
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 10/2005 konaného dne 13.12.2005  

 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Květoslava Múčková, RNDr. Igor 
Poledňák, Ing. Drago Sukalovský – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Později se dostavili   Vladislav Zejda a Ing. Miloš Kotek. 
 
Omluveni:  Jiří Brabec, Dr. Ing. Jiří Marek, Ing. Jaromír Němec 
 
Návrhová komise:  Ing.  Miloš Krupica, Ing. arch.Vladislav Růžička  
Schválena všemi přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Igor Poledňák, Ing. Rostislav Hanák  
Schváleni všemi přítomnými členy ZM. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v   18  hodin, úvodem přítomno 12 členů ZM. 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
 
Program 

1. Plnění usnesení  k 31.10.2005 
 2. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
 3. Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Kuřim 
 4. Majetkoprávní úkony a bytová agenda  
 5. Strategie rozvoje města Kuřimi 
 6. Finanční záležitosti (rozpočtové provizorium 2006, prodloužení smlouvy, Fond rozvoje bydlení – 1. kolo 

výběrového řízení půjček,  zmocnění RM, rozpočtové opatření č. 12) 
 7. Různé (MTCK,) 

 
PaedDr. Holman  - dodatečně  předložen  materiál č. 12   -  využití uvolněných prostor v areálu koupaliště. 
RNDr. I. Poledňák  navrhuje projednat  materiál z minulého jednání ZM  -  Informace o kontrole správnosti použití 
dotace. 
 
Program se změnami schválen všemi hlasy. 

 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 6.12.2005 
Příl. č. 1, 1A, předkládá starosta  Mgr. L. Ambrož, zpracoval: tajemník Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Ústní informace starosty města. Návrh usnesení na řešení konkrétních problémů podle potřeby. Byly provedeny 
telefonické urgence plnění usnesení u společnosti ČESKÝ TELECOM a přislíbena činnost ke zpracování 
potřebných dokumentů podmiňujících splnění usnesení.  Přehled stavu plnění usnesení ZM – nesplněné úkoly 
v mezidobí do 6.12.2005 viz příloha č.1.  
 
Přijaté usnesení:   1154/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 6.12.2005. 
 
Hlasováno pro 12  
 

 1



2.  Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
Příl. č. 2, 2A, předkládá starosta  Mgr. L. Ambrož, zpracoval: tajemník Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Starosta města navrhuje za přísedící Okresního soudu Brno-venkov MUDr. Vítězslavu Štikarovou důchodkyni, 
bytem Kuřim, Popkova 1002.  MUDr. V. Štikarová tuto funkci vykonávala již v předchozích dvou funkčních 
obdobích a její současné funkční období končí 13.12.2005. Předsedkyně okresního soudu Brno-venkov vyslovila 
zájem, aby MUDr. V. Štikarová v této funkci pokračovala i v letech 2005 – 2009 a  postoupila dopisem ze dne 
12.10.2005 zastupitelstvu města příslušné dokumenty osvědčující předpoklady k výkonu této funkce. Právo volit 
přísedící okresních soudů je dáno zastupitelstvu obce v obvodu příslušného okresního soudu na základě § 64 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů. 
Kandidáty navrhují členové zastupitelstva. Dokumenty o navrhované osobě jsou  uloženy u tajemníka úřadu.  
 
Dr. Poledňák jménem zastupitelstva poděkoval za práci Dr. Štikarové. 
 
Přijaté usnesení:  1155/2005 - ZM volí za přísedící Okresního soudu Brno-venkov na léta 2005-2009 MUDr. 

Vítězslavu Štikarovou, bytem Kuřim, Popkova 1002. 
Hlasováno pro 12  
 
Starosta města navrhuje za přísedící Okresního soudu Brno-venkov Miloslavu Krupicovou, osobu samostatně 
výdělečně činnou, bytem Kuřim, Třebízského 1073. M. Krupicová tuto funkci vykonávala již v předchozím  
funkčním období a její současné funkční období končí 13.12.2005. Předsedkyně okresního soudu Brno-venkov 
vyslovila zájem, aby M. Krupicová v této funkci pokračovala i letech 2005 – 2009 a postoupila  dopisem ze dne 
24.10.2005 zastupitelstvu města příslušné dokumenty osvědčující předpoklady k výkonu této funkce. Právo volit 
přísedící okresních soudů je dáno zastupitelstvu obce v obvodu příslušného okresního soudu na základě § 64 
zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů. 
Kandidáty navrhují členové zastupitelstva. Dokumenty o navrhované osobě jsou  uloženy u tajemníka úřadu.  
 
Přijaté usnesení:  1156/2005 - ZM volí za přísedící Okresního soudu Brno-venkov na léta 2005-2009  

Miloslavu Krupicovou,  bytem Kuřim, Třebízského 1073. 
Hlasováno pro 12  
 
 
 
 

3.   Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Kuřimi 
Příl. č. 3, 3A, 3B, 3C (bude zaslána dodatečně),  předkládá místostarostka A. Matějíčková, vyřizuje Marie 
Koláčková, M. Mikšová. 
 
Zřizovací listina příspěvkové organizace Města Kuřimi 
 
Důvodová zpráva: 
Zřizovací listina penzionu byla schválena usnesením Městského zastupitelstva Kuřim číslo 1122/93 ze dne 
30.8.1993 a byla postupně dvakrát doplněna. Po téměř 13 letech provozu bylo rozhodnuto zřizovací listinu 
zpracovat nově, aby byla v souladu se všemi platnými právními předpisy. Předkládaná verze byla 
připomínkovaná a odsouhlasená odbornou auditorkou pro příspěvkové organizace p. Ing. Pavla Dvořákovou. 
Byla také posouzena příslušnými odbory městského úřadu. Hlavní změnou vůči dosavadní zřizovací listině je 
převedení majetku zřizovatele do správy penzionu /původně nájemní smlouva/. Stalo se tak z důvodu sjednocení 
podmínek pro všechny příspěvkové organizace. 
Příloha č. 1 Zřizovací listina příspěvkové organizace. 
 
Přijaté usnesení:  1157/2005 - ZM schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Města Kuřimi Penzionu 

pro důchodce Kuřim, Zahradní 1275, s účinností od 1.1.2006. 
Hlasováno pro 12 
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4.  Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
4.1.  Manž. Kabátkovi, Bzenecká 22, Brno – odprodej části lesního pozemku parc.č. 
3107/1 k.ú.Kuřim o výměře 48 m2  
Příl č. 4,  předkládá místostarosta PaedDr.D.Holman, vyřizuje Jarmila Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 8.11.2005 přehodnotilo (na základě písemného „odvolání“ manž. Kabátkových)  
původně schválený záměr odprodat manž. Kabátkovým 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 a přijalo usnesení  číslo 1138/2005, kterým zrušilo své původní usnesení a 
současně schválilo nový záměr, odprodat pozemek manž. Kabátkovým za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s prodejem a uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 
Schválený záměr byl  v souladu s ustanovením § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění po dobu 15-
ti dnů (od 10.11. do 28.11.2005) zveřejněn. V zákonem stanovené době zveřejnění záměru nebyly podány 
námitky ani připomínky.  
 
Přijaté usnesení:  1158/2005 - ZM schvaluje 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 100,-Kč za m2  pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s prodejem a uzavřením kupní smlouvy  včetně úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 10,  zdrželi se  2 
 
 
 
 
4.2.  Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Kuřim 
Příl. č. 4,  předkládá starosta  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Jarmila Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, Odbor Tišnov zahájil v měsíci 
listopadu  t.r. řízení o námitkách k obnovení katastrálního operátu v katastrálním území Kuřim. Nový soubor 
geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální operát) byl v souladu s ustanovením 
§ 16 odst. 1 zákona číslo 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) v platném 
znění, vyložen k veřejnému nahlédnutí v budově MěÚ v Kuřimi po dobu 5-ti pracovních dnů (od 7. do 
21.11.2005 a to každé  pondělí a středu).  
Po dobu vyložení se mohli vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky obnovy operátu. Ve 
stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení obnoveného operátu mohli proti jeho obsahu podat 
námitky.  
Kontrolou majetku města  (celkem jednohotisícedvěstěosmdesátipěti parcel) zapsaného na listu vlastnictví č. 1 
pro obec a k.ú.Kuřim  (vlastník Město Kuřim) bylo zjištěno, že obnovou  operátu  rozdíl v celkové výměře před 
a po obnově operátu činí 7.639 m2 v neprospěch obce. Na důkaz nesouhlasu podalo Město Kuřim v souladu se 
zákonem v písemné podobě námitku. Tato byla vyřízena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, 
Katastrálním pracovištěm Brno-venkov, Odborem Tišnov dne 30.11.2005, kdy KÚ zaslal Městu Kuřim 
„Důvodovou zprávu“ o rozdílech ve výměrách parcel zjednodušené evidence. Z dokumentu vyplývá, že 
k největším rozdílům ve výměrách došlo při přečíslování parcel zjednodušené evidence (PK) na stav katastru 
nemovitostí (KN) při technicko-hospodářském mapování v roce 1977, 1978 (THM), kdy bylo  opomenuto 
odečíst výměru z původních  PK parcel.  
V případě majetku obce byl největší rozdíl ve výměře a to 9.377 m2 v neprospěch města  zjištěn u pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1889/2 k.ú.Kuřim (lokalita Opálenka – 
mezi obalovnou a cestou do Lelekovic).  Při přečíslování parcely zjednodušené evidence PK 1889/2 na stav KN 
se při THM  neodečetla výměra, která přešla jako parcela katastru nemovitostí číslo 3510 a parcela katastru 
nemovitostí číslo  3424 na list vlastnictví číslo 1  (vlastník Město Kuřim). 
Skutečností zůstává, že od THM je po celou dobu účetně vykazována duplicitní výměra - u parcely PK 1889/2 
původní výměra, po THM u nově zaměřených parcel č. 3510, č. 3424 výměra navýšená o část z parcely PK 
1889/2. Takovýchto případů bylo kontrolou operátu vyšetřeno několik, nešlo však o tak zásadní rozdíl ve 
výměře, jak u výše popsaného případu.  
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Pomineme-li shora uvedený případ, pak lze konstatovat, že u některých pozemků došlo k navýšení výměry   
naopak  u některých k úbytku, i když v konečné verzi chybou katastrálního úřadu (z dřívější doby) je účetně  
výměra nemovitostí v majetku obce nižší o 7.639 m2, ve skutečnosti městu majetek neubyl, naopak výměra 
nemovitostí ve vlastnictví obce je fakticky obnovou katastrálního operátu  o 1738 m2 vyšší ve prospěch obce.  
 
 
Rekapitulace :  
Výměra před obnovou: 2.663.888 
Výměra po obnově: 2.656.249 
Rozdíl:        7.639 
 
„Důvodová zpráva“ o rozdílech ve výměrách parcel zjednodušené evidence a „Přehled pozemků“, u nichž 
z důvodu obnovy operátu došlo k podstatnému  rozdílu ve výměrách, je k dispozici na odboru majetkoprávním 
MěÚ v Kuřimi. 
S ohledem na racionální zdůvodnění rozdílů ve výměrách pozemků ve vlastnictví Města Kuřimi, uvedené v 
„Důvodové zprávě“ z  30.11.2005, předkládá OMP ke schválení následující usnesení:  
 
Přijaté usnesení: 1159/2005 - ZM bere na vědomí výsledky obnoveného operátu katastrálního území Kuřim 

týkající se majetku Města Kuřimi, zapsaného na listu vlastnictví číslo 1 pro obec a katastrální 
území Kuřim a  s účetním rozdílem v neprospěch města souhlasí. 

Hlasováno pro 12 
 
 
Do jednání se v 18:14 dostavil pan V. Zejda, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
 
4.3.  Schválení seznamu pomístních názvů 
Příl. č. 4, 4A,   předkládá starosta  Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Jarmila Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti s obnovou operátu v katastrálním území Kuřim, bylo město požádáno o schválení „Seznamu 
pomístních názvů“.  U pojmenování  jednotlivých lokalit se vycházelo jednak z historických názvů zapsaných  a 
dochovaných v mapových podkladech (Díly za sv. Janem, Střeštěnec x Třeštěnec), jednak z názvů po léta 
užívaných v hovorové řeči (Záhruba x Záruba, Šiberňa x Šiberná)  a dále s ohledem na pravopis (za předložkou 
velké písmeno). 
V aplikaci na ustanovení § 84, odst. 2, písm. u) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, kterým je 
zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat  o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných 
prostranstvích, je předkládáno  ke schválení následující usnesení. 
Příloha č. 1   Seznam pomístních názvů 
 
Přijaté usnesení:  1160/2005 - ZM schvaluje v souvislosti s obnovou operátu v katastrálním území Kuřim 

“Seznam pomístních názvů“ dle přílohy bez připomínek. 
Hlasováno pro  13 
 
 
Do jednání se dostavil Ing. M. Kotek v 18:17 hod.,  přítomno 14  členů ZM. 
 
 
 
 

5. Průvodní zpráva ke tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi 
Příl. č. 5, 5A, předkládá místostarosta města PaedDr. David Holman, zpracoval Mgr. V. Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Na jaře roku 2005 začalo Město Kuřim s přípravou Strategie rozvoje města Kuřimi. Strategický plán (rozvojová 
strategie) je střednědobým koncepčním dokumentem, který by měl umožnit: 1) identifikovat hlavní limity 
(bariéry) a potenciály rozvoje (analytická část strategického plánu), 2) definovat nástroje (opatření) pro jejich 
eliminaci a efektivní využití (návrhová část strategického plánu). Společně se zpracovaným územním plánem a 
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rozpočtem (rozpočtovým výhledem) patří strategický plán k pilířům strategického rozvoje města. Velmi 
důležitým faktorem při procesu strategického plánování je aktivní zapojení veřejnosti. 
Analytická část strategie byla zpracována pracovníky MěÚ (koordinace OIRR) a je doplněna o tzv. SWOT 
analýzu (analýza silných a slabých stránek řešeného území, doplněná o vnější příležitosti a rizika), vzniklou 
metodou komunitního plánování. Tvorby SWOT analýzy, která vyvrcholila jejím veřejným projednáním v KD 
za přítomnosti cca 60 občanů města (uskutečnilo se 21.9.2005), se aktivně zúčastnilo více než 80 osobností z řad 
zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu, zástupců podnikatelských subjektů, škol, zájmových sdružení, 
organizátorů sportovních a kulturních aktivit, apod.  
Při tvorbě návrhové části strategie využívá město Kuřim služeb externího konzultanta (RNDr. Petr Daněk, 
PhD.). Za účelem koordinace prací byl vytvořen 14 členný řídící tým pro přípravu strategie rozvoje města, 
složený z 6 zastupitelů, 5 zaměstnanců MěÚ, ředitelky Penzionu pro důchodce, 2 zástupců podnikatelského 
sektoru. Velmi přínosným je v tomto směru členství města v Národní síti Zdravých měst ČR, díky němuž je 
Kuřim zapojena mj. do projektu Strategické řízení municipalit k udržitelnému rozvoji.  
V průběhu listopadu byly z důvodu lepší informovanosti v oblasti strategického rozvoje zřízeny na webových 
stránkách města 2 nové sekce: 1) Rozvoj města (www.kurim.cz/rozvoj.html), 2) Zdravé město 
(www.kurim.cz/zdrave_mesto.html), přinášející podrobné průběžné informace týkající se výše zmiňované 
problematiky. 
 
Přijaté usnesení:  1161/2005 - ZM bere na vědomí zprávu o tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi, 

vznikající propojením strategického a komunitního plánování. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
 

6.  Finanční záležitosti 
 
6.1.  Rozpočtové provizorium 2006 
Příl. č.  6, 6A, 6B,  předkládá starosta Mgr.  L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Protože nebyl doposud schválen krajský rozpočet, Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele svého 
rozpočtu. V takové situaci je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutno 
schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
Rozpočtové provizorium předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 154.378.500,- Kč, včetně financování. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 146.878.500,- Kč, s financováním ve výši 7.500.000,- Kč Patria, prozatím 
bez přebytku minulých období. Výše přebytku bude známa přesně po 31.12.2005 a jeho aktuální výše bude 
zařazena do návrhu rozpočtu, který bude ZM předložen v lednu 2006. Na příjmovou stranu jsou zařazeny i 
všechny očekávané dotace. Pokud by je Město neobdrželo, bude adekvátně snížena i výdajová strana, která 
s těmito dotacemi též počítá. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 119.585.000,- Kč, s rezervou 32.201.500,- Kč (včetně Patrie, 
kapitálových příjmů z prodeje bytů a očekávaných dotací) a financováním ve výši 2.592.000,- Kč (splátky 
úvěrů). Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

 
ZŠ Jungmannova  2.740.000,- Kč 
ZŠ Tyršova  4.170.000,- Kč 
MŠ Zborovská  3.570.000,- Kč 
Penzion pro důchodce 3.415.000,- Kč  

 
Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování 
vyrovnané. ,Částka v § 6409  na výdajové straně ve výši  32.201.500,- Kč tudíž tvoří volnou rozpočtovou 
rezervu, kterou lze využít např. pro financování investičních akcí, a to především na počátku roku. Po účetní 
uzávěrce bude do rezervy zapojen i přebytek hospodaření a rezerva bude dle tohoto přebytku aktuálně upravena.  
Rozpočtové provizorium je sestaveno ve struktuře dle rozpočtových oddílů, proto je v příloze přiložen i rozpis 
jednotlivých oddílů do rozpočtových organizací (výdaje), což usnadní orientaci v rozpočtu. 
 
Poznámky: 
RNDr. I. Poledňák by uvítal, kdyby bylo předloženo srovnání s minulým rokem. A táže se, proč je do 
rozpočtového provizoria zařazena smlouva, která bude uzavřena až v lednu? 
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Odpovídá PaedDr. D. Holman - zatím dle výběrového řízení a z otevřených obálek jde o částku kolem 
8.000.000,- Kč a je to  proto, aby byl k tomuto kroku zcela zřetelný mandát. 
J. Herman na minulém zasedání jsem upozorňoval na nesrovnalosti v rozpočtu a opravdu rozdíl činí kolem 
60.000,- Kč, doufá, že se to nebude opakovat, a bude se moci na tento rozpočet spolehnout. 
V. Zejda se táže, kolik činí přebytek z minulých let a zda je předpoklad, že bude v příštím roce celý  rozpuštěn? 
Odpovídá starosta - jde o částku kolem 30.000.000,-.Kč a Dr. Holman – na výdaje je požadováno kolem 
60.000.000,- Kč a do budoucna bude potřeba počítat s většími částkami na výdaje, ale bude záležet na 
rozhodnutí  ZM. O tomto se bude jednat v lednovém ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1162/2005 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium Města Kuřimi na rok 2006. 
Hlasováno pro 10, zdrželi se 4 
 
 
 
6.2.  Prodloužení smlouvy 
Příl. č.  7,  předkládá starosta L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
FC Kuřim se obrátil na Město Kuřim se žádostí o prodloužení smlouvy č. 46/2005 o poskytnutí dotace na 
výstavbu tribuny na fotbalovém stadionu. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením č. 1011/2005 ze 
dne 25.1.2005 a FC Kuřim byla poskytnuta dotace ve výši 250.000,-Kč. Ve smluvních podmínkách bylo 
dohodnuto, že dotace bude čerpána v roce 2005 a vyúčtována nejpozději do 31.1.2006. FC Kuřim nyní žádá o 
posunutí termínu čerpání do 31.12.2006. Kopie žádosti je v příloze.  
 
Poznámky: 
PaedDr. D. Holman nesouhlasí s návrhem usnesení, doporučil by hlasování  odložit na leden, kdy bude jasnější 
rozpočet. Výstavbu tribuny by nedoporučil, protože na ni navazuje stavba šaten. 
V. Zejda atelier ZETA zpracoval studii i dokumentaci na krytou tribunu bez šaten a částka, která jim byla 
uvolněna, byla na první etapu. Na druhou část (na šatny) není zatím ani záměr. Doporučoval by vybudování této 
tribuny, aby diváci mohli stát v zastřešené tribuně. O šatnách není třeba mluvit. 
Paeddr. D. Holman samotnou tribunu nepodpoří. 
Ing. A.Varmužka vysvětluje, že odložením se nic neřeší, protože smlouva končí koncem roku. 
Ing. M. Kotek  usnesením se smlouva již schválila, tak proč se o tom bavit. 
PaedDr. D. Holman tak to schvalme, ale v lednu se o tomto pobavíme, a na adresu Ing. A. Varmužky, jako na 
vedoucího odboru finančního, měl nepříjemnou poznámku  -  proč jako vedoucí OF tuto dotaci poskytl? 
Ing. A.Varmužka se proti tomuto jednoznačně ohradil - na tuto dotaci byla schválena ZM smlouva, o poskytnutí 
dotace na výstavbu tribuny na fotbalovém stadionu. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením 
č.1011/2005, které bylo schváleno ZM.  
PaedDr. D. Holman  se později  Ing. A. Varmužkovi  veřejně omluvil za svoje zpochybení. 
Ing. R. Hanák poznamenal, že sice máme fotbal, ale nemáme tribunu. 
V. Zejda tribuna může fungovat sama o sobě, není to nijak spojeno se stavbou šaten.  
 
Přijaté usnesení:  1163/2005 - ZM schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě 46/2005 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Města Kuřim s FC Kuřim, U Stadionu, 664 34 Kuřim, IČ: 49458337, který 
prodlouží možnost čerpání dotace do data 31.12.2006. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
 
6.3.   I. kolo výběrového řízení půjček  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB)   
dle  Vyhlášky Města Kuřimi č. 7/99 ze dne 24.10.1999 v úplném znění vyhláška č. 1/95 ze dne 27.3.1995 se 
změnami č.5/99 ze dne 6.9.1999 
Příl. č. 8, 8A,    předkládá starosta L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Do prvního kola výběrového řízení v roce 2005 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ bylo v termínu 
do 9.12.2005 podáno celkem 7 žádostí – seznam tvoří přílohu. 
Celkem bylo požádáno o částku 1 350 000,- Kč. 
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Jelikož budou půjčky vypláceny až v příštím roce, nemá toto usnesení vliv na čerpání rozpočtu v letošním roce. 
Pro rok 2006 je na půjčky plánováno vyplatit 2 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení:  1164/2005 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z“ Fondu rozvoje bydlení“  –   I. kolo 

výběrového  řízení v roce 2005, dle návrhu. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
 
6.4.  Zmocnění Rady města  
Příl. č. 9,     předkládá starosta L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh na zmocnění RM k možnosti provedení rozpočtových opatření v oblasti platů, investic, 
dotací a příspěvků, odpadů a sociálních dávek formou rozpisu do příslušných paragrafů, což je pouze 
administrativním úkonem. Rozpočet města byl totiž koncipován tak, že osobní výdaje , „investiční akce“, 
Kulturní fond a program Podnikatelský obolus, odpady a sociální dávky byly narozpočtovány do jednoho 
paragrafu tak, aby byl přehled o celkové částce pro daný druh výdaje ( platy § 6171, investice § 6409,.... ). Nyní 
je třeba provést rozpis do příslušného paragrafu, dle toho, jak se vyvíjela skutečnost. Celkové sumy ve všech 
případech zůstanou ve výši schválené v ZM. Obdobná je situace u dotací z Ministerstva zemědělství, které jsou 
zaúčtovány na několika paragrafech a čerpání stále trvá. Zde je navíc doložka o zmocnění RM k tomu, aby 
mohla v případě, že bude ještě nějaká dotace do konce roku  pro město uvolněna, provést její začlenění do 
rozpočtu. Bez toho by prostředky musely být vráceny. Stejné zmocnění bylo již v ZM schváleno v loňském roce. 
 
Ing. A. Varmužka podal vysvětlení - jedná se o investice do konce roku, RM rozpočtovou rezervu rozpouští dle 
paragrafů, je to pouze účetní operace. 
 
 
Přijaté usnesení: 1165/2005 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se rozepisují 

osobní výdaje,  schválené investiční akce z investiční rezervy, příspěvky z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti a programu Podnikatelský obolus, příspěvky 
poskytnuté RM a ZM, výdaje na odpadové hospodářství, zemědělství a sociální dávky  do 
příslušných rozpočtových paragrafů, aniž by se měnila celková výše těchto výdajů, 
schválená zastupitelstvem.  

 
Přijaté usnesení: 1166/2005 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtových opatření, kterými se rozepisují 

již schválené přijaté dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR do příslušných paragrafů 
dle skutečného čerpání a zároveň zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do 
rozpočtu města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2005. 

Hlasováno o obou návrzích současně pro 14  
 
 
 
 
6.5.  Rozpočtové opatření č.12   +   dodatek 
Příl. č. 10, 13  předkládá starosta Mgr. L. Ambrož, vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána následující rozpočtová opatření: 
 
1) příjmy: pol. 4121 příjmy od obcí + 90.900,- Kč 

 § 6409 ostatní příjmy   - 90.900,- Kč  
 

- administrativní přesun z § 6409 na pol. 4121, jedná se o příjmy od obcí za poskytnuté služby (za 
přestupkové řízení, docházku žáků,zabezpečení požární ochrany v Chudčicích,....) 

 
2) příjmy:  pol. 4116 dotace  + 43.900,- Kč 
    výdaje: § 3742  chráněné části přírody + 43.900,- Kč 
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- přijatá dotace MZe – Program péče o krajinu 
 
3)  příjmy: pol. 4116 dotace   + 2.500,- Kč 
     výdaje: § 1037 celospolečenské funkce lesů + 2.500,- Kč 
 

- přijatá dotace MZe – příspěvek pro Lesy ČR 
 
4) příjmy: pol. 4116 dotace   + 45.200,- Kč 
    výdaje: § 1036 správa v lesním hospodářství + 45.200,- Kč 
 

- přijatá dotace MZe – odborný lesní hospodář 
 
5) příjmy: pol. 4122 dotace   + 20.700,- Kč 
    výdaje: § 1032 podpora ostatních prod.činností + 20.700,- Kč 
 

- přijatá dotace JmK – obnova lesních porostů 
 
6) příjmy: pol. 4116 dotace    + 15.400,- Kč 
    výdaje: § 3412 sportovní zařízení v majetku obce  + 15.400,- Kč 
 

- přijatá dotace z úřadu práce – dotace na 1 funkční místo na bazéně 
 
7) výdaje: § 5512 požární ochrana   + 20.000,- Kč 
    Výdaje: § 6409 rezerva     - 20.000,- Kč 
 

- jedná se o navýšení rozpočtu v oblasti požární ochrany z důvodu uzavření smlouvy s obcí Chudčice – 
viz. bod 1 

 
8) příjmy: pol. 4122 dotace   + 36.800,- Kč 
    výdaje: § 5512 požární ochrana   + 36.800,- Kč 
 

- přijatá dotace z JmK - dotace na podporu činnosti SDH 
 
9) příjmy: § 3612 bytové hospodářství  + 300.000,-Kč 
    Výdaje: § 3612 bytové hospodářství  + 300.000,- Kč 
 

- OMP požádal o navýšení rozpočtu příjmů a výdajů v oblasti bytového hospodářství – žádost v příloze. 
 
10) výdaje: § 3725 odpadové hospodářství  + 850.000,- Kč 
     výdaje: § 6409 rezerva     - 850.000,- Kč 
 

- OŽP požádal o navýšení rozpočtu v oblasti nakládání s odpady z důvodu zvyšujících se finančních 
nákladů (zrušena blízká skládka odpadu, vozí se až do Blanska, zvyšování počtu svozových míst u 
fyzických občanů a počtu míst s tříděným odpadem). 

 
Následují rozpočtová opatření na základě výsledků hospodaření k 30.11.2005: 
 
11) příjmy: pol. 1112 daň z příjmů ze SVČ  + 200.000,- Kč 

 pol. 1113 daň z příjmů z kap. výnosů   - 200.000,- Kč 
 pol. 1121 daň z příjmů právnických osob     - 300.000,- Kč 
 pol. 1211 DPH    + 300.000,- Kč 
 pol. 1343 poplatek – veřejné prostranství + 100.000,- Kč 
 pol. 2460 splátky půjček od obyvatel  + 500.000,- Kč 
 § 2223 bezpečnost silničního provozu      + 6.000,- Kč 

 § 2229 doprava – pokuty   + 200.000,- Kč 
 § 3412 Plavecký areál    - 100.000,- Kč 
 § 3612 bytové hospodářství              - 1.000.000,- Kč 

 § 3613 nebytové hospodářství             + 1.000.000,- Kč    adm. přesun 
 § 3639 územní rozvoj              + 1.000.000,- Kč 
 § 3722 sběr a svoz kom. odpadů    - 350.000,- Kč částečný adm. přesun 

 8



 § 4314 pečovatelská služba     + 60.000,- Kč 
 § 4318 pomoc starým občanům   - 250.000,- Kč 
 § 5512 požární ochrana   + 100.000,- Kč  
 § 6171činnost místní správy   + 450.000,- Kč 
 § 6310 finanční operace    + 200.000,- Kč 
 
Výdaje: § 6409 rezerva      + 1.916.000,- Kč 
 
12) výdaje: § 4312 domovy pro zdravotně postižené občany   - 2.400.000,- Kč 

     § 4317 penziony pro staré občany   + 2.400.000,- Kč adm. přesun 
 
      § 6171 činnost místní správy     - 1.150.000,- Kč 

     § 6310 finanční operace     + 1.000.000,- Kč 
     § 6320 pojištění         + 150.000,- Kč  adm. Přesun 

  
     § 3612 bytové hospodářství – půjčky        - 800.000,- Kč 
     § 6409 rezerva         + 800.000,- Kč 

 
13) výdaje: § 3113  ZŠ Tyršova           + 19.000,- Kč 
      § 6409             - 19.000,- Kč 
 
ZŠ Tyršova požádala o příspěvek na plavání žáků, stejný příspěvek již byl poskytnut a schválen ZŠ 
Jungmannova. 
 
 
Přijaté usnesení:   1167/2005 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 s dodatkem  k rozpočtu Města Kuřimi 

na rok 2005. 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1 
 
 
 
 
 

7.  Různé:  
 
7.1.Další postup ve věci činnosti společnosti MTCK 
Příl. č.   11,   předkládá Ing. Drago Sukalovský. 
 
Důvodová zpráva: 
Městské technické centrum Kuřim, s.r.o. k dnešnímu dni již prakticky nevyvíjí žádnou činnost. Původní náplň 
činnosti, pro kterou bylo MTCK založeno, tedy správa, údržba a další budování sítě kabelové televize v Kuřimi 
je v současné době svěřeno novému nájemci - společnosti KTCZ. MTCK v současnosti již řeší pouze některé 
záležitosti, které takříkajíc dobíhají z minulosti, především jde o: 

- závazky vyplývající z dříve uzavřených smluv a dnes již většinou vypovězených smluv (odběr elektřiny, 
dluhy uživatelů atd.) 

- identifikace a vracení omylem zaslaných plateb od uživatelů KT (dodnes ještě na konto MTCK přicházejí 
platby, především od uživatelů, kteří v Kuřimi nežijí a platby KT řešili stálým převodním příkazem) 

- vlastní činnost související s firemní agendou (účetnictví, administrativa). 
 

Všechny tyto činnosti je možno utlumit nebo zcela zrušit. Dá se tedy říci, že existence MTCK dnes již nemá 
opodstatnění ve smyslu původně prováděné hlavní činnosti. Firma je ovšem nositelem několika licencí nutných 
pro provoz kabelového TV rozvodu a vysílání - např. licencí Českého telekomunikačního úřadu nebo Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání. Tyto licence nelze získat okamžitě a vyžadují někdy i několikaměsíční licenční 
proces. Jejich držení umožní v případě jakékoliv krizové situace (např. náhlý zánik současného provozovatele 
KT v Kuřimi) okamžitě obnovit činnost firmy v plném rozsahu a případně převzít provozování kabelové 
televizní sítě v Kuřimi se všemi náležitostmi. 
 
Za výše popsané situace je dle mého názoru nutné činnost firmy i po formální stránce ukončit nebo utlumit. 
Nabízejí se zde dvě varianty dalšího vývoje MTCK: 
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1. Společnost MTCK zrušit. Znamená to postupnou likvidaci firmy, provedenou radou města jmenovaným 
likvidátorem, kdy po provedení všech zákonem předepsaných úkonů firma zanikne a bude vymazána z 
obchodního rejstříku. Současně však zaniknou všechny udělené licence. V případě potřeby opět převzít provoz 
kabelové TV sítě v Kuřimi by bylo nutno firmu prakticky znovu postavit takříkajíc "na zelené louce", což je 
proces trvající několik měsíců.  
V případě této varianty by rada města jmenovala likvidátora firmy, který by provedl všechny zákonem 
požadované náležitosti. Jako datum zahájení likvidace navrhuji 1. leden 2006. Pokud by dle názoru 
zastupitelstva měla být zvolena cesta likvidace firmy doporučuji následující usnesení: 
 
Návrh usnesení:  ZM ruší ke dni 1. 1. 2006 právnickou osobu Města Kuřim MĚSTSKÉ TECHNICKÉ 

CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o." 
 
Tuto variantu ovšem vzhledem ke všem okolnostem shora uvedeným NEDOPORUČUJI. 
 
2. Společnost MTCK nerušit, pouze zcela utlumit její činnost. Takto utlumená firma by v konečném stavu: 

- nevyvíjela žádnou činnost 
- neměla by žádné provozní náklady 
- nekonzumovala by žádné externí služby 
- jednatel firmy by nebyl za svoji funkci placen 
- firma bude odhlášena jako plátce DPH 
- firma podá pro příslušný rok tzv. nulové daňové přiznání k příjmu právnických osob. 

 
Pro dosažení tohoto stavu by firma prošla jistým přechodným obdobím, během kterého by byla činnost 
utlumena, což znamená mj.: 

- ukončení všech zbývajících smluvních vztahů 
- vyrovnání všech závazků a pohledávek tam, kde je to možné a efektivní 
- zrušení bankovního konta 
- odhlášení firmy jako plátce DPH 
- rozhodnutí zřizovatele o naložení s hospodářským výsledkem firmy (zisku/ztráty)  
- firma podá za rok 2006 nenulové přiznání k dani z příjmu atd. 

Tento proces by rovněž začal od 1. ledna 2006. 
 
Činnost této firmy by ovšem mohla být obnovena kdykoliv v řádech dnů a mohla by převzít provozování, správy 
a další rozvoj kabelové TV sítě v Kuřimi. Stejně tak by tato firma mohla v případě potřeby zajišťovat pro město 
Kuřim jiné potřebné činnosti (po doplnění nutných formalit - živnostenských listů atd.) 
 
Jako jednatel společnosti MTCK tento postup DOPORUČUJI. Pro tento postup není nutné žádné usnesení 
zastupitelstva. 
 
Poznámky: 
A. Matějíčková   - utlumit činnost,   znamená dle živnostenského zákona na dva roky? 
Mgr. L.Kincl na dobu delší utlumit a nepřerušovat. Jak to budeme řešit odpovědnými zástupci?. 
Ing. D. Sukalovský jedna z licencí je vázána na pana A. Kadlece, bylo by nutné zaměstnat pověřenou osobu a 
vyřídit změnu oprávněné osoby. 
Mgr. L. Kincl upozorňuje na jiné licence  na živnostenském listu. 
Ing. D. Sukalovský pohledávky  činí 12.779,-Kč. 
RNDr. I. Poledňák upozorňuje, že druhé usnesení je neplatné. ZM nemůže ukládat něco jednateli společnosti. 
Starosta navrhuje - je-li vůle zastupitelů utlumit činnost  MTCK, tak nehlasovat o materiálu a na Jednání RM 
projednat živnostenský list. 
  
Návrh usnesení:  ZM ruší ke dni 1. 1. 2006 právnickou osobu Města Kuřim MĚSTSKÉ TECHNICKÉ 

CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o." 
Návrh usnesení: ZM ukládá jednateli společnosti  MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. 

realizovat ke změně její činnosti opatření dle zápisu bod 2. 
 
 
Přijaté usnesení:  1168/2005 - ZM bere na vědomí zprávu o činnosti  „MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO 

CENTRA KUŘIM, spol. s r.o.". 
Hlasováno pro 14 
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7.2.  Využití uvolněných prostor: restaurace + prodejní stánky v areálu koupaliště 
Příl. čís. 12,  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 
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 
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? 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“ fitness centra 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“ 
- 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. 
 

 
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. 

 
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. 

 
Poznámky: 
Ing. M. Bojanovská podpoří fitness centrum, s občerstvením a rekonstrukcí hydroterapie, získali bychom 
ucelený komplex.  
Ing. M. Kotek jde především o výši nájmu, je pro restauraci. Na fitness centrum je jediný zájemce, a několik 
zájemců na restauraci, odejde-li zájemce o fitness centrum co bude dál,  není dobré přetahovat zájemce fitness 
centra, TJ Sokol by přišel o nájemce. 
Ing. M. Krupica chybí mu v materiálu, kolik dělá  nájemné na m2. 
Ing. R. Hanák riziko fitness centra je asi vyšší než pronájem restaurace. 
Ing. D Sukalovský informací máme dost  obě varianty podpoří ale dá přednost fitness centru. 
V. Zejda nesouhlasí s předložením investičních nákladů, hygienické požadavky na provoz stravování jsou velmi 
náročné, hygienické zařízení je také nevyhovující, nájemné bylo požadováno dle bývalého nájemce vysoké,  
investiční náklady budou daleko vyšší částka se mu zdá nízká. Přiklání se více k fitness centru. 
RNDr. I. Poledňák velký problém dělá vyúčtování za teplo, dříve nebylo rozúčtováno. Nejsme schopni předvídat 
platby za teplo.  Je-li teplo v ceně podnikatel může platit vyšší nájem. 
Starosta vyřešit to lze samostatným tepelným zdrojem. 
PaedDr. D. Holman na tomto už se ZM dohodlo. Teplo musí být změřeno přesně, to by mělo být zcela jasné, ale 
každý kdo podniká musí počítat s rizikem. 
J. Herman nesmíme dopustit, aby prostory nebyly obsazeny. Co nám přinese restaurace pouze další nájemce, 
fitness centrum problémy finanční Sokolu. 
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PaedDr. D. Holman navrhuje orientační hlasování a dle něho dát hlasovat.  
Starosta Mgr. L. Ambrož navrhuje hlasovat postupně.  
 
Starosta Mgr. L. Ambrož se táže ZM zda chtějí hlasovat orientačně? 
Hlasováno pro 9 
 
Restaurace orientačně  pro 5 
 
Fitness centrum orientačně pro 7 
 
RNDr. I. Poledňák nemůžeme zahájit  stavební práce bez toho, abychom věděli,  kdo bude budoucím nájemcem. 
Pokud nemáme zájemce na fitness  nemůžeme přece provádět úpravu.  
PaedDr. D. Holman teď schválíme částku, objekt, který chceme vyčlenit, pak nabídneme zájemcům a pak 
začneme stavět. 
V. Zejda teď vybereme účel,  pak by měl následovat investiční záměr a na základě jeho výběrové řízení. 
Starosta navrhuje upravit usnesení navrhovateli. 
PaedDr. D. Holman upravuje usnesení: 
 
Přijaté usnesení:  1169/2005 - ZM schvaluje rekonstrukci uvolněných nebytových prostor bývalé restaurace 

SPORT v Kuřimi pro účely provozování sportovních služeb (fitness centrum, solárium a 
pod.)  

Hlasováno pro 12 zdržel se 1, proti 1. 
 
 
Starosta vyhlásil přestávku v 19:50 hod. 
 
 
Jednání  pokračuje  v 20:05 hod. 
 
Po přestávce dal starosta  Mgr. L. Ambrož  slovo PaedDr. D. Holmanovi, který se omluvil Ing. A. Varmužkovi, 
uznal, že opravdu neměl pravdu, k odeslání dotace pro FC Kuřim byla na ZM uzavřena a odsouhlasena smlouva 
a Ing. Varmužka  tak jednal správně na základě usnesení ZM. 
 
 
 
 
Informace o kontrole správnosti použití dotace 
Příl. čís. 22, předkládá  Mgr. Ladislav Ambrož,  vyřizuje Ing. Aleš Varmužka. 

 
Důvodová 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.  
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Kontrola dotace na rekonstrukci školní jídelny proběhla v dubnu 2005 s výrokem bez nálezu, což znamená, že 
byly dodrženy všechny podmínky přidělení dotace. 
 
RNDr. I. Poledňák doporučuje přijmout toto usnesení, protože jde o závažnou věc.  
PaedDr. D. Holman: v tomto není město samo, dotace probíhala ve spolupráci s firmou KOMFORT, nebude-li 
částka prominuta,  bude nutno hledat viníky. 
 
 
Přijaté usnesení:  1170/2005 - ZM bere na vědomí závěry kontroly realizace státní dotace na akci B.j. 10 

Kuřim, ul. Školní č.p. 851-853, na základě které FÚ Brno-venkov nařídil Městu Kuřimi 
vratku dotace 3.200.000.,- Kč a vyměřil penále v téže výši a bere na vědomí, že ve věci 
byla podána žádost MF ČR o prominutí  vratky dotace a  penále. 

Hlasováno pro  13, zdržel se 1 
 
 
 
Diskuse: 
K. Múčková touto cestou děkuje za vystoupení ZUŠ Kuřim na Podlesí na mikulášské zábavě. 
 
J. Herman informoval o požáru na ul. Nádražní. Není jednoduché požár ihned lokalizovat, muselo být 
evakuováno několik osob. Škoda bytu  činí asi 100.000,- Kč. 
J. Herman upozornil na nebezpečí a k dalšímu řešení situace, kdy není možno použít při zásahu výškovou 
techniku, kvůli parkování osobních aut.  A také velmi důrazně upozorňuje, že u těchto výškových budov chybí 
hlavní vypínače mimo budovu.  
 
A. Matějíčková poděkovala spol. ALTA, a.s. za zakoupení stromu pro město Kuřim, který byl vysazen na 
golfovém hřišti. Děkuje za výstavu prací vězňů z  Věznice Kuřim a všem, kteří se na ní podíleli, rovněž děkuje 
ženám z kroužku ručních prací  DDM Kuřim, které uspořádaly výstavu paličkované krajky v KD Kuřim. 
Děkuje také hasičům za výzdobu vánočního stromu. 
 
 
 
 
Hlasováno o správnosti přijatých usnesení  pro 14. 
 
 
Starosta popřál  do nového roku všem ZM a občanům města Kuřimi hodně zdraví a štěstí  a ukončil jednání ve  
20:20 hod.  
 
 
 

      Mgr. Ladislav Ambrož 
            starosta 
V Kuřimi dne  20.12.2005 
Zapsala Hana Koláčková  
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
¨ 
 
   RNDr. Igor Poledňák         Ing. Rostislav Hanák  
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