
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 9/2005 konaného dne 8.11.2005  
 
 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš 
Krupica, Ing. Miloš Kotek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  Ing. arch. Vladislav Růžička, Ing. Drago 
Sukalovský  -  členové zastupitelstva města 
Ing. Petr Němec –tajemník 
Vladislav Zejda se dostavil později. 
 
Omluveni:  Dr. Ing. Jiří Marek, RNDr. Igor Poledňák   
 
Návrhová komise:  Jiří Brabec, Mgr. Lubomír Kincl 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM (14). 
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Martina Bojanovská,  Ing. Rostislav Hanák 
 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM (14). 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18 hodin, přítomno 14  členů ZM.  
 
 
Program 

1. Plnění usnesení  k 31.10.2005 
 2. Obecně závazné vyhlášky  
 3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 4. Program Podnikatelský OBOLUS 2006 
 5. Poskytnutí půjček  z Fondu pro podporu bytové výstavby 
 6. I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení“ 
 7. Výsledky hospodaření města  k 30.9.005 
 8.  Výstavba města, investice 
 9. Výsledky Výběrového řízení na programovou náplň informačního kanálu TKR Kuřim 
10. OIRR 
11. Rozpočtová opatření 
12. Různé 

Program se změnou schválen. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 31.10.2005 
Příl. čís.1, předkládá  Mgr. L. Ambrož, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Ústní informace starosty města a zainteresovaných osob. Podle potřeby diskuze k jednotlivým usnesením. 
Nesplněné úkoly ZM do 31.10.2005 viz příloha č. 1.  
Nejsou splněna usnesení jejichž naplnění je závislé na vůli jiné organizace a přes žádosti, prosby o konání se nic 
neděje viz usnesení č. 1147/2000, 1261/2000,  1032, 1033, 1034, 1035/2004,  1227/2004, 1110/2005. 
 
Přijaté usnesení: 1135/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 31.10.2005. 
Hlasováno pro 14 
 
Do jednání se v 18:10 hod. dostavil V. Zejda přítomno 15 členů ZM. 
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2. Obecně závazné vyhlášky  
2.1.  
Zrušení Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi a schválení Obecně závazných  
vyhlášek Města Kuřimi č. 3,4,5 /2005 týkajících se čistoty a pořádku města 
Příl. čís. 2, 2A, 2B, 2C, 2D,  předkládá  A. Matějíčková, zpracovala Ing. Jitka Sikorová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě doporučení  odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno  MV ČR předkládá 
OŽP ke zrušení Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 11/1995 „o udržování čistoty a veřejného pořádku“ 
(dále jen vyhláška) ze dne 18.9.1995. Současně odbor předkládá nové Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi: 
č. 3/2005 „ o  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích“, č. 4/2005 „o 
čistotě města a ochraně veřejné zeleně“,  č. 5/2005 „o  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. 
Ve vyhláškách je nově zpracovaná oblast pohybu psů na veřejných prostranstvích, ochrana veřejné zeleně  a 
udržování čistoty veřejných prostranství. Vyhlášky  byly konzultovány na KÚ JMK a připomínky zapracovány. 
Radě města byly vyhlášky předloženy 26.10.2005 

 
Příloha:   1) Obecně závazná vyhláška Města Kuřim  č. 2/2005, kterou se ruší vyhláška č. 11/1995 o udržování 

čistoty a veřejného pořádku. 
2) Obecně závazná vyhláška Města Kuřim  č.  3/2005  o zabezpečení místních záležitostí veřejného 

pořádku na veřejných prostranstvích. 
3) Obecně závazná vyhláška Města Kuřim č. 4/2005 o čistotě města a ochraně veřejné zeleně. 
4) Obecně závazná vyhláška Města Kuřim č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 

prostranstvích. 
 
Poznámky: 
Vysvětlení k předloženému materiálu podala Ing. Sikorová, vedoucí OŽP. 
Místostarosta navrhuje nepřijmout toto usnesení, Mgr. Kincl, J. Brabec, Ing. Bojanovská souhlasí s názorem 
novelizovat vyhlášky a ne rušit. 
Překladatelka souhlasí s tímto názorem a navrhuje neschválit zrušení vyhlášek a tento názor ZM předložit 
odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno, MV ČR. 
Mgr.Kincl navrhuje tento bod stáhnout z jednání, lépe žádné usnesení na neschválit. 
 

Návrh usnesení: ZM neschvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 2/2005, kterou se ruší vyhláška 
Města Kuřimi č. 11/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku, Obecně závaznou 
vyhlášku Města Kuřimi č. 3/2005 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích, Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/2005 o čistotě města 
a ochraně veřejné zeleně a Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2005 o  pravidlech 
pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 

Zodpovídá:  OŽP 
 
Materiál byl stažen předkladatelkou z pořadu jednání. 
 
 
 
 
2.2. 
Návrh Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi č. 6/2005, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Příl. čís. 3, 3A, 3B, předkládá  A. Matějíčková, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“. 
Navržené úpravy oproti vyhlášce stávající byly předjednány na jednání RM dne 26.10.Nová vyhláška obsahuje 
tři změny oproti vyhlášce současné,a to: 
 
1) nové rozúčtování dle skutečných nákladů za rok 2004 – povinná každoroční změna ze zákona 
2) stanovení nové výše poplatku na částku 480,- Kč 
3) nově je navrhována sleva pro důchodce nad 70 let a to ve výši 30% (320,- Kč) 
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Částka 480,- Kč byla stanovena z následujících důvodů: 
 v loňském roce došlo z důvodu navýšení sazby DPH z 5% na 19% v této oblasti ke skokovému nárůstu 

nákladů v oblasti  nakládání s odpady – rozpočet pro rok 2005 je již 9.330.000,- Kč. 
 poplatek nebyl prakticky měněn od roku 2002 (350,-Kč) kdy byl zaveden (v letošním roce bylo pouze 

zohledněno zvýšení sazby DPH) 
 ve srovnání s ostatními srovnatelnými městy je poplatek velmi nízký a město musí přispívat na likvidaci 

odpadu částkou cca 6 mil. Kč 
 v roce 2006 měsíc před komunálními volbami asi nebude příliš chuť zvyšovat poplatek 

 
Takto schválená vyhláška by přinesla do rozpočtu zvýšené příjmy, a to o částku cca 700 tis. Kč. 
V případě jiných návrhů tyto prosím konzultujte předem na odboru finančním, aby mohly být propočítány 
finanční dopady těchto návrhů. 
 
Diskuze: 
J. Herman navrhuje zvýšit jen  na  částku 450,- Kč. 
Ing. Kotek  - ponechat stávající výši poplatku beze slev důchodcům. 
V. Zejda musíme dát pozor, aby se nezvedl poplatek za popelnici  a tím  nepřibyly černé skládky. 
Tajemník Ing. Němec upozornil, že  číslo vyhlášky nebude 6, ale protože jsme nepřijali předchozí vyhlášky bude 
to vyhláška č. 2/2005. 
Ing. Sikorová odpovídá na dotaz  -  celkovou částku za odpad platíme dosud takto: 40% platí občan,  60% město 
a částka je volena tak, aby byla dělitelná 12 (měsíci). 
V. Zejda navrhuje platit za četnost odvozu. 
J. Brabec tímto nám černých skládek neubude, je potřeba na vyhlášce pracovat na začátku roku ne na konci.  
 
PaedDr. Holman dává pozměňující návrh a navrhuje částku  468,- Kč. 
Mgr. Ambrož dává pozměňující návrh a navrhuje částku 456,-Kč,  s hlasováním od nejvyšší navržené částky  po 
nejnižší. 
 
Dílčí hlasování o navrhovaných částkách: 
Hlasování o částce 480,-Kč 
Hlasováno pro 8   -  neschváleno. 
 
Hlasováno o částce 468,-Kč 
Hlasováno pro 8  -  neschváleno. 
 
Hlasováno o částce 456,-Kč 
Hlasováno pro 11  -  schváleno 
 
Brabec navrhuje  současný stav ponechat  důchodcům nad 71 roků  (396,-Kč). 
Hlasováno pro 10  -  schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1136/2005 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2005, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů se změnami dle zápisu. 

Hlasováno pro 11   zdrželi 3, proti 1,  
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony a  bytová agenda 
3.1. 
Majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu 
v Kuřimi s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
Příl. čís. 4, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Odborem majetkoprávním MěÚ v Kuřimi byl na minulém zasedání předložen zastupitelstvu města návrh na 
majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu v Kuřimi s Jihomoravským 
krajem. ZM přijalo usnesení číslo 1114/2005, kterým schválilo  adresný záměr na bezúplatný převod (dar) 
pozemku parc.č. 2615/11 k.ú.Kuřim o výměře 263 m2 z majetku obce do vlastnictví Jihomoravského kraje s tím, 

 3



že náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy uhradí nabyvatel. Schválený záměr byl v souladu s ust. § 39-
41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění po dobu 15-ti dnů (od 30.9. do 17.10.2005) zveřejněn bez 
připomínek. 
 
Přijaté usnesení:  1137/2005 - ZM schvaluje  bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 2615/11 k.ú. Kuřim o 

výměře 263 m2 z majetku obce do vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo 
nám. 3/5, 601 82 Brno s tím, že náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy hradí 
nabyvatel. 

Hlasováno pro 15 
 
 
3.2. 
Manž. Kabátkovi, Bzenecká 22, Brno –  odprodej části lesního pozemku parc.č. 3107/1 
k.ú.Kuřim o výměře 48 m2  
Příl. čís. 4,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením číslo 1117/2005 ze dne 27.9.2005 schválilo adresný záměr odprodat manž. Kabátkovým, 
bytem Bzenecká 22  629 00 Brno, část lesního pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim ozn. GP číslo 1985-99/2005 
ze dne 9.8.2005 jako díl „a“ o výměře 48 m2 (který se slučuje do parcely 3107/2 k.ú.Kuřim o výměře 123 m2) za 
cenu 200,- Kč/m2 pozemku. Pozemek parc.č. 3107/2 k.ú.Kuřim nabyli žadatelé - manž. Kabátkovi  „Směnnou 
smlouvou číslo 295/2001“ ze dne 28.11.2001 bez cenového vyrovnání s tím, že uhradili náklady spojené 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti v celkové výši  2.140,- Kč. 
Schválený záměr byl v souladu s ustanovením § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění po dobu 15-ti 
dnů (od 30.9. do 17.10.2005) zveřejněn. V zákonem stanovené době zveřejnění záměru podali manž. Kabátkovi 
námitky k ceně za m2 odprodávaného pozemku. Schválená cena  200,- Kč za m2 odprodávaného pozemku ve 
srovnání s předcházejícími prodeji realizovanými městem, je dle názoru manž. Kabátkových neúměrná. Pro 
ilustraci sousedům manž. Věčorkovým byla část lesního pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim odprodána 
k rozšíření zahrady za cenu 50,- Kč/m2 pozemku, následně však již panu Petru Barešovi  k zajištění vjezdu do 
garáže k novostavbě RD byl pozemek odprodán za cenu 100,- Kč/m2, paní Radce Svobodové k přístavbě garáže, 
vchodu, potažmo k přístavbě RD za cenu  300,- Kč/m2. 
V případě schvalování odprodeje manželům Kabátkových se jedná o pozemek již z části zastavěný stavbami 
(bouda na nářadí a opěrná zídka u bazénu situované ve východním rohu pozemku), jejichž odstranění by bylo 
nehospodárné. Při stanovení výše ceny je třeba si uvědomit zejména využitelnost pozemku a nepoukazovat, jak 
činí manž. Kabátkovi, na cenu stanovenou dle znaleckých posudků.  
Na svém původním pozemku parc.č. 3100 k.ú.Kuřim o výměře 630 m2 situovaném podél lesa (rozměrů cca  11,5 
x 54,7 m), by manž. Kabátkovi v žádném případě nemohli realizovat  stavby, které dnes na pozemcích o celkové 
výměře  684 m2,  po dvou směnách  městem schválených a realizovaných,  mají vybudovány. 
 
Diskuze: 
Přítomni manž. Kabátkovi byli vyzváni předkladatelem k vyjádření -  dle jejich názoru vše uvedli v dopise.  
Ing. Bojanovská navrhuje pro příště takovéto materiály, jako je zmiňovaný dopis, přiložit jako přílohu 
k materiálům do ZM. 
Bc. Davidová (vedoucí OMP) seznámila ZM s dopisem a podala k němu vyjádření. 
K předloženému materiálu se rozvinula debata: 
V. Zejda navrhuje cenu 50,-Kč/m2 , upozorňuje že na Podlesí se pozemek prodal i za cenu 10,-Kč/m2. 
Mgr. Kincl není neobvyklé, že dojde k záboru veřejného pozemku, hlavně u ohlášek a věří, že to nebyl úmysl. 
Ing. M. Bojanovská tehdy se jednalo o směnu pozemků stejného počtu m2. 
Pan Kabátek uznává, že firmu, která plot stavěla, měl více hlídat. Neznal však přesně, kde je hranice a chtěl by 
toto napravit odkupem. 
Mgr. Ambrož se znovu dotazuje manž. Kabátkových zda trvají na snížení ceny, oba odpovídají shodně - ano 
trvají. 
Ing. M. Bojanovská  navrhuje 100,-Kč/m2. 
Ing. Sukalovský částku 200,-Kč/m2. 
 
Proběhlo dílčí hlasování o navržených částkách: 

navrhovaná částka - 200,-Kč/m2 

Hlasováno pro 6  -  neschváleno. 
navrhovaná částka  - 100,-Kč/m2 

Hlasováno pro 9,  proti 5, zdržel se 1  -  schváleno 
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Přijaté usnesení: 1138/2005 - ZM ruší usnesení č. 1117/2005 ze dne 27.9.2005 a schvaluje adresný záměr na 
odprodej části pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim – lesní pozemek označeného dle 
geometrického plánu číslo 1985-99/2005 ze dne 9.8.2005 jako díl „a“ o výměře  48 m2 manž. 
Petru a Iloně Kabátkovým, trvale bytem Bzenecká 22, 629 00 Brno za cenu  Kč 100/m2 
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem a uzavřením kupní 
smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 15 
 
 
Protože se do jednání dostavili projektanti firmy HBH projekt, spol.s r.o., byl mino 
pořadí projednán materiál číslo: 
 
8.3. 
R 43, výběr konečné varianty 
Příl. čís. 11, 11A,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. Jana Lekešová. 
 
Důvodová zpráva:  
Dne 26.10.2005 proběhlo jednání u firmy HBH projekt, spol.s r.o., kde byla předložena aktuální projektová 
dokumentace rychlostní silnice R 43 v úseku Moravské Knínice – Malhostovice.  
Jsou navržena  dvě řešení trasy : 

1) Varianta modrá, jejíž řešení je přibližně shodné se zakreslením v územním plánu sídelního útvaru 
Kuřim. Napojení na R 43 u Moravských Knínic je zrušeno, jelikož vzdálenosti (dle platných norem) 
napojení Kuřimi a Bystrce nejsou dostatečné. 

2) Varianta červená, která zohledňuje odklonění komunikace od obcí Jinačovice a Moravské Knínice.  U 
Malhostovic je předpokládán dopravní uzel, umožňující přímé napojení z Kuřimi na Tišnov. Tato 
varianta plně nekryje stávající trasu německé dálnice. 

 
Obě varianty předpokládají sjezd a nájezd směr Brno z R 43 v místě vodního zdroje pro obec Jinačovice (u 
golfového hřiště). 
 

Tangenta je řešena jako dvoupruh s napojením na I/43, stávající napojení komunikace II/386 na I/43 se nemění. 
Na jednání byla přítomna vedoucí Odboru územního plánování a stavebního řádu Jihomoravského kraje, Ing. 
Hamrlová – jelikož je tato vyhledávací studie územně plánovacím podkladem Jihomoravského kraje, bylo 
doporučeno dotčeným obcím pořídit změnu územních plánů s ohledem na schválenou trasu R 43. 
Celková situace je k nahlédnutí u Ing. J. Lekešové – OIRR, Ing. B. Schauera – OD,  Mgr. L. Ambrože. 
Přílohy: - výřez ze situace 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje variantu č. 2 pro řešení trasy rychlostní komunikace R 43 v úseku Moravské 

Knínice – Malhostovice, která předpokládá jeden dopravní uzel u Čebína a sjezd/nájezd směr 
Brno na R 43 v místě golfového hřiště. ZM schvaluje pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim – úprava 
trasy R 43 včetně všech připojení na katastrálním území Kuřim podle územně plánovacích 
podkladů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. 

 
 
K mat.  č. 11 R 43, výběr konečné varianty 
Příl. čís. 23, předkládá  Ing. Miloš Kotek 
 
Návrh na usnesení předkládaný starostou města doporučuji podmínit zachováním připojení silnice II/386 na I/43 
u Prefy, které má strategický význam pro dopravní situaci v celém městě a zachováním průchodů do krajiny pro 
cyklostezky. 
Rozšířený návrh na usnesení by pak mohl vypadat takto: 
ZM akceptuje variantu č.1 (červenou) pro řešení trasy rychlostní komunikace R 43 v úseku Moravské Knínice – 
Malhostovice, která předpokládá jeden dopravní uzel u Čebína a sjezd/nájezd směrem na D1 u golfového hřiště 
s podmínkou, že po realizaci severní tangenty Kuřimi zůstane zachováno připojení silnice II/386 na I/43 i na 
tangentu (u Prefy) a v tělese R43 i tangenty Kuřimi zůstanou zachovány průstupy pro cyklostezky:  

- Kuřim – Moravské Knínice – Veverská Bítýška 
- Kuřim – Tišnov v koridoru bývalé železnice 
- Kuřim - Malhostovice 
- Kuřim – Lipůvka (křížení s tangentou za Prefou) 
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Diskuze: 
Dva zástupci projekční kanceláře tyto varianty představili ZM. 
 
Ing. Sukalovský pokud nebude znát podrobněji situaci napojení na Kuřim, nemůže odsouhlasit žádnou variantu. 
Ing, Kotek se přiklání k variantě 2 a navrhuje zapracovat zachování křížení a zachování cyklostezek jak předložil 
v materiálu 23, považuje to za klíčové. 
Ing. Sukalovský hodně věcí je nedořešených.  Pouze 50% trasy je vedeno v koridoru „hitlerovy dálnice“  
Ing. Bojanovská se kloní k variantě 2 záleží na připojení Podlesí, které v této variantě je napojeno na Brno přes 
Kuřim 
Projektant -  v této studii se Podlesí neřeší. 
Ing. Bojanovská -  může se ve vašem doporučení objevit také napojení na Podlesí. 
Projektant na Brno to jinak nejde, pouze na Kuřim. 
J. Brabec v této situaci je potřeba ekomostů, v tomhle okamžiku je Kuřim  ve špatné situaci. 
PaedDr. Holman pokud nebude jasně řečeno, jak bude připojeno Podlesí, nebudeme souhlasit s žádnou 
variantou. 
Projektant  - žádá pouze vyjádření Města  Kuřim zda volí variantu 1 nebo 2 bez řešení severní tangenta a Podlesí. 
 
Starosta vyhlásil ve 20:30 hod. 10 min. přestávku. 
 
Po přestávce se ZM shodli na těchto usneseních: 
 
Přijaté usnesení:  1139/2005  -  ZM akceptuje variantu č.2 (červenou) pro řešení trasy rychlostní komunikace 

R 43 v úseku Moravské Knínice – Malhostovice, která předpokládá jeden dopravní uzel u 
Čebína a sjezd/nájezd směrem na D1 u golfového hřiště s podmínkou, že po realizaci severní 
tangenty Kuřimi zůstane zachováno připojení silnice II/386 na I/43 i na tangentu (u Prefy) a 
že  zůstane zachováno připojení Podlesí  na silnici I/43 a  v  tělese R43 i tangenty Kuřimi 
zůstanou zachovány prostupy pro cyklostezky:  

- Kuřim – Moravské Knínice – Veverská Bítýška 
- Kuřim – Tišnov v koridoru bývalé železnice 
- Kuřim – Malhostovice přes Zlobici 
- Kuřim – Lipůvka (křížení s tangentou za Prefou) 

 
Přijaté usnesení:  1140/2005 - ZM žádá investora o předložení návrhu komplexního řešení dopravní obsluhy 

Kuřimi v souvislosti s výstavbou R 43,  zejména napojení tangenty, Blanenské ulice a Podlesí 
na silnici 1/43. 

Hlasováno o obou návrzích současně pro 14,  zdržel se  l. 
 
 
 
3.3. 
Směna pozemků  mezi Městem Kuřim a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim 
v souvislosti s uvažovanou stavbou MŠ na ul. Brněnská v Kuřimi  - 
Příl. čís. 4, 4A, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje J. Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě projednání dne 10.10.2005  mezi Městem Kuřim a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim, Tyršova 
480  došlo k následující dohodě o směně pozemků – viz přiložená situace. 

1. z pozemku  parc.č. 612/1 část (ozn. žlutě,  převede TJ SOKOL do majetku Města Kuřimi  (část parčíku 
mezi tenisovými kurty a chodníkem podél potoka Kuřimka), 

2. z pozemku parc.č. 4242 k.ú.Kuřim (vlastník město)  část pozemku ozn.  zeleně převede  Město Kuřim 
do majetku TJ SOKOL (dle situace – od vjezdu po roh budovy sokolovny), 

3.  z pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ evidence nemovitostí (EN) 612/2 (po digitalizaci 
část pozemku parc.č. 612/11 k.ú.Kuřim) ozn. modře, převede Město Kuřim do majetku TJ SOKOL. 
Hranice převáděného pozemku bude 1,5 m od budovy školy.,  

4. z pozemku KN parc.č. 612/2 k.ú.Kuřim  převede Město Kuřim do majetku TJ SOKOL část ozn. 
oranžově. 

Směnná smlouva mezi Městem Kuřim a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim bude realizována po 
digitalizaci katastrálního území Kuřim a na základě geometrického plánu pro směnu, který objedná Město 
Kuřim. 
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Na základě shora uvedeného Rada města Kuřimi svým usnesením číslo 494/2005 ze dne 12.10.2005 
schválila adresný záměr na směnu části pozemku parc.č. 612/1 k.ú.Kuřim (vlastník TJ SOKOL Kuřim)  za 
část pozemku parc.č. 4242, část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí 
(EN) číslo 612/2 a část pozemku KN  číslo 612/2  vše v k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) dle situace s tím, 
že veškeré  náklady spojené s přípravou a  uzavřením směnné smlouvy  a daň  z převodu nemovitosti uhradí   
Město Kuřim. 

 
Poznámka: 
p.Herman upozornil, že se domnívá, že město již zmíněné pozemky jednou vlastnilo a právě na základě žádosti 
Sokola mu tyto v minulosti převedlo 

 
Přijaté usnesení: 1141/2005 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 612/1 k.ú.Kuřim (vlastník TJ 

SOKOL Kuřim)  za část pozemku parc.č. 4242, část pozemku ve zjednodušené evidenci 
parcely původ evidence nemovitostí (EN) číslo 612/2 (před digitalizací) a část pozemku KN 
612/2  vše v k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) dle situace s tím, že veškeré náklady spojené 
s přípravou a uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitosti uhradí Město Kuřim. 

Hlasováno pro  11,  proti 2, zdrželi se 2. 
 
 
 
4. Program Podnikatelský OBOLUS 2006 
 
Podnikatelský Obolus 2006 
Příl. čís. 5, 5A, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Mgr. Alena Trtílková. 
 
Důvodová zpráva:  
ZM svým usnesením 1171/2004 dne 29.9.2004 schválilo program „Podnikatelský obolus 2005“. Jeho platnost 
končí a proto je třeba rozhodnout o dalším postupu. Navrhovatel doporučuje ZM pokračovat v tomto programu i 
v roce 2006, protože se v podstatě osvědčil.  
Nově byl do článku 3 zařazen poslední odstavec, ve kterém se uvádí jak bude administrativně obolus řešen 
(smlouva bude stejná jako na příspěvky z kulturního fondu).  
 
Přijaté usnesení:  1142/2005 - ZM schvaluje program Podnikatelský obolus 2006. 
 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
5.  Poskytnutí  půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 6, 6A, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva:  
Do druhého kola výběrového řízení v roce 2005 na poskytnutí půjček z Fondu pro bytovou výstavbu byly 
v termínu do 27.10.2005 podány celkem 4 žádosti – seznam tvoří přílohu.  
Celkem bylo požádáno o 750.000,- Kč.  Rozpočet na rok 2005 činí 2.000.000,- Kč, přičemž 600.000,- Kč bylo 
poskytnuto v I. kole.  
Žádosti pod pořadovým číslem 1,2,3 požadují max.výši  200.000,- Kč na výstavbu nového RD, nástavbu RD, 
u žádosti číslo 4 požaduje 150.000,- Kč na družstevní byt u Svatého Jána (nesplňuje zastavěnou plochu). 
 
Přijaté usnesení: 1143/2005 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – II.kolo 

výběrového  řízení v roce 2005, dle návrhu.    
Hlasováno pro 15 
 
 
 
6.  I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Příl. čís. 7,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 
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Důvodová zpráva:  
ZM je předkládán návrh na vyhlášení I. kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
Přestože bude Město Kuřim v letošním roce vracet půjčku 2,6 mil. Kč státu, navrhuje se pokračovat 
v dosavadním systému a půjčky nadále poskytovat. Výběrové řízení se uskuteční ve dnech od 9.11.2005 do 
9.12.2005 a na příští jednání ZM bude předložen seznam uchazečů. Finanční prostředky budou poskytnuty na 
začátku roku 2006.  
 
Přijaté usnesení: 1144/2005 - ZM vyhlašuje v období od 9.11.2005 do 9.12.2005 včetně, I.kolo výběrového 

řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
7.  Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.2005 
Příl. čís. 8, 8A, 8B, 8C,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva:  
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.9.2005 131.497.000,-Kč, výdaje města po konsolidaci činily  
108.256.000,- Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 23.241.000,- Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za  
3.čtvrtletí roku 2005 v přebytku, což znamená, že příjmy převyšují výdaje o částku 23.241.000,- Kč. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 78  %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného a upraveného rozpočtu a je 
konsolidované. V samostatném materiálu je připraven návrh na rozpočtová opatření, kterým budou v rozpočtu 
města upraveny některé položky, převážně daňové ( zpřesnění dle aktuálního vývoje).  
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 59 %, což znamená, že aktuální výdaje jsou k upravenému rozpočtu nižší, 
než  plánované.  Toto je způsobeno především  nižším čerpáním výdajů u investičních akcí,  z  naplánovaných 
51 mil. Kč bylo čerpáno pouze 18 mil. Kč, což znamená, že realizace a především úhrady těchto akcí budou ve 
4. Q roku 2005.   
 
Podrobné výsledky jsou v přílohách. 
 
Diskuze: 
J. Herman uvedl, že nesouhlasí  finance pro SDH,  částky za pořízení nového vozu a čerpadla.  
PaedDr. Holman na příštím zastupitelstvu předloží  novou formu rozpočtu, vykazování investičních akcí. 
V. Zejda nesedí položka 17, rekonstrukce ul. Fučíkova. 
PaedDr. Holman podal vysvětlení. 
 
Přijaté usnesení:  1145/2005 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.9.2005, 

s přebytkem hospodaření ve výši   23.241.000,- Kč. 
Hlasováno pro 13, zdrželi se 2. 
 
 
 
 
8.  Výstavba města, investice. 
8.1. 
Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
Příl. čís. 9, 9A,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. Jana Lekešová. 
 
Důvodová zpráva:  
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení těchto podnětů k připravované změně č. VIII b. ÚPN SÚ Kuřim: 

 zařazení cyklostezky Kuřim-Česká do  schváleného ÚPN SÚ (bezpečné cyklistické dopravní spojení 
mezi Kuřimí a Českou – mimo frekventovsné silniční komunikace, podél Mozovského potoka a kolem 
Šiberné – a dále směr Brno), 
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 změna funkčního využití plochy bydlení na plochu občanského vybavení a služeb (lokalita K 3.3.) 
 změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu občanského vybavení a 

služeb (při ZŠ Tyršova – prostor pro novou mateřskou školu) 
Příloha : - výřezy z ÚP s vyznačením změn  
Návrh usnesení : ZM schvaluje podněty k pořízení změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim : 

- umístění cyklostezky z Kuřimi do České (a dále směr Brno) podél Mozovského potoka a kolem  
Šibenné 

- změna funkčního využití plochy bydlení na plochu občanského vybavení a služeb (lokalita K 3.3.) 
- změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu občanského vybavení a 

služeb (při ZŠ Tyršova ) 
Termín plnění: 30.12.2006 
Zodpovídá: OIRR 
 
Materiál Ing. Kotka  
K Mat. 9 Rozšíření podnětu ke změně č. VIIIb. Územního plánu SÚ města Kuřimi. 
Příl. čís. 23, předkládá  Ing. Miloš Kotek. 
 
Návrh na podnět k pořízení změny č. VIII b ÚP SÚ Kuřim předkládaný starostou města doporučuji rozšířit o síť 
stávajících i plánovaných cyklostezek: 

- Lelekovice – Kuřim – Veverská Bítýška (již existující) 
- Kuřim – Tišnov v koridoru zrušené železnice 
- Kuřim – Malhostovice 
- Kuřim – Lipůvka – Blansko 
 

Zapracování cyklostezek do ÚP považuji za důležité, zejména vzhledem k plánované výstavbě rychlostních 
komunikací v okolí města a možnostem zachování průchodů přes tyto komunikace. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje podněty k pořízení změny č. VIII b ÚPN SÚ Kuřim:  

A - umístění cyklostezek:   a)  Brno - Lelekovice – Kuřim – Veverská Bítýška 
b) Kuřim – Česká podél Mozovského potoka a kolem Šiberné 

                                           c) Kuřim – Tišnov  v koridoru zrušené železnice 
                                           d) Kuřim – Malhostovice  přes Zlobici 
                                           e) Kuřim – Lipůvka - Blansko 
B  - změna funkčního využití plochy bydlení na plochu občanského vybavení a služeb (lokalita K 3.3) 
C - změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu občanského vybavení a 

služeb (při ZŠ Tyršova). 
 
Předkladatel navrhuje dílčí hlasování po jednotlivých bodech. 
Bod A 
Hlasováno pro 15 – schváleno. 
 
Bod B 
Diskuze: 
Ing. J. Němec navrhuje stáhnout z projednávání. 
Ing. Hanák nebude o návrhu hlasovat z důvodu že sám je vlastníkem části pozemku. 
Předkladatel stahuje odrážku z jednání ZM. 
 
Bod C 
Hlasováno pro 11, zdrželi se 2, proti 2  -  schváleno. 
 
Přijaté usnesení:  1146/2005 - ZM schvaluje podněty k pořízení změny č. VIII b ÚPN SÚ Kuřim:  

1) umístění cyklostezek:  a) Brno - Lelekovice – Kuřim – Veverská Bítýška 
b) Kuřim – Česká podél Mozovského potoka a kolem Šiberné 
c) Kuřim – Tišnov  v koridoru zrušené železnice 
d) Kuřim – Malhostovice  přes Zlobici 
e) Kuřim – Lipůvka - Blansko 

2) změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu občanského vybavení a 
služeb (při ZŠ Tyršova). 

Hlasováno pro 12, zdrželi se 2, proti 1. 
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8.2. 
Projektová dokumentace  - „Veřejné osvětlení křižovatky silnic I/43 a II/386“ 
Příl. čís. 10, předkládá PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. Vlasta Indrová. 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim, OIRR zadalo na základě usnesení ZM zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) na 
osvětlení křižovatky silnic I/43 a II/386. Zpracovaná PD řeší nové veřejné osvětlení výše uvedené křižovatky, 
rozpočet na realizaci dle uvedené PD činí 4.669.491,- Kč. 
Policie ČR a správce komunikace I/43 ŘSD požadují předsazení  stožárů VO svodidly, odhadované náklady na 
nutná zaměření a zpracování PD činí cca 100 tis. Kč. Odhadované náklady na realizaci by byly navýšeny 
požadavkem ŘSD cca o 2 mil. Kč. Předpokládané investiční náklady na realizaci VO v souhrnu činí 6.700.000,- 
Kč. V souvislosti s připravovanou výstavbou R-43 a napojením severního obchvatu na silnici I/43 lze navíc 
předpokládat kolizi projednávaného dopravního řešení s projektovaným řešením osvětlení křižovatky (vč. 
navazujícího úseku silnice I/43 směrem k Lipůvce). 
 Stavba nového VO vede na  pozemcích ve vlastnictví státu a pozemcích pozemkového katastru soukromých 
osob. K  vyřízení stavebního povolení by bylo nutné projednat vstup na dotčené pozemky s vlastníky 
jednotlivých pozemků a získat jejich stanoviska. Odhad nákladů na zajištění inženýrské činnosti (zajištění 
vyjádření účastníků stavebního řízení) činí  cca 80 tis. Kč.  
OIRR doporučuje ZM neinvestovat další prostředky do přípravy PD „Veřejné osvětlení křižovatky I/43 a II/386“ 
vzhledem k výše uvedeným okolnostem, které na počátku záměru nebyly zřejmé. 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje x neschvaluje  doplnění projektové dokumentace „Osvětlení křižovatky silnic 

I/43 a II/386“ o projekt svodidel a zajištění inženýrské činnosti  ve výši 180 tis. Kč.  
Zodpovídá: OIRR 
Termín plnění: 31.12.2006. 
 
Diskuze: 
PaedDr. Holman jistě nám nikdo tyto finance nedá v návaznosti na budování  R/43. 
Ing. Sukalovský navrhuje stáhnout z jednání do vyřešení  situace R/43. 
 
Materiál stažen předkladatelem z jednání. 
 
 
 
 
8.4.    Patří k projednání RM -  
Výběrové řízení na zpracovatele PD na akci č. 29 „Městská knihovna Kuřim“ a složení hodnotící komise. 
Příl. čís. 12,  předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. arch. L. Kohutová. 
 
 
 
 
8.5. 
Nabytí  infrastruktury v lokalitě Díly za sv. Janem do majetku města  
Příl. čís. 13, 13A, 13B, předkládá  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. arch. L. Kohutová. 
 
Důvodová zpráva: 
V lokalitě Díly za sv. Janem byly dokončeny a zkolaudovány inženýrské sítě – objekty SO 11 – Vodovod a SO 
10 – Splašková kanalizace. Jejich užívání bylo povoleno na základě kolaudačního rozhodnutí 
č.j.8448/výst/1468/2005-He ze dne 27.10.2005. 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 odprodejem Městu Kuřim za cenu 100,- Kč. 
Z důvodu včasného předání vodovodu a splaškové kanalizace k provozování BVaK, a.s. je nutné, aby vlastník 
předmětnou infrastrukturu dotčených pozemků zapsal na Katastru k těmto pozemkům věcné břemeno ke vstupu 
na pozemek za účelem provozování, údržby a provádění oprav předmětné infrastruktury ve prospěch nabyvatele 
infrastruktury, tj. Města Kuřimi a provozovatele, tj. BVaK. Majitel dotčených pozemků, který je současně 
investorem předmětné infrastruktury předložil Městu Kuřim, OIRR k posouzení Smlouvu o zřízení věcného 
břemene. OIRR navrhuje její schválení.  
 
Přílohy : -  Návrh kupní  smlouvy 
 -  Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene 
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Přijaté usnesení:  1147/2005 - ZM schvaluje nabytí majetku – objektů SO 11 vodovodního řadu DN 100  o 
délce 143 m, DN 80 o délce 588,5m, SO 10 splašková kanalizace KT 300 o délce 767,3m a 
23 ks revizních šachet, vybudovaných v  rámci stavby „Díly za sv. Janem  V. – vodovod a 
splašková kanalizace“ do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,-Kč a uzavření kupní 
smlouvy  na předmětnou infrastrukturu. 

Přijaté usnesení: 1148/2005 - ZM schvaluje  uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke vstupům na  
pozemky KN p.č. 2642/338, 2642/836, 2642/773, 2642/711, 2642/848, 2642/553, 2642/714, 
2642/721, 2642/988, 2642/990, 2642/993, k.ú. Kuřim ve prospěch Města Kuřimi a 
Brněnských vodáren a kanalizací , a.s., za cenu 200,-Kč. 

Hlasováno o obou návrzích současně pro 15. 
 
 
 
9.  Výsledky výběrového řízení na programovou náplň informačního kanálu TKR 
Kuřim 
Vyhodnocení výzvy k podání nabídky na zakázku Města Kuřimi – Programová náplň informačního 
kanálu TKR Kuřim 
Příl. čís. 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, předkládá  PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. Petr Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. 1106 /2005 ze dne 30.8.2005 zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim.  
Výzva k podání nabídky byla zaslána 30 společnostem. Z nich 4 společnosti předložily nabídku. 
Výběrové řízení se konalo 10.10.2005. Komise pro otevírání obálek shledala, že všechny předložené nabídky 
splňují požadavky zadavatele a postoupila je do vlastního posouzení nabídek. Otevírání obálek se zúčastnili 
představitelé 3 společností. 
Po posouzení předložených nabídek, shlédnutí zpravodajských produktů a rozsáhlé diskusi bylo stanoveno 
jednotlivými členy komise a následně celou komisí pořadí uchazečů. To je nyní předkládáno ZM k rozhodnutí. 
1. DIRECT FILM s.r.o. Kounicova 686/22, 602 00 Brno. 
2. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, 101 00 Praha 10. 
3. Aleš Kadlec - KOTVA KA, Nová 1057, 664 34 Kuřim.  
4. 2000 Forza, s.r.o. Česká 1, 602 00 Brno (uchazeč nedodal žádnou ukázku televizního zpravodajství - viz 

prohlášení komise. Jí předložené ukázky byly spíše dokumentárního charakteru.) 
 
Celá dokumentace je uložena u tajemníka MěÚ, Ing. P. Němce. Nejdůležitější dokumenty, které osvědčují 
průběh a mají význam pro rozhodování zastupitelstva jsou v kopiích připojeny  jako přílohy. 
Příloha č. 1:  Seznam oslovených společností 
Příloha č. 2:  Seznam nabídek 
Příloha č. 3:  Kontrola úplnosti nabídek 
Příloha č. 4:  Hodnocení nabídek komisí 
Příloha č. 5:  Návrh smlouvy o dílo 
 
 
Diskuze: 
Představitelé firmy Direct Film na vyzvání předkladatele informovali o práci jejich firmy. 
Mgr. Kincl jak dlouhé budou smyčky ve smlouvě o dílo je 20 min. 
Odpověď 25 - 26 min. pravidelný stálý blok, zbylé časy jsou vyplněny záznamem z jednání zastupitelstva, 
každou sudou hodinu začíná 26 min. smyčkou. 
 
A. Matějíčková dává pozměňující návrh a smlouvu navrhuje uzavřít s firmou Kabelová televize CZ, která 
zajišťuje vysílání kabelové televize. Dívá se  především na finanční stránku. 
J. Brabec nechce zpochybňovat výsledky výběrové komise. 
PaedDr. Holman  v ceně je  rozdíl 5.000,- Kč za 14 dní, nebude hlasovat za jinou firmu než tu, která vyšla 
z výběrového řízení. 
Mgr. Kincl upozorňuje, že dojde k navýšení ceny o dvojnásobek a dojde ke zkrácení délky smyčky, v současné 
době došlo ke zkvalitnění stávajícího programu. 
PaedDr. Holman  ve výběrovém řízení bylo možné najít lepší práci a samozřejmě, že se za ni víc platí, navýšení 
ceny není,  dosud se platí měsíčně 36 tis. Kč (20 infokanál + 16 držitel licence). 
Ing. Sukalovský vysílání informačního kanálu není tak špatné a platit 16 tis. držiteli licence je asi nesprávné a 
mělo by se řešit. 
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J. Brabec  členové výběrové komise  byli odborníci a jejich názor  nechce zpochybnit. 
PaedDr. Holman -  pan Kincl pro výběrové řízení nehlasoval  a nemusí s názorem výběrové komise souhlasit. 
J. Herman dotaz na firmu Direct Film - jak bude vysílání probíhat. 
Odpověď zástupců firmy Direct Film  - dodávají programy také do jiných televizí a mají právo zařadit je do 
vysílání kabelové televize. Budou je zařazovat tak, aby délkou vyšly do dvouhodinového programu. 
Program může být na stránkách města přesně na minutu uveden.  
 
Pozměňovací návrh paní A. Matějíčkové: 
Návrh usnesení:  ZM bere na vědomí výsledek výběrového řízení a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou, 
která se umístila ve výběrovém řízení na druhém místě - KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, 101 00 
Praha 10. 
Hlasováno pro 1, proti 7, zdrželi se 7  -  neschváleno. 

 
Přijaté usnesení:  1149/2005 - ZM schvaluje výsledek vyhodnocení nabídek na zakázku „Programová náplň 

informačního kanálu TKR Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou, která 
předložila nejlepší nabídku: Direct Film s.r.o. se sídlem Kounicova 22, Brno. 

 
Přijaté usnesení:  1150/2005 - ZM schvaluje vypovězení smlouvy o dílo ze dne 31.7.1996 ve znění Dodatku 

č.1  uzavřené mezi Městem Kuřim a Alešem Kadlecem, Nová 1057, Kuřim, IČ 11482907.   
Hlasováno  o obou návrzích současně pro 10, zdržel 5. 
 
Připomínka: 
PaedDr. Holman uvedl, že do konce vypršení smlouvy pana Kadlece nemusí být jeho materiál (který natočí) 
vysílán, ale bude mu proplacen. 
 
 
 
Informace: 
Příprava zrušení právnické osoby MTCK, spol. s r.o. založené Městem Kuřim 
Příl. čís. 15, předkládá  PaedDr. D. Holman, vyřizuje Ing. Petr Němec. 
 
Společnost MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. byla zřízena k zajištění provozu TKR a 
infokanálu. Byla zapsána do obchodního rejstříku 20. listopadu 1996. V současné době je jediným důvodem její 
existence fakt, že je držitelem licence pro provozování vysílání informačního kanálu. Jednatelem společnosti je 
Ing. Drago Sukalovský. Činnost společnosti je postupně utlumována. 8. července 2005 došlo ke zrušení dozorčí 
rady.  
Vítěz výběrového řízení na zhotovitele programové náplně informačního kanálu si po rozhodnutí ZM Kuřim 
požádá o udělení  licence.  
Pak je možné přijmout následující návrh na usnesení:  „ZM ruší v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) právnickou osobu Města Kuřim MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM 
KUŘIM, spol. s r.o.“  
Společnost nezaniká usnesením ZM, ale až výmazem v obchodním rejstříku. I přesto doporučuji rozhodnutí 
zastupitelstva v této věci přijmout až na prosincovém zasedání zastupitelstva.  
 
Překládá: PaedDr. D. Holman  
Vyřizuje: Ing. P. Němec 
 
 
 
10.  OIRR 
 
10.1. 
Využití vydraženého objektu Jungmannova 950 
Příl. čís. 19, 19A-E,, předkládá  PaedDr. David Holman,  vyřizuje Ing. arch. Ludmila Kohutová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo svým usnesením č. 1133/200 uložilo radě města připravit studii prostorového řešení a ekonomické 
zhodnocení záměru domu sociálních služeb v objektu Jungmannova 950. Studie prostorového řešení (viz 
příloha) prokázala proveditelnost záměru využít významnou část objektu pro sociální služby (zejména) pro 
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seniory. Ostatní prostory jsou způsobilé po menších úpravách (např. zasíťování kanceláří v 2.n.p.) ke 
komerčnímu využití (2.n.p. vých.traktu.: kanceláře, část západ.traktu: dílny). Spolu se studií prostorového řešení 
je nyní předkládán i aproximativní rozpočet rekonstrukce a předpoklad provozního rozpočtu (viz příloha).  
 
 Ve prospěch záměru zřídit Dům sociálních služeb svědčí následující: 
  
Demografický vývoj charakterizuje prudké stárnutí populace, které bude mít za následek zvýšenou poptávku po 
sociálních službách.  Připravovaná reforma sociálních služeb má proto zajistit dostupnost sociální péče pro 
všechny potřebné občany  (v duchu Evropské sociální charty). Návrh zákona o sociálních službách vymezuje 
jako jednu ze základních činností i tzv. Centrum denních služeb, které poskytuje ambulantní služby osobám 
(které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení), jejichž 
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. 
Uvažované vybudování Domu sociálních služeb v Kuřimi pro staré a invalidní občany by  v současnosti zajistilo 
potřebné služby dle stávající legislativy a eventuální další možnost rozvoje dle legislativy budoucí (právo na 
poskytnutí sociálních služeb).  
Vymezením činnosti Domu sociálních služeb v současné době  je komplexní poskytování služeb v jednom 
bezbariérovém středisku (jedna pracovnice sociální péče + pracovnice na výpomoc a zástupy) : 

1. stravování – výdej obědů 
2. hygiena        
3. prádelna 
4. pedikúra 
5. klubovní činnost 

Výhledově se pak otevírá možnost rozšíření o další služby – např. denní stacionář a odlehčovací služby („školka 
pro seniory a invalidy“), poradny atd.  
Přemístění klubu důchodců do tohoto zařízení umožní výrazné rozšíření prostor pro knihovnu. Záměr má 
podporu významné části seniorů (viz příloha – vyhodnocení ankety).   
 
 Proti záměru svědčí následující: 
  
Záměr je z hlediska srovnání se srovnatelnými městy možno považovat za nadstandard. Stejně tak lze za 
nadstandard (viz příloha – srovnávací tabulka) považovat i to, co diskusi o záměru zřídit Dům sociálních služeb 
vyvolalo. Tedy rozšíření knihovny o dalších cca 100 m2 v přízemí budovy ( z toho klub = 76 m2) vedle již 
schváleného rozšíření o 1 byt a patro kotelny. Nadstandard pochopitelně neznamená luxus a co je dnes 
nadstandard může být již brzy (ať už vzhledem k demografickému vývoji a rozvoji města nebo k záměrům 
srovnávaných měst) „jen standard“.  
Přesto je třeba konstatovat, že zvýšení úrovně poskytovaných sociálních služeb ve městě může být dosaženo i 
takto: 

- vyčlenit prostor pro nové služby (2 a 3= hygiena a prádelna, viz výše) v objektu Jungmannova 950;  
- ponechat klub důchodců v současných prostorách na ul. Popkova 1006 (tzn. zachování  služeb 1 a 5, 

klub, stravování + zřízení bezbariérového WC); 
- ponechat pedikúru v budově MěÚ; 
- získat tak větší prostory pro komerční užití a z výtěžku financovat poskytované sociální služby; 
- rozšířit knihovnu „jen“ o patro kotelny + byt, čímž je dosaženo významného rozšíření oproti 

současnému stavu i ve srovnání s knihovnami srovnatelných měst (v tabulce 21 knihoven bychom 
obsadili druhé místo v pořadí dle počtu obyvatel na 1 m2 výměry –viz příloha); 

- ušetřené výdaje na rekonstrukce představují odhadem minim. 4-5 milionů Kč. 
 
Rozložení sociálních služeb na vícero místech ve městě může být chápáno jako nevýhoda ve srovnání 
s uvažovanou možností koncentrované nabídky sociálních služeb v jednom objektu (např. z hlediska organizace 
provozu), ale na druhou stranu nekoncentrované rozložení těchto služeb „řeší“ problém tzv.„spravedlivé 
vzdálenosti“: pro většinu seniorů tak totiž bude vždy alespoň některá služba lépe dostupná. Vzdálenost 
představuje pro seniory vždy překážku a „dům sociálních služeb na kolečkách“ zřídit nelze.   
 
var.A)  
Návrh usnesení: 1151/2005 - ZM schvaluje rekonstrukci objektu Jungmannova 950 pro účely zřízení Domu 

sociálních služeb a pronájmu ostatních nebytových prostor pro podnikání v celkových 
nákladech do 3.900.000,- Kč a schvaluje rozšíření městské knihovny i do přízemí objektu 
Popkova 1006 a přemístění klubu důchodců do objektu Domu sociálních služeb, Jungmannova 
950, Kuřim.  
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var.B)  
Návrh usnesení: ZM schvaluje rekonstrukci objektu Jungmannova 950 pro účely poskytování sociálních 

služeb (prádelna a hygiena pro seniory a hendikepované) a pronájmu ostatních nebytových 
prostor pro podnikání v celkových nákladech do 700.000,- Kč a neschvaluje rozšíření 
městské knihovny i do přízemí objektu Popkova 1006. 

 
 
Přijaté usnesení: 1151/2005 - ZM schvaluje rekonstrukci objektu Jungmannova 950 pro účely zřízení Domu 

sociálních služeb a pronájmu ostatních nebytových prostor pro podnikání v celkových 
nákladech do 3.900.000,- Kč a schvaluje rozšíření Městské knihovny Kuřim i do přízemí 
objektu Popkova 1006 a přemístění klubu důchodců do objektu Domu sociálních služeb, 
Jungmannova 950, Kuřim.  

Hlasováno pro 13, zdrželi se 2. 
 
 
 
10.2. 
OIRR – dodatek č.2 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování systému IDS JMK 
Příl. čís. 20, 20A, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Vlasta Indrová. 
 
Důvodová zpráva: 
Jihomoravský kraj  předložil Městu Kuřim návrh dodatku č.2 ke smlouvě č.123/2004  ze dne 15.6.2004  o 
zajištění financování sytému IDS JMK. Dodatek obsahuje tyto změny oproti uzavřené smlouvě : 

1. změny v čl. V odst.3 spočívající : 
 ve výpočtu finančního příspěvku za nadstandard dopravní obslužnosti pro rok 2005. Částka za 

nadstandard je na rok 2006. Nadstandard zajistí stejný rozsah dopravní obslužnosti jako 
v loňském roce za příspěvek ve výši 343.148,- Kč. 

 
Zajištění dopravní obslužnosti systémem IDS  pro rok 2006 bude Město Kuřim hradit ze schváleného rozpočtu. 
 
Uvedený návrh dodatku č.2 ke sml.č.123/2004 byl projednán v mimořádné dopravní komisi dne 2.11.2005  
s doporučením  schválení  uzavření dodatku smlouvy  ve výši  do 350 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1152/2005 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění 

financování systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, BRNO 601 
82 ve výši do 350.000,- Kč pro rok  2006. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
 
10.3. 
Využití uvolněných prostor: restaurace + prodejní stánky v areálu koupaliště 
Příl. čís. 24,  předkládá  PaedDr. David Holman,  vyřizuje Ing. arch. Ludmila Kohutová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě žádosti podnikatele pana Husára  Rada města Kuřimi svým usnesením číslo  400/2005 schválila 
ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor (restaurace v objektu kryté plovárny a prodejních stánků v areálu 
letního koupaliště v Kuřimi) a ukončení smlouvy o výpůjčce k části pozemku parc.č. 2980/1 o výměře 53 m2, na 
němž podnikatel vybudoval dětský koutek. Současně vyhlásila veřejnou nabídku na pronájem uvolněných 
nebytových prostor za stejných finančních podmínek jako měl odstupující nájemce pan Husár, tj. nájemné ve 
výši 22.542,- Kč/měsíc s roční valorizací, zálohy na energie a služby ve výši 7.000,-Kč/měsíc s roční úpravou 
dle aktuálních sazeb, úhrady ročního vyúčtování za vytápění (teplo). Termín podání nabídek byl stanoven do 
26.8.2005. Do stanoveného termínu nebyla  předložena žádná nabídka. Proto RM na svém zasedání dne 
31.8.2005 (usn. RM č. 429/2005) opětovně vyhlásila veřejnou nabídku s tím, že v nabídce nebyla stanovena 
minimální cena nájemného ani záloh na služby a podmínkou pronájmu nebyl pronájem nabízených nebytových 
prostor jako celku, nýbrž byla dána možnost nabízené prostory  pronajmout jednotlivě, nebo i jen částečně. 
K 30.9.2005  zareagovalo 5 žadatelů – viz „Protokol“ ze dne 3.10.2005. O nabízené prostory je zájem jednak ve 
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smyslu obnovení provozu restaurace s kuchyní, jednak pro využití jako fitness centrum (Jaroslav Kučera – 
nájemce stávajícího fitness centra v objektu kuřimské sokolovny). 
 
Prostory bývalé restaurace jsou v této chvíli ze stavebně – technického hlediska ve velmi špatném stavu. Pro 
jakékoliv další použití je nezbytně nutná celková rekonstrukce elektrických rozvodů a souvisejících zařízení a 
s ní související stavební úpravy, rekonstrukce sociálních zařízení, rozvody ústředního topení, částečná výměna 
omítek z důvodů plísní, výměna podhledů a podlahových krytin v části předmětných prostor a s těmito úpravami 
související drobné stavební práce. V případě využití pro potřeby restaurace je třeba vybavit kuchyni 
technologiemi odpovídajícími současným hygienickým normám. Dosavadní (značně zredukovaný) provoz 
kuchyně se z tohoto pohledu pohyboval na hraně únosnosti. V případě fitness centra bude nutné vybudovat 
sprchy.  
 Předpokládané náklady výše popsané rekonstrukce: 
1) náklady stavebních a technických úprav prostoru:  1.400.000,- Kč + DPH  
- bez těchto úprav není možné, dle posouzení OIRR, předmětné prostory pronajímat k poskytování služeb (ať už 
fitness centra nebo restaurace); 
2a) náklady zařízení a technologií kuchyně: 750.000,- Kč + DPH 
2b) náklady na vybudování sprch a souvisejících instalací: 280.000,- Kč + DPH 
 
S ohledem na finanční prostředky potřebné k zajištění nezbytných stavebních úprav je nutné, aby o budoucím 
účelu pronajímaných prostor rozhodlo zastupitelstvo. Nabízí se tedy 2 možné varianty:  
A) Restaurace,  
B) Fitness centrum.  
Pro i proti každé z variant svědčí nejrůznější argumenty, které vám předkládáme k úvaze: 
 
A) Alternativa RESTAURACE 

+ vyšší výnos z nájemného než v případě fitness (restaurace v okolí 12 – 18 tis./měsíc) 
- prostor nevyhovuje současným hygienickým normám a je nutná nákladnější rekonstrukce kuchyně 
- vyšší náklady na rekonstrukci (v rozsahu instalace zařízení kuchyně a souvisejících stavebních úprav). 
Odhadované náklady na rekonstrukci kuchyně včetně instalace technologií činí 3.000.000,- Kč včetně DPH 
(předpokládané náklady na dodávku technologie kuchyně činí 750.000,- Kč bez DPH). 
- všichni nájemci v posledních letech zde měli potíže (v Kuřimi vznikla řada nových restaurací a ubyla i  
 klientela „kolemjdoucích“ návštěvníků z řad zaměstnanců TOS) 
- v poslední době neprovozoval restauraci žádný v oboru zkušený podnikatel s dobrým nápadem a dobrou 
 kuchyní, 
- v poslední době fungovala restaurace po většinu roku už jen jako „pivní bar“ (s příležitostnými sportovní přenosy) 

- restaurace je dlouhodobě příliš stranou zájmu veřejnosti (je i lokalizací „celkem stranou“) 
+ hypoteticky může novou klientelu restaurace přinést i některá z budoucích firem průmyslové zóny 
+ možnost pořádání diskoték (ve větší vzdálenosti od objektů bydlení) 
+ doplnění nabídky krytého koupaliště (teplá jídla, širší sortiment, pořádání společenských akcí) 
? v létě nabídku supluje restaurace Stadion (nabízí méně teplých jídel!)  
- v nabídce občerstvení je dostatečné konkurenční prostředí stánků a restaurace Stadion  
+ konkurence pro restauraci Kulťas - zejména v nabídce obědů pro pracovníky MěÚ a některé firmy 
? konkurence pro restauraci Kulťas - pokud nová restaurace získá své zákazníky hlavně „přetažením“   
 zákazníků Kulťasu, mohou se objevit problémy zde (prostory opět pronajímá město); na druhou stranu 
může konkurence nové restaurace vyvolat tlak na zkvalitnění nabídky v jiných restauracích 
- hypoteticky může dojít k „odchodu“ fitness centra z Kuřimi (uvolněné místo na trhu těchto služeb by se 
 pak asi zaplnilo – je ale otázkou kdy) 

 
B) Alternativa FITNESS  
       + v důsledku sporů nájemce a provozovatele „fitka“ (J.Kučera) v sokolovně s pronajímatelem (TJ Sokol)  
 může dojít k „odchodu“ fitnesscentra ze sokolovny a uvažovaný prostor „na bazéně“ je patrně jedinou 
 alternativou pro jeho přemístění  

+ menší finanční nároky  na úpravu prostor „na bazéně“ (sociální zařízení v rozsahu vybudování vlastních 
sprch a souvisejících drobných stavebních úprav). Předpokládané náklady města do nejnutnějších  
stavebních úprav činí 2. 400.000,- Kč včetně DPH. 
- menší výtěžek z nájemného (6 až max.10 tis./měsíc v případě sloučení s provozem posilovny SK Kuřim) 
- menší nabídka teplých jídel v areálu (jen restaurace Stadion – velmi omezený sortiment) 
+ bar s nabídkou „fit“ nápojů fungující i pro návštěvníky krytého bazénu 
+ vhodně doplňuje nabídku Sportovního areálu 
- přemístění „fitka“ z hustěji obydlené části „na kraj města“ 
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- v případě odchodu „fitka“ ze sokolovny na „bazén“ vznikne pro TJ Sokol dvojí problém:  
 1. pokud Sokol pro uvolněný prostor pronajme jinému nájemci pro „fitness“, hrozí následně problém 
městu, protože nájemci „na bazénu“ tak vzniká nebezpečná konkurence (v atraktivní lokalitě – hustá 
zástavba) a pravděpodobně ekonomické problémy (připomínám, že pro Kuřim jsou konkurencí také  některá 
fitness centra v Brně). 
 2. pokud Sokol nepronajme prostor pro jiné „fitness“, dojde patrně k odchodu významného nájemce, 
SOŠ a SOU Kuřim, který pro své dělené hodiny tělesné výchovy vyžaduje kombinaci tělocvičny a 
posilovny – lze tedy očekávat, že by pak tento nájemce přešel do Sportovního areálu Kuřim, kde by 
využíval jak „fitko“, tak novou nafukovací halu. Tím by Sokol přišel o cca 140 tis.Kč ročně za  dopolední 
pronájmy tělocvičny a škole by se z jejich pohledu významně prodloužila doba pro přesun  žáků do hodiny. 
Pro město by to tedy znamenalo: vyšší příjem z nájemného haly, adekvátně tomu  zvýšené nároky Sokola na 
dotace vlastního provozu a údržby objektu sokolovny, zhoršení podmínek  pro výuku SOŠ a SOU Kuřim. 
 

Diskuze: 
V. Zejda navrhuje tento materiál stáhnout z programu jednání dokud město nebude mít jasnou koncepci. 
Ing. Kotek je pro restauraci. 
Ing. Hanák se přiklání k restauraci, domnívá se, že je to pro město výhodnější z hlediska poptávky po této formě 
podnikání resp. lepší vklad do budoucnosti. 
Starosta  nechal odsouhlasit zastupiteli, že nebude přestávka a jednání se dokončí, souhlasí všichni ZM. 
M. Bojanovská - budova je ve špatném stavu, plovárna byla postavena pro sportovní aktivity a navrhuje posečkat 
a nehledat jen výhodu finanční. 
Mgr. Kincl je pro fitnescentrum, ale navrhuje také posečkat. 
PaedDr. Holman  - koncepce je daná a je potřeba pouze rozhodnout, zda bude v prostorách fitnes nebo 
restaurace, postupně se bazén opravuje a není dobré nechat prostory volné. 
Ing. Krupica dle situace je pro skladové prostory. 
V. Zejda  předkládá níže uvedený návrh usnesení. 
Mgr. Kincl by navrhoval projednat  tento materiál v příštím jednání. 
PaedDr. Holman, jako předkladatel tento materiál nestáhne, pouze bude-li protinávrh. 

 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje rekonstrukci uvolněných nebytových prostor bývalé restaurace SPORT 

v Kuřimi pro účely provozování restaurace s teplou kuchyní (v celkové částce do 2.560.000,-
Kč. 

Hlasováno pro 7  -  neschváleno. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje rekonstrukci uvolněných nebytových prostor bývalé restaurace SPORT 

v Kuřimi pro účely provozování sportovních služeb (fitness centrum, solárium a pod.) 
v celkové částce do  2.000.000,- Kč. 

Hlasováno pro 8  -  neschváleno. 
 
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města předložit ZM koncepci využití nebytových prostor bývalé 

restaurace SPORT v Kuřimi. 
Hlasováno pro 6,  -  neschváleno. 
 
 
 
11.  Rozpočtové opatření č. 11 
Příl. čís. 16, 16A, 16B, 16C, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh na provedení následujícího rozpočtového opatření.  
 
1) § 3412 sportovní zařízení + 100.000 Kč 
    § 6409 rezerva   - 100.000 Kč 
 
Viz. žádost vedoucího SA – dokončení výměny stropních podhledů v budově tribuny. 
 
2) § 6409 inv. akce č. 62  + 1.320.000 Kč 
    § 6409 rezerva  -  1.320.000 Kč 
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OMP žádá ZM o provedení rozpočtového opatření, související s rozšířením knihovny. Výše uvedená částka se 
skládá z nákupu 1/3 sousedící kotelny ( 1.300.000 Kč ) a z nákladů, které souvisí s touto koupí a se směnou bytů. 
 
3) § 3111 MŠ Zborovská  + 66.700 Kč 
    § 6409 inv. akce č.14  -  66.700 Kč 
 
Viz. žádost OIRR – jedná se pouze o přesun částky z akce č.14 – Výdejny ZŠ a MŠ Komenského na účet MŠ 
Zborovská. 
 
4) § 3111 MŠ Zborovská  + 24.600 Kč  
    § 6409 rezerva  -  24.600 Kč 
 
Viz. žádost MŠ Zborovská – navýšení akce č. 59  - Výměna oken MŠ Zborovská. 
  
5) § 3113 ZŠ Tyršova + 242.400 Kč  (odpisy – viz. žádost) 
 +     5.900 Kč  (nákup laviček – kompenzace za dodané starší  lavičky do 
   nafukovací haly)   
    § 3113 ZŠ Jungmannova  +   18.100 Kč (povinná výuka plavání - viz. žádost) 
 + 122.900 Kč ( odpisy – viz. žádost)    
    § 6409 rezerva  - 389.300 Kč 
 
6) příjmy: § 3392 Kult. dům  + 33.800 Kč (vyplacená pojistka) 
    výdaje: § 3392  Kult. dům  + 33.800 Kč (oprava kotlů) 
 
15.6.2005 byl KD z důvodu silné bouřky zatopen a tím byly poškozeny i kotle. Ty musely být následně 
opraveny a doklady byly předány pojišťovně úspěšně k likvidaci.   
 
7) příjmy: pol. 4121   příjmy od obcí   + 2.500 Kč 
    příjmy: § 6409 ostatní příjmy  - 2.500 Kč 
 
Jedná se o přeúčtování z § 6409 na pol. 4121 – úhrady obcí  Jinačovice (500 Kč) a Lelekovice (2.000 Kč) za 
provedené služby. 
 
8) § 6409 inv. akce č. 45   - 250.000 Kč 
    § 6409 rezerva  + 250.000 Kč 
 
OIRR požádalo o vyřazení inv. akce č.45 „Inženýrské sítě v ul. Pod Horkou“ z rozpočtu letošního roku. Bude 
zařazeno do rozpočtu pro rok 2006. 
 
9) příjmy: pol. 1111 daň z příjmu FO ze závislé činnosti     + 1.000.000 Kč 
 pol. 1112 daň z příjmu FO – podnikatelé              +    500.000 Kč 

pol. 1121 dań z příjmu PO                                 + 1.000.000 Kč 
 pol. 1211 daň z přidané hodnoty             - 1.700.000 Kč 
 pol. 1347 poplatek za provozovaný VHP               +    250.000 Kč 
     výdaje: § 6402 finanční vypořádání min. let                         +    852.000 Kč 
  § 6409 rezerva                                                         +    198.000 Kč 
Změny provedené na základě výsledků hospodaření k 30.9.2005 (nejvýznamnější položky). Závěrečné doladění 
rozpočtu bude předloženo na prosincové zasedání. 
 
Rozpočtové opatření č.11- doplnění 
Příl. čís. 25, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 
 
10) § 6409 inv. akce č. 60                           +   3.900.000 Kč  
       § 6409 rezerva                                       -   3.900.000 Kč 
 
viz. materiál č.19 – využití vydraženého objektu Jungmannova 950  
(částka bude doplněna dle výsledku projednání) 
 
11)  staženo 
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12) § 6409 inv.akce č. 64                              + 240.000 Kč 
      § 6409 rezerva                                          - 240.000 Kč 
viz. samostatný materiál – oprava vodovodní přípojky MŠ Zborovská 
 
13) příjmy: pol. 4211 inv. dotace                + 3.500.000 Kč 
                  § 6409 ostatní příjmy                 - 3.500.000 Kč 
 
Administrativní přesun mezi položkami – dotace na stravovací zařízení. 
 
14) § 6112 zastupitelstva obcí – osobní náklady               – 100.000 Kč 
      § 6112 zastupitelstva obcí – věcné náklady                + 100.000 Kč    
 
Přesun pouze mezi osobními a věcnými náklady. 
15) § 6409 inv. akce č. 10, Rekonstrukce strav.zařízení ZŠ Tyršova (hotovo) - 2.400.000 Kč 

§ 6409 inv. akce č. 14, Výdejny ZŠ a MŠ Komenského (hotovo) -      50.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 17, Rekonstrukce ul. Fučíkova (na zajištění VŘ)                            +     55.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 25, Cyklistická stezka (hotovo)    -    118.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 30, Hydrant na Nám.1.května (úhrada v I.Q 2006)                         -    144.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 34, Sběrný dvůr na Podlesí (dokončuje se)                             -    220.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 45, Inž.sítě Pod Horkou (odklad realizace)                               -    240.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 51, Rekonstrukce letního koupaliště (většina faktur v r. 2006)       - 7.000.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 53, Projekt komunikace Na Vyhlídce (úhrada v r.2006)                 -    160.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 54, Projekt komunikace Na Zahrádkách (úhrada v r.2006)             -    300.000 Kč 
§ 6409 inv. akce č. 55, Rekonstrukce chodníku U stadionu (hotovo)                             -   266.000 Kč 
§ 6409 rezerva                                    + 11.083.000 Kč 

 
Jedná se o dopřesnění nákladů jednotlivých investičních akcí především v souvislosti s jejich závěrečným 
vyúčtováním. 
 
 
Přijaté usnesení:  1153/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.11 k rozpočtu města Kuřim na rok 2005 
s doplněním a změnami dle zápisu. 
Hlasováno pro 14, zdržel se 1. 
 
 
 
 
12.  Různé 
12.1. 
Zastavení bytových jednotek ve vlastnictví města Kuřim za účelem zajištění úvěru  
Příl. čís. 17,  předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Bc. Jana Davidová. 
 
Zpráva: 
Zastupitelstvu města byla na zasedání konaném dne 27.9.2005 předložena odborem majetkoprávním žádost 
jednoho z nájemců bytu o souhlas se zřízením zástavního práva k prodávanému bytu za účelem zajištění úvěru. 
V této souvislosti byla na jednání ZM zmiňována i vyhláška města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 „o  pronajatých 
bytech v majetku města“ a navrženo zapracovat  do ní možnost zřízení zástavního práva ve prospěch peněžních 
ústavů poskytujících klientům peněžní prostředky k zakoupení bytů. 
K problematice odbor majetkoprávní uvádí, že zakotvení možnosti zřízení zástavního práva k prodávané bytové 
jednotce ve výše uvedené vyhlášce by však nevyřešilo povinnost zastupitelstva města  případné zastavení 
nemovitosti schválit na svém zasedání dle  § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Realizaci (případná rizika) zástavy by mělo zastupitelstvo města  zvážit tzv. „případ od případu“,  jelikož obecně 
platí, že k zastavování svých nemovitostí by měla obec přistupovat s maximální obezřetností. Souhlas se  
zřízením zástavního práva by měl být udělen po dostatečné kontrole podkladů, které kupující v souvislosti 
s uhrazením kupní ceny bytu prostřednictvím úvěru poskytne před uzavřením zástavní smlouvy prodávajícímu.       
Vzhledem k tomu, že podmínky poskytování úvěrů jsou  u jednotlivých peněžních ústavů rozdílné, bude třeba 
věnovat této problematice zvýšenou pozornost.  
Nejrychlejší a tudíž nejméně rizikový postup k získání úvěru kupujícím je takový, že po uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní peněžní ústav schválí kupujícímu výši úvěru, kupující předloží tento dokument 
prodávajícímu a zástavci v jedné osobě, který tímto získá příslib finančních prostředků k uhrazení kupní ceny 
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nemovitosti. Po podpisu zástavní smlouvy je kupující povinen předložit peněžnímu ústavu podaný návrh na 
povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí, podepsanou kupní smlouvu v kopii a podaný návrh na 
povolení  vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Poté peněžní ústav uvolní peníze. V kupních 
smlouvách je třeba vždy ošetřit, aby finanční prostředky poskytnuté peněžním ústavem byly převedeny přímo na 
účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě. V praxi lze zkrátit tzv. rizikové období mezi podáním „zástavní 
smlouvy na vklad do katastru nemovitostí“ a podáním „kupní smlouvy na vklad do katastru nemovitostí“ tak, že 
se návrhy podávají bezprostředně po sobě nebo maximálně v rozmezí jednoho dne. U některých peněžních 
ústavů však bývá cesta k získání úvěru komplikovanější a tudíž delší. 
Po zavkladování vlastnického práva k bytové jednotce ve prospěch kupujícího nastoupí na místo zástavce 
kupující. Zástavce tak za splácení úvěru již nadále svým majetkem neručí. 
Jak z uvedeného vyplývá, je možno rizika v souvislosti se zřízením zástavního práva minimalizovat, nikoli však 
vyloučit. Z tohoto důvodu doporučuje OMP ponechat rozhodování o zřízení zástavního práva k bytové jednotce 
v majetku obce výhradně na vůli ZM a k žádostem přistupovat individuálně. K uvedenému je k dispozici i právní 
názor zveřejněný v časopise Moderní obec č.10/2005, kde se nachází odpověď na naprosto stejný případ jaký byl 
zastupitelstvem řešen na zasedání dne 27.9.2005. Postup zastupitelstva v uvedeném případě a obecně, jak je 
navrhováno pro budoucí případy,  lze považovat za správný. 
 
Závěr: 
Vzhledem k uvedenému považuje odbor majetkoprávní zapracování této problematiky do Vyhlášky města 
Kuřimi č. 6 „o  pronajatých bytech v majetku města“  ze dne 22.9.1997 za nadbytečné. 
 
 
 
 
 
12.2. 
Informace o kontrole správnosti použití dotace 
Příl. čís. 22, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 

 
Zpráva: 
V průběhu letošního roku proběhla na MěÚ Kuřim kontrola FÚ Brno – venkov na správnost použití investičních 
dotací na výstavbu bytů na ul. Školní, na vybudování infrastruktury na Podlesí a na rekonstrukci školní jídelny 
ZŠ Jungmannova.  
V průběhu kontroly na ul.Školní byly zjištěny, sice formální, ale přesto nedostatky, které vedou FÚ k tomu, že 
nařídil vratku dotace ve výši 3 200 000 Kč do státního rozpočtu a dále vyměřil stejně vysoké penále. Jak plyne 
z odůvodnění v platebním výměru na vratku dotace, byla tato vratka vyměřena z těchto dvou důvodů: 
 
1) termín realizace byl stanoven na 12/2002, ale kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 2.1.2003 (lhůta  
    překročena o 2 dny) 
 
2) investor měl požádat do 3 měsíců od kolaudace o vklad zástavního práva do katastru nemovitostí, fakticky  
    byla žádost podána dne 14.7.2003 (lhůta překročena o 3 a půl měsíce) 
 
Jelikož je porušení podmínek poskytnutí dotace nezpochybnitelné, ale přesto pouze formálního rázu,  byl zvolen 
následující postup: Město Kuřim se nebude v dané záležitosti odvolávat, ale požádá Ministerstvo financí o 
prominutí vratky a penále. Jelikož byly oba platební výměry vystaveny se splatností 15 a 30 dnů od doručení, 
bylo požádáno o posečkání s platbami do vyřešení případu na Ministerstvu financí. Vzhledem k tomu, že se 
jedná pouze o formální pochybení a dotace byla zjevně použita na daný účel, lze po konzultacích na Finančním 
úřadě Brno-venkov očekávat jejich doporučující stanovisko ve prospěch města.  
Kontrola dotace na rekonstrukci školní jídelny proběhla v dubnu 2005 s výrokem bez nálezu, což znamená, že 
byly dodrženy všechny podmínky přidělení dotace. 
 
 
 
 
12.3. 
Poznámky k Plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi 
Příl. čís. 18,   předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Petr Němec. 
 
Zpráva: 
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Je dodržen zaběhnutý cyklus RM po 14 dnech, ZM po 6 týdnech a se střídáním 2 RM  mezi ZM s odchylkami 
v červnu a v době prázdnin k vytvoření možností čerpat dovolené a  mít jen jedno ZM v době prázdnin. Plán se 
může operativně měnit. Podle potřeby mohou být svolána i další jednání. 
Schůze RM ve středu v 09,00 hod ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Materiály odevzdat 5 dnů před 
schůzí. 
Zasedání ZM v úterý v 18,00 hod ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Materiály odevzdat 10 dnů před 
zasedáním. 
 
Rok 2006 je volebním rokem i do zastupitelstva, volby lze předpokládat v polovině listopadu (17.11.06 pátek je 
však volný den). Poslední termíny schůzí RM a zasedání ZM nutno chápat jako orientační a termíny jednání 
koncem října a počátkem listopadu mohou být včas upraveny. Ustavující zasedání nového zastupitelstva se 
koná do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Někdy počátkem prosince 2006. 
 
Jarní prázdniny 6.2.-12.2.; velikonoční prázdniny 13. a 14.4.; konec šk. roku Pá 30.6.; zač.šk.roku Po 4.9.2006. 
 
 
Interpelace: 
K. Múčková  navrhuje vyřešit  prašný povrch dětského  hřiště na Podlesí. 
PaedDr. Holman - bude  projednáno v RM. 
 
J. Herman nafukovací hala je postavena a prostory pro diváky nejsou důstojné, je potřeba laviček.  
PaedDr. Holman -  lavičky jsou již objednány. 
 
V. Zejda   upozornil na materiál č. 12, který bude projednáván v RM, zajímá se o projekt. a chtěl by se ucházet o 
provedení studie. 
 
 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl J. Brabec.  
Následně hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení, schváleno 15 hlasy. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 23:30  hodin. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 21.11.2005 
Zapsala Hana Koláčková 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
Ing. Martina Bojanovská        Ing. Rostislav Hanák 
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