilovací stanice /ATS/ v ulici Dlouhá. Doklady k těmto řadům a k ATS byly zaslány 
spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., s žádostí o provozování. K vyřízení je ještě  potřeba nabýt pozemek 
pod ATS a ten následně BvaK předat do nájmu. Majitelé pozemku  parc. 2642/750,  tj. Moravská stavební –
INVEST, a.s., a Ing. Vlastimil Chládek souhlasí s prodejem za symbolickou cenu 100,- Kč. 
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Přijaté usnesení: 1092/2005 - ZM schvaluje nabytí pozemku parc.č. 2642/750 v k.ú. Kuřim, pod stavbou 

„automatické posilovací stanice v ul. Dlouhá, v lokalitě Díly za Sv. Jánem“  do majetku 
Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč.  Náklady spojené s převodem hradí prodávající. Daň 
z převodu nemovitostí bude uhrazena dle zákona. 

Hlasováno: pro  16 
 
 
5.4. 
Názvy ulic  v Kuřimi -  Díly za sv. Janem 
Příl. čís. 10, 10a, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k nově realizované výstavbě rodinných domků v lokalitě Díly za sv. Janem vznikají nové ulice, které 
je třeba pojmenovat. Zastupitelstvu je navrhováno uplatnit nepsanou zásadu, že pokud možno nebudou se 
vytvářet nové ulice, je-li možnost navázat např. na dosavadní ulice. V navrhovaných případech se jedná  o 
přirozené pokračování již existujících ulic (Metelkova, Dušínova  a Foglarova). Ulice Foglarova je trochu 
složitější svým pokračováním do slepých uliček, proto je pro tuto část navrhován nový název – Slepá, nebo 
Rychlonožkova.  
 
Diskuze: 
Po krátké diskuzi ZM orientačně hlasuje o novém názvu ulice : 
Pro název Slepá hlasovalo 7 členů ZM,., pro název Rychlonožkova hlasovalo 9 členů ZM (schváleno). 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro nově vznikající 

zástavbu ve městě názvy ulic Metelkova, Dušínova, Foglarova jako pokračování dosavadních 
ulic se stejnými názvy, dle přílohy. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2005 - ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích pro 

nově vznikající zástavbu ve městě názvy ulic Metelkova, Dušínova, Foglarova jako 
pokračování dosavadních ulic se stejnými názvy a nový název ulice Rychlonožkova, dle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2. 
 
 
 
6. Změna územního plánu  
- podněty ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
Příl. čís. 11, 11A, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení dalších podnětů k připravované změně č. VIII b. ÚPN SÚ Kuřim, která 
se týká změny funkčního využití ploch. 

1. Změna využití plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení v rodinných domech – plocha navazující na 
lokalitu Díly za sv. Jánem, p.č. 2660/3, žadatelem je Milan Mařa, Cejl 119, 615 00 Brno. Komise 
výstavby doporučuje rozšíření plochy pro bydlení na přilehlé parcely č. 2659 a 2660/2. 

 Pořizovatel – OIRR nesouhlasí zařadit všechny ostatní parcely do navrhované změny. Pozemky jsou 
 z větší části v ochranném pásmu lesa 50 m. Výjimka z ochranného pásma lesa bude projednávána 
 v průběhu pořízení změny, proto doporučujeme zařadit část plochy pro bydlení ve vzdálenosti 25 m od 
 lesa (tato vzdálenost je v současné době akceptována). 
2. Změna využití plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení v rodinných domech – plocha bývalého 

zahradnictví ul. Tišnovská, žadatelem Bořivoj Neumann, Kout, Kuřim (budoucí majitel). P. Neumann  
navrhl, že na své náklady nechá zhotovit studii a následnou realizaci regenerace zeleně podél celého 
pozemku.  

 Pořizovatel – OIRR upozorňuje, že v současné době při pořizování územních plánů a jejich změn 
 Krajská hygienická služba požaduje vypočítání hlukového pásma silnic a železnic pro plochy bydlení. 
 Právě tato plocha se nachází při silnici II/386. 

Tyto podněty schválila komise výstavby dne 3. 8. 2005 a souhlasí se zařazením podnětů do změny č. VIIIb. 
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OIRR doporučuje zařadit podněty do změny č. VIII b. ÚPN SÚ Kuřim s podmínkou, že žadatel bude hradit 
veškeré náklady spojené s pořízením změny včetně podkladů pro pořízení (hluková studie). Změnu č.1 
doporučujeme zredukovat s ohledem na ochranné pásmo lesa. 
 
Diskuze: 
Dr.Holman žádá podmínit  změnu  ÚP spolufinancováním  příjezdové komunikace a sítí investory v uvedených 

lokalitách. 
Dr.Poledňák, Ing.Bojanovská, Mgr.Kincl a V., Zejda  nesouhlasí s podmiňováním  změny ÚP návrhem 

Dr.Holmana. 
Ing.Němec sdělil, že budoucí investor byl uvědoměn a souhlasí s tím, že se bude podílet na financování 

komunikací a sítí. 
Jelikož část členů ZM  dále trvá na nepodmiňování schválení ÚP „spolufinancováním komunikací a sítí“, 
Dr.Holman svůj pozměňovací návrh stahuje a  hlasováno o původním znění usnesení.  
 
Přijaté usnesení : 1094/2005 - ZM schvaluje podněty k pořízení změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- změnu funkčního využití části plochy veřejné zeleně část p.č. 2659 a p.č. 2660/3 na 
plochu pro bydlení v rodinných domech  

- změnu funkčního využití plochy veřejné zeleně (bývalé zahradnictví na ul. Tišnovská) 
na plochu pro bydlení v rodinných domech. 

Náklady spojené s pořízením změny, včetně podkladů, bude hradit žadatel. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
7. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2005 
Příl. čís. 12A-C, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2005 81.692.000 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 57.873.000,- 
Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 23 819 000 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
1. pololetí roku 2005 v přebytku, což znamená, že příjmy převyšují výdaje o částku 23.819.000,- Kč. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 55 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného a upraveného rozpočtu a je 
konsolidované. V samostatném materiálu je ZM předkládán návrh na provedení některých rozpočtových 
opatření, která rozpočet zpřesňují.  
Příjmy celkem (upravené) za rok 2005 plánovány 168.065.000,- Kč, k 30.6.05 činí 81.692.000,- Kč 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 36 %, což znamená, že výdaje jsou proporciálně k upravenému rozpočtu 
nižší.  Toto je způsobeno především nižším čerpáním výdajů u investičních akcí, z původně naplánovaných    
42,6 mil. Kč bylo čerpáno pouze 6,5 mil. Kč, což znamená, že realizace a především úhrady těchto akcí budou 
ve 3. a 4. Q roku 2005.   
Výdaje celkem k 30.6.05 bez investičních akcí činí 51.863.000,- Kč 
Výdaje za investice činí 6.495.537,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1095/2005 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30.6.2005 s přebytkem 

hospodaření ve výši 23.819.000,- Kč.   
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1. 
 
 
 
8. Podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 13, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 4.7.2005  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 79.644,- Kč. Částku určil pro SK Kuřim. Dle Programu 
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podnikatelský obolus 2005 se „obolem“ nazývá částka rovnající se 10% odvedené daně za účetní rok 2004, 
nejvýše však 50.000,- Kč. Proto musel být navrhovaný obolus k projednání na tuto částku upraven.  
 
Přijaté usnesení: 1096/2005 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 50.000,- Kč pro SK  

Kuřim.  
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
9. Různé 
9.1. 
Nákup čerpadel a elektrocentrály pro případné řešení mimořádných událostí 
Příl. čís. 14, předkládá J.Herman, zpracovala KU. 
 
Důvodová zpráva: 
Po vyhodnocení následků přívalového deště který dne 15.6.2005 postihl území Kuřimi, byla na 22.6.2005 
svolána tzv. popovodňová porada, které se zúčastnili zástupci vedení města a městských organizací. Jako jeden 
ze závěrů této porady byl návrh na dovybavení Města Kuřimi (včetně JSDH) potřebnou technikou použitelnou 
k odstraňování následků. Jedná se zejména o plovoucí čerpadlo Plovčer MINI, které již bylo zakoupeno 
z rozpočtu JSDH Kuřim na rok 2005 (cca 35.000,- Kč). Jako další nutné vybavení pro případ řešení povodňové 
situace bylo doporučeno nakoupit 2 kusy elektrických ponorných kalových čerpadel (jednoduchá obsluha – 
může obsluhovat i neproškolený občan města, pomocí vlastní elektrorozvodné sítě v objektu) a nákup 1 kusu 
elektrocentrály pro případ výpadku elektrorozvodné sítě (možné využití této elektrocentrály je nejenom pro 
potřeby JSDH Kuřim při zásazích ve městě,  mimo něj, ale i pro ostatní objekty Města Kuřimi jako záložní zdroj 
elektrického proudu – městský úřad, školy, centrum technických služeb apod.). Všechna tato zařízení by byla ve 
správě Města Kuřimi – referenta krizového řízení a o jejich nasazení by rozhodl starosta města ve spolupráci se 
složkami IZS. Podle předběžného průzkumu na trhu se jedná o náklady do 100 000,-Kč. Čerpadla a el.centrála 
budou zakoupeny podle zásad Vnitřní směrnice města Kuřim o zakázkách města Kuřim (nákup v rozmezí 20 000 
– 100 000 Kč). 
 
Přijaté usnesení: 1097/2005 - ZM schvaluje nákup elektrických ponorných kalových čerpadel a elektrocentrály 

pro řešení krizových situací  v ceně do 100.000,- Kč  vč. DPH. 
Hlasováno: pro 15 (Dr.Poledňák vzdálen). 
 
 
 
9.2. 
Termín zastupitelstva v září 2005 
Příl. čís. 15, předkládá tajemník. 
 
Důvodová zpráva: 
Termín zasedání ZM v září je stanoven na úterý 27.9.2005. Ve středu 28.9.2005 je státní svátek a den 
pracovního klidu.  Žádám zastupitele, aby posoudili možnost účasti na tomto zasedání. „Průzkumným 
hlasováním„ bude ověřena účast a případně rozhodnuto jinak. V případě vysoké neúčasti  a projednávání 
závažných materiálů bude hledán nový termín, pravděpodobně úterý 4.10.2005. Nebude-li tomu tak, zůstává 
v platnosti termín  27.9.2005. 
Starosta doporučuje zachovat plánovaný termín konání ZM - 27.9.2005 a bude probíhat v Kuřimi - Podlesí. 
 
 
 
9.3. 
Rekonstrukce chodníku ul. U stadionu 
Příl. čís. 18, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Komise výstavby na svém zasedání dne 3. 8. 2005 doporučila radě města rekonstrukci chodníku ul. „U 
stadionu". Předběžné náklady na rekonstrukci chodníku ze zámkové dlažby (plocha 396 m2) doložené na jednání 
komise dle projektanta činí 477.366,- Kč vč. DPH. 
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OIRR k této záležitosti uvádí, že při větších deštích a při náhlém tání sněhu se vytvářely louže vody na daném 
chodníku, které komplikovaly průchod chodců.  
Tento jev je způsoben několika vlivy: 
1) Asfaltová vozovka, která přiléhá k přístupovým chodníkům byla v minulosti navyšována asfaltovými 
vrstvami, až niveleta vozovky dosáhla horní úrovně silničního obrubníku, přes který přetéká voda s vozovky na 
chodník. 
2) Chodník je několik centimetrů „zapuštěn" pod okolní terén a tudíž voda nemůže odtékat do okolního terénu. 
3) Na několika místech je chodník lokálně propaden a narušeno spádování - voda nemůže odtékat. 
V minulém roce bylo postupně vytvořeno vedle chodníku 8 vsakovacích jímek, které výrazně zlepšily situaci v 
nejhorších místech. V poslední době i při silných deštích poměrně brzy voda odteče a chodník zůstane ( i když 
ne stoprocentně) průchozí. 
4) Pokud se bude provádět oprava (přeložení) doporučuje OIRR zvednout silniční obrubníky v místech 
přístupových chodníků o cca 5 cm nad okraj asfaltové vozovky, aby se zamezilo vtékání vod na chodník. Rovněž 
stojí za úvahu zrušení schodku u vstupů do budov, aby se získal příznivější spád chodníku. Celý chodník je 
potřeba zvednout nad stávající niveletu, aby dešťová voda stékala do travnatých přilehlých ploch. 
 
Poznámky, připomínky: 
Dr. Holman : bude se hledat řešení, které by celou rekonstrukci  zlevnilo. 
Ing. Bojanovská : žádá neřešit rekonstrukci chodníku jen dílčím způsobem ale komplexně. 
V.Zejda : žádá, aby bylo každé nové řešení konzultováno v komisi výstavby  
J.Herman : žádá, aby město v budoucnu neschvalovalo  projekty, kde je  chodník položený níž než okolní terén. 
 
Přijaté usnesení: 1098/2005 - ZM schvaluje investiční akci č.55 „Rekonstrukce chodníku v ul. U stadionu" s 

náklady do výše 500.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 14 zdrželi se 2. 
 
 
 
9.4. 
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. I.  
Příl. čís. 19, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Rozšíření TKR v ul. Svatopluka Čecha a Legionářská 
V průběhu jara a léta OIRR shromáždil podklady pro investiční akci rozšíření TKR v ul. Sv. Čecha a 
Legionářská pro nových 9 přípojek (4 novostavby, 5 RD ve stávající zástavbě). OIRR nechal na celou akci 
zhotovit projektovou dokumentaci u firmy KABELOVÁ TELEVIZE CZ, rozpočet akce byl naceněn na cca 
160.000 Kč. Akce by se měla uskutečnit ve 3. čtvrtletí t.r., momentálně je ve fázi podané žádosti o územní 
rozhodnutí. Přílohy : situace se zakreslením rozšíření TKR 
OIRR žádá o zařazení nové inv. akce č. 52 s vyčleněním finančních prostředků ve výši 160.000,- Kč (viz návrh 
rozpočtových opatření). 
 
Přijaté usnesení: 1099/2005 - ZM schvaluje inv.akci č.52 „Rozšíření TKR v ul. Svatopluka Čecha a 

Legionářská s náklady do výše 160.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 16 
 
Inv. akce č. 29 - Městská knihovna - projekt 
OIRR v souvislosti s usnesením ZM č. 1055/2005 o postupu pro rozšíření Městské knihovny Kuřim na  ul. 
Popkova 1006 požádal tři architektonické kanceláře /Ing. arch. Roman Gale, atelier Burian-Křivinka, Ing. arch. 
Martin Habina/ o zpracování nabídek na projekty pro územní řízení, stavební povolení, realizaci a zadání stavby 
vč. inženýrské činnosti pro vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Byly odevzdány dvě nabídky 
Ing. arch. Roman Gale celkem 393 000,- Kč bez DPH 
Ing. arch. Martin Habina celkem 396 464,- Kč bez DPH. 
V souvislosti s prověřováním prostorových možností při stávající knihovně /tj. využití kotelny, sousedního bytu 
a vstupu v 1. NP/, bylo spolupracováno s ing.arch. Galem. Pro realizaci projektových prací až do stupně 
prováděcího projektu a zajištění související dokumentace je potřeba zajistit finanční prostředky na 
- PD pro územní řízení, stavební povolení, realizaci a zadání stavby vč. inženýrské činnosti pro vyřízení 

územního rozhodnutí a stavebního povolení ...... 470 tis. Kč 
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- rezervy na další průzkumy sondy a doměření................... 50 tis. Kč  
Celkem ............................................................................... 520 tis. Kč 
Nyní je ze schváleného rozpočtu vyčerpáno na předchozí studie 39 tis. Kč, zbývá 261 tis. Kč. 
OIRR proto žádá o navýšeni fin. prostředků této akce o 259.000,- Kč (viz návrh rozpočtových opatření) 
 
Inv akce č. 38 - Technická pomoc , studie, dokumenty 
OIRR žádá pro tento účel vyčlenění dalších finančních prostředků do konce roku 2005. Letos bylo přiděleno 100 
tis. Kč, z toho je k 31.7.2005 čerpáno 87.981,- Kč. Vzhledem k tomu, že nás čeká příprava rozpočtu, 
předpokládáme náklady pro získání studií, resp. zaměření a průzkumů s cílem zpřesnit podklady pro přípravu 
investičních akcí roku 2006. 
OIRR žádá navýšeni o 50 tis. Kč (viz návrh rozpočtových opatření). 
 
Inv akce č 53 a 54 - Projekty rekonstrukce komunikací ul. Na Vyhlídce a ul. Na Zahrádkách a Bezručova 
čtvrť 
OIRR v souvislosti s budoucí rekonstrukcí kanalizací v ul. Na Vyhlídce a v ul. Na Zahrádkách, na které je 
podána žádost o dotace z kohezního fondu EU, vyžádal cenovou nabídku na zpracování PD. 
1) PD "Rekonstrukce komunikace v ul. Na Vyhlídce": 
Zadání: řešení obytné zóny, š. komunikace 3,5 m s výhybnami a točnou. Předpokládaná cena projektových prací: 
cca 150.000,- Kč vč. DPH (viz návrh rozpočtových opatření). 
2) PD "Rekonstrukce komunikace Na Zahrádkách a Bezručova č.": 
Zadání: dodržení stávajících šířkových poměrů, vč. chodníku, parkovacích míst a nutné přeložky kabelu VN pod 
parkovišti, na straně byt. domů. Předpokládaná cena projektových prací: cca 300.000,- Kč vč. DPH (viz návrh 
rozpočtových opatření). 
Nabídky na PD neobsahují geodetické zaměření a geotechnický průzkum a další vyvolané požadavky správců 
sítí, které mohou vzniknout v průběhu projektování. 
 
Poznámka: 
Dr.Holman  upozornil, že realizace obou akcí jsou podmíněny   dotací z kohezního fondu. 
Následně hlasováno o obou usnesení současně. 
 
Přijaté usnesení: 1100/2005 - ZM schvaluje inv.akci č.53 „Projekt rekonstrukce komunikace ul. Na Vyhlídce" 

s náklady do výše 160.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 16 
 
Přijaté usnesení: 1101/2005 - ZM schvaluje inv.akci č.54 „Projekt rekonstrukce komunikace Na Zahrádkách" 

a Bezručova čtvrť  s náklady do výše 300.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
9.5. 
Infokanál TKR 
Příl. čís. 20, předkládá Ing. Drago Sukalovský. 
 
Důvodová zpráva: 
Provozovatelem televizního vysílání na infokanálu TKR v Kuřimi je Městské technické centrum Kuřim, s.r.o. 
(dále jen MTCK) na základě licence k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím kabelových 
systémů v lokalitě Kuřim udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání ČR rozhodnutím ze dne 4.3.2003, 
usn.č.j. Ru/62/03/661. Dodavatelem zpravodajství infokanálu je firma Aleš Kadlec. 
Vzhledem k tomu, že pan Kadlec není držitelem licence, je dosud udržována „při životě“ společnost MTCK. Bez 
licence není možné infokanál provozovat.  
Východiskem je tedy: 

a) vyhlásit výběrové řízení na dodavatele zpravodajství, jehož podmínkou bude držení licence; 
b) získání licence současným dodavatelem zpravodajství; 
c) financování dodavatele zpravodajství, který nemá licenci a současné financování provozu subjektu, 

který je držitelem licence (MTCK). 
 
Podmínky výběrového řízení (dále jen VŘ) na dodavatele zpravodajství infokanálu TKR – viz příloha 20. 
 
K zajištění provozu MTCK do 31.12. 2005 jednatel MTCK žádá o úhradu nákladů.  
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Struktura a výše nákladů: 
1) jednorázové provozní náklady ve výši 120 580,- Kč vč. DPH: 
a) Daň z příjmů právnických osob za rok 2004                                       25 000,-Kč 
b) Záloha na daň z příjmů právnických osob                                           24 400,-Kč 
c) Daň z přidané hodnoty k 25.10.2005                                                   15 000,-Kč 
d) El.energie JME do konce roku 2004                                                    26 180,-Kč  
e) Měsíční provozní náklady za dobu VI-VII 2005            30 000,-Kč 
Celkem jednorázové provozní výdaje                                                 120 580,-Kč (vč.DPH) 
 
2)měsíční provozní náklady (VIII – XII 2005) v celkové výši 83 750,- Kč vč.DPH: 
Mzdové náklady vč.odvodů                                                                               6 750,-Kč 
Vedení účetnictví a daně (vč.přípravy likvidace firmy)                                    6 000,-Kč 
Režijní náklady  (bankovní poplatky, telefony, cestovné, poštovné atd.)         4 000,-Kč                                                                       
Celkem měsíční provozní výdaje                                                                16 750,-Kč (vč. DPH) 
 
Diskuze, připomínky: 
Mgr.Kincl  se dotázal, zda jsou vyřešeny všechny závazky firmy. 
Ing.Sukalovský:  s drobnou výhradou jsou všechny závazky hrazeny a vymoženy. 
Dr.Poledňák: důrazně žádá, aby všechny rozhodovací pravomoci ohledně TKR nadále výhradně příslušely 

zastupitelstvu města (schváleno usnesením zastupitelstva čís. 1012/2002 ze dne 13.11.2002) - jako 
např. schválení výběrové komise, znění textu výběrového řízení atd. Proto zásadně nesouhlasí s  
návrhy v předloženém materiálu, který předjímají přenesení  těchto pravomocí na radu města. 

Ing.Krupica:  jaké by byly náklady, kdyby si město ponechalo licenci jen pro tento případ? 
Ing.Sukalovský : město by ušetřilo na vedení účetnictví a odměně jednatele. 
J.Herman navrhuje svolat k tomuto bodu samostatné mimořádné jednání ZM, které  schválí jak komisi tak 

podmínky VŘ na dodavatele  zpravodajství Infokanálu TKR. 
J.Brabec navrhuje v přestávce  ZM jednání napříč politic. spektrem, na kterém budou dohodnuty podmínky VŘ 

na dodavatele TKR.  
 
Starosta vyhlásil přestávku v době od 20:00 – 20:15 hodin. 
 
V době přestávky odchází Ing.Bojanovská – přítomno 15 členů ZM. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele zpravodajství infokanálu TKR za 

podmínek dle zápisu. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Předkladatel  materiál stahuje   z jednání s tím, že za 14 dnů bude k tomuto tématu  mimořádné jednání 
ZM, kde budou předloženy konkrétní návrhy. 
Do týdne by členové ZM měli zaslat své konkrétní návrhy, aby mohly být dle zákony včas odeslány materiály 
všem členům ZM. 
 
 
Starosta tlumočil poděkování ředitele Základní umělecké školy p.Jiřího Vichty panu Jiřímu Brabcovi za  
dramaturgii pro ZUŠ a  RNDr.Igorovi Poledňákovi a Ing.Martině Bojanovské za organizační a sponzorskou 
podporu  školy. 
 
 
9.6.  
Důvodová zpráva č. II. k rozpočtovému opatření 
Příl. čís. 22, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Průtokové ohřívače pro KD 
Příl čís. 21, předkládá Dr.D.Holman 
Na základě žádosti  Jiřího Vichty pověřeného (mandátní smlouvou z 3.4.2001) správou, zajišťováním provozu a 
opravy  budovy Kulturního domu, je  předkládáno rozpočtové opatření k navýšení rozpočtu KD. Bojler bude 
nahrazen 9 průtokovými a 5 zásobníkovými ohřívači vody, které umožní efektivnější rozvod teplé vody 
v objektu. Odbornou pomoc při zajištění opravy poskytne OIRR v souladu c čl. IV, odst. 8 mandátní smlouvy. 
Předpokládané  náklady cca 110,.000,- Kč. 
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Autobusová zastávka pod Díly za sv.J. 
Příl. čís. 24, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
Navýšení výdajů na akci č.15 na částku 900 tis.Kč, v rámci které má být realizována autobusová zastávka pod 
Díly za sv.J. (u supermarketu LIDL) ve směru na Brno je součástí návrhu rozpočtového opatření č.5.  Přeřešením 
autobusové zastávky dle požadavku Správy a údržby silnic JmK došlo k  navýšení nákladů akce. Autobusové 
spojení přes tuto zastávku navazuje na vlakové spoje IDS v České a do budoucna se počítá i s využitím pro 
připravované autobusové spojení Kuřim – Brno, Kr.Pole. V opačném směru je stávající zastávka dostupnější a 
spojení v tomto směru (k nádraží Kuřim) navíc ani není navázáno na takt vlakového spojení IDS. Proto pro 
usnadnění spojení obyvatel Dílů za sv.J. s Brnem má zastávka u LIDLa klíčový význam. Přesto byl zpracován i 
projekt na zastávku „u Plusu“.  
Společnost LIDL se zavázala, že na stavbu přispěje částkou 150.000 Kč.  
 
Připomínka: 
Ing.Kotek  doporučuje umístění zastávky před kruhovým objezdem  (na cestě do Brna). 
 
inv.akce č.44 - Prodloužení inženýrských sítí v ul. Hybešova 
V rozpočtu pro rok 2005 je na inv. akci č.44 vyčleněno 400 tis. Kč. Na základě poptávkového řízení byla 
vybrána firma ROSS, s.r.o. jako zhotovitel stavby vodovodu za nabídkovou cenu ve výši  431 696,- Kč a 
kanalizace 626 103,- Kč. Na základě smlouvy o sdružení (město hradí 50%) a budoucím převodu investice 
č.38/2005 byla již provedena výstavba prodloužení vodovodu s použitím finančních prostředků města.  
Provedena byla úhrada podílu města na výstavbě vodovodu ve výši 215 848,- Kč. Pro realizaci  kanalizace, 
v návaznosti na usnesení ZM 1014/2005, kterým byl schválen příspěvek města ve výši 50% ceny podle 
výběrového řízení, žádá OIRR o navýšení finančních prostředků o 140 tis. Kč.  
Schválený  rozpočet  pro rok 2005 ………. 400.000,- Kč 
Cena stavby dle poptávkového řízení: 
Vodovod     431.696,- Kč 
Kanalizace    626.103,- Kč 
Celkem               1.057.799,- Kč  
Příspěvek města 50%   528 900,- Kč      
 
OIRR tedy žádá v návaznosti na usnesení ZM 1014/2005 o navýšení  finančních prostředků ve výši 140 000,- Kč 
na inv.akci č. 44 „Prodloužení inženýrských sítí v ul. Hybešova“  – viz. návrh rozpočtového opatření 
 
inv. akce č. 17 -  Rekonstrukce ul. Fučíkova  - realizace 
Informace o přípravě realizace stavby a aktualizovaném odhadu investičních nákladů 
Na základě smlouvy o dílo s projekční kanceláří Jiří Bajer byl vypracován projekt na rekonstrukci komunikace 
ul. Fučíkova (za cenu ve výši 293.900,- Kč). Během projekčních prací probíhala jednání s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi a Jihomoravskou plynárenskou ohledně složitého prostorového řešení uložení 
jednotlivých sítí. Na základě požadavků těchto správců sítí byly v projektu zapracovány  změny  z důvodu 
dodržení technických norem a standardů BVK. 
Projektant po přepracování PD dodal odhad investičních nákladů na „Rekonstrukci ul. Fučíkova“ v této výši : 
Komunikace :   3.149.077,- Kč bez DPH 
Kanalizace :  2.323 529,- Kč bez DPH 
Vodovod:        805.169,- Kč bez DPH 
Přípojky vod.a kan. 1.418.794,- Kč bez DPH 
Celkem    7.696.569,- Kč bez DPH  , tj. 9.158.917,- Kč vč. DPH 
  
Záměr města byl vybudovat vodovod, kanalizaci a přípojky v roce 2005, finalizace stavby v roce 2006. 
Vzhledem ke komplikacím, které vyplynuly v průběhu projektové přípravy (nesouhlasné stanovisko BVK 
pro územní rozhodnutí - z důvodu požadovaného snížení množství dešťových vod, umístění vodoměrných 
šachet, řešení ochrany  plyn. přípojek ve vzdálenostech menších než povoluje norma, řešení „prostupů“ a 
přípojek pro protější pozemky, připomínek občanů ….atd.)  a lhůtám nutným pro zadání a hodnocení veřejných 
zakázek dle zák. 40/2004 Sb., bylo by možné zahájení  realizace stavby nejdříve během měsíce října. Je zde ale 
riziko nevhodných podmínek stavby z důvodu počasí a  nedokončení některých  částí rekonstrukce kanalizace do 
zimního období. OIRR doporučuje s ohledem na uvedená rizika navrhuje odložit zahájení celé akce až na jaro 
2006 s tím, že celý proces výběrového řízení bude dokončen dle původního plánu v letošním roce. 
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9.7. 
Rozpočtové opatření č.5  
Příl. čís. 19A, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh na provedení následujících rozpočtových opatření.  
 
1) § 6409 ostatní příjmy   3 500 000 Kč 
    § 6409 ostatní výdaje - rezerva  3 500 000 Kč 
Jedná se o narozpočtování dotace ze SR na financování rekonstrukce strav. provozu ZŠ Tyršova (akce č.10/05). 
 
2) § 3612 bytové hospodářství  - 2 000 000 Kč 
    § 6409 rezerva    - 2 000 000 Kč 
Snížení rozpočtované částky za prodej bytů, skutečnost bude pravděpodobně nižší, než narozpočtovaná částka. 
 
3) § 3639 komunální služby   8 830 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                           8 830 000 Kč 
Zapojení částky za prodaný pozemek fy Tenza (pozemek za MěÚ) do rozpočtu. 
 
4) § 6409 inv. rezerva – akce č. 21               - 212 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                             212 000 Kč 
Úprava rozpočtu akce „Oprava střech šaten na PA“ dle skutečných nákladů. 
 
5) § 6409 inv. rezerva – akce č. 27               - 388 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                             388 000 Kč 
Úprava rozpočtu akce „Oprava střechy  objektu městské knihovny, ul.Popkova“ dle skutečných nákladů. 
   
6) § 6409 inv. rezerva – akce č. 51   9 500 000 Kč 
     § 6409 rezerva               - 9 500 000 Kč 
Viz. Usnesení ZM 1057/2005, kterým byla schválena realizace investiční akce „Rekonstrukce letního koupaliště 
v Kuřimi“ s celkovými náklady (vč.projektové přípravy) ve výši do 9,5 mil. Kč. 
 
7) § 6409 inv. rezerva – akce č. 56                  110 000 Kč 
    § 6409 rezerva     - 110 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva + žádost p.Vichty – materiál č.21: „Průtokové ohřívače pro KD“ 
 
8) § 6409 inv. rezerva – akce č. 52                  160 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                          - 160 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Rozšíření TKR v ul.Sv.Čecha a Legionářská“ ; materiál č .19. 
 
9) § 6409 inv. rezerva – akce č. 29                  259 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                          - 259 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Městská knihovna – projekt“; materiál č.19. 
 
10) § 6409 inv. rezerva – akce č. 38                   50 000 Kč 
      § 6409 rezerva                                           - 50 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Technická pomoc, studie, dokumenty“; materiál č.19. 
 
11) § 6409 inv. rezerva – akce č. 53                 160 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                          - 160 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Projekt rekonstrukce komunikace Na Vyhlídce“; materiál č.19. 
 
12) § 6409 inv. rezerva – akce č. 54                 300 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                          - 300 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Projekt rekonstrukce komunikace Na Zahrádkách a Bezručova“; materiál č.19. 
13) § 6409 inv. rezerva – akce č. 55                  500 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                            -500 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Rekonstrukce chodníku ul. U Stadionu“; materiál č.18. 
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14) § 6409 inv. rezerva – akce č. 44                  140 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                            -140 000 Kč 
Viz. důvodová zpráva OIRR – „Prodloužení inženýrských sítí v ul. Hybešova“; materiál č.22. 
 
15) § 3113 ZŠ Tyršova           20 200 Kč 
      § 6409 rezerva                                             -20 200 Kč 
Ředitel školy požádal o navýšení rozpočtu školy o částku 20 145 Kč, která bude využita jako vlastní podíl 
k dotaci na informační zdroje a infrastrukturu – žádost v příloze; materiál č.23.  
 
16) pol. 4121 příjmy od obcí            1 500 Kč 
      § 6409 ostatní příjmy                                    - 1 500 Kč 
Jedná se o přeúčtování z § 6409 na pol. 4121 – úhrady obcí M.Knínice a Jinačovice za provedené služby. 
 
17) pol. 4116                                                         9 200 Kč 
     § 6171 činnost místní správy                            9 200 Kč 
Obdržená dotace na úhradu nákladů spojených s evidencí zemědělských podnikatelů. 
 
18) § 6409 inv. rezerva – akce č.22          25 200 Kč 
     § 6409 rezerva                                             - 25 200 Kč 
Vedoucí Sportovního areálu D. Břenek požádal o navýšení prostředků na akci č.22 „Sekací malotraktor pro 
Sportovní areál“ o částku 25 200 Kč. 
 
19) § 2412 záležitosti telekomunikací        205 000 Kč 
      § 6409 rezerva                                           - 205 000 Kč  
Viz. materiál č.20 – „Infokanál TKR“ (náklady na provoz MTCK) 
 
20) § 6409 inv. rezerva – akce č. 6                   - 250 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                              250 000 Kč 
Z důvodu procesních nebude úhrada PF ČR letos realizována. 
 
21) § 6409 inv. akce č. 15                                 450 000 Kč 
     § 6409 rezerva                                           - 450 000 Kč 
 
22) § 6409 inv.rezerva – akce č. 43                   625 000 Kč 
      §  6409 rezerva     - 625 000 Kč 
 
23)  §6409 – investiční rezerva – zakoupení 2 ks kalových čerpadel a 1 ks elektrocentrála  ..100 tis.  
Viz.– materiál č.24 „Autobusová zastávka pod Díly za sv. Jánem“;. 
 
Přijaté usnesení: 1102/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.5 k rozpočtu města Kuřim na rok 2005. 
Hlasováno: pro 14, zdrž. 1  
 
 
Na jednání se v 20:40 dostavil. Ing.Růžička – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
Místostarostka A.Matějíčková informovala o záměru Ing.Neumana (Club gymnázií a středních škol o.p.s.) 
pořádat v prostorách kulturního domu  diskotéky pro děti ve věku od 11 let.  
Žádost  bude postoupena  výboru KF. 
 
 
 
Interpelace: 
1) K.Múčková  žádá, aby firma, spravující veřejné osvětlení  vyčistila na Podlesí  kryty svítidel. 
 
2) Ing. Kotek : 
- žádá posekat zelený pás u chodníku v prostorách mezi poliklinikou a správní budovou TOS  
-  lépe vyspravit silnici na ul. Otevřená u pizzerie  
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení.  
Rekapitulaci provedl Ing.M.Krupica. 
Následně hlasováno o úplnosti a správnosti  přijatých usnesení - pro 16. 
 
 
Na úterý  30.8.  starosta vyhlásil mimořádný termín  jednání  ZM s jediným  bodem  „Výběrového řízení na 
dodavatele zpravodajství infokanálu TKR“. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Mgr.Ladislav Ambrož 
            starosta 
V Kuřimi dne  16.8.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing.Jaromír Němec          Vladislav Zejda 
 
 
 
 
Přílohy: 
-  Pozvánka 
-  Prezenční listina 
1 Plnění usnesení ZM k  
2, 2A,B Knihovna ul.Popkova- rozšíření, Smlouva o budoucí kupní smlouvě – s VEP s.r.o., Směnná smlouva  

s L.Hrnčířovou 
3, 3A Majetkoprávní úkony 
4 Majetkoprávní úkony 
5, 5A Al-Dury – prominutí části smluvní pokuty 
6, 6A Zřizovací listina Sportovního areálu Kuřim 
7 Duplicitní materiál s mat. 17 – nabytí vodovodu v lok. B 6.1 
8, 8A Prodloužení vodovod. řadu v lok. K 3.2. 
9 Nabytí pozemku v lok. Díly za sv.Janem  pod ATS 
10,10A Názvy ulic v Dílech za sv.Janem 
11, 11A Změna ÚP č. VIII b 
12, 12A-C Výsledky hospodaření  města k 30.6.05 
13, 13A Podnikatelský OBOLUS 
14 Nákup čerpadel a elektrocentrály 
15 Termín ZM v září 2005 
16 Duplicitní mat. s mat.9 
17 Nabytí vodovodu v lok. B 6.1. 
18 Rekonstrukce chodníku v ul. U stadionu 
19 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření 
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19A Rozpočtové opatření  č.5 
20 Infokanál TKR 
21 Průtokové ohřívače na KD 
22 Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření II. 
23 ZŠ Tyršova – žádost o poskytnutí dotace 
24 Autobusová zastávka pod Díly za sv.Janem 
-  Usnesení návrhové komise 
 


	Celkem měsíční provozní výdaje                                                                16 750,-Kč (vč. DPH)
	Ověřovatelé zápisu


