
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 01/2004  konaného dne 27.1.2004  
 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská , Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. 
Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, RNDr. Igor Poledňák, Ing. 
arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů  zastupitelstva (ZM),  
zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
Později se na jednání dostavili Ing.D.Sukalovský a Dr. Ing. J.Marek. 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing.M.Bojanovská  a Ing.R. Hanák. 
Hlasováno pro 15. 
Ověřovateli zápisu zvoleni: L. Kincl a Ing. M. Krupica. 
Hlasováno pro 15. 
 
Na jednání se dostavil v 18:10 Sukalovský 
Starosta oznámil, že zápis z předchozího jednání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Úvodem pan L. Kincl navrhuje změnu pořádku programu – jako první projednat bod čís .4 – návrh na zvýšení 
počtu  uvolněných funkcionářů. 
 
Program: 
1. Zvýšení počtu uvolněných funkcionářů 
2. Rozpočet města na rok 2004   
3. Investiční akce města pro rok 2004 
4. Majetkoprávní úkony 
5. Program podnikatelský OBOLUS 2004  
6. Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

6.1. Návrh novely Statutu „Fondu“ 
6.2. Vyhlášení termínů výběrových řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti v Kuřimi v r. 2004 

7. Plnění usnesení zastupitelstva města 
8. Vstup do Dobrovolného svazku  obcí s názvem „Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43“ 
9. Žádost města Kuřimi o zařazení důležitých staveb na kanalizační síti  do programu dotací z fondů EU 
 
Hlasováno o programu jednání vč. změny: pro 13  zdrželi se  3. 
 
 
 
1. Zvýšení počtu uvolněných funkcionářů 
Příl.  čís. 4 předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva: 
Na svém ustavujícím zasedání schválilo ZM kromě starosty dva další uvolněné funkcionáře ve funkci 
místostarostů. Vzhledem k personálnímu obsazení těchto míst zastupitelstvo později usnesením č.1018/2002 
změnilo původní usnesení na současný stav – dva funkcionáři uvolnění, jeden neuvolněný. Předkládaným 
usnesením se vracíme k původnímu stanovisku města. 
Termín možného nástupu PaedDr. Davida Holmana je po dohodě se zaměstnavatelem stanoven k datu 1.4.2004. 
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Diskuze: 
Ing. Bojanovská: nesouhlasí s navýšením uvol. funkcionářů, 2 uvolnění funkcionáři by měli ve vedení 9 tis. 

města stačit. 
Dr. Poledňák: rovněž  nesouhlasí se zvýšením počtu uvol. funkcionářů. 
J.Brabec: konstatoval, že již při ustavujícím jednání byla KOL pro 3 uvolněné funkcionáře. 
Ing.Hanák a J. Herman: domnívají se, že zvýšení je zdůvodnitelné. 
Dr.Poledňák: se dotázal na rozdělení agendy a kompetencí. 
Starosta: sdělil, že každý bude mít svoji agendu. 
Dr. Holman: rozdělení kompetencí bude věcí  uvol. funkcionářů, navrhuje  ukončení diskuze. 
Hlasováno o ukončení diskuze: pro 9, proti 6, zdrželi se 2 - schváleno 
 
V průběhu diskuze se dostavil v 18:20 Dr. J.Marek. 
 
Přijaté usnesení: 1001/2004 - ZM stanoví, že Zastupitelstvo města Kuřimi má od 1.4.2004 tři dlouhodobě 

uvolněné členy, kterými jsou:  Mgr. Ladislav Ambrož - starosta města, Alena Matějíčková - 
místostarostka a PaedDr.David Holman - místostarosta.  
K uvedenému datu ZM ruší své usnesení čís. 1018/2002/2003. 

Hlasováno pro 9  proti 5, zdrž. 3 
 
 
 
2. Rozpočet města na rok 2004   
Příl. čís. 1A,B předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 
Všem zastupitelům je předkládán návrh rozpočtu Města Kuřim na rok 2004. Tento návrh vychází ze schváleného 
rozpočtového provizoria a je upraven v položkách, u kterých došlo od této doby ke změnám.  
Finanční výbor se s návrhem rozpočtu seznámil 20.1.04. 
 
Celková bilance rozpočtu po všech uvedených změnách: 
Příjmy před financováním:  139 493 600 Kč 
Výdaje před financováním:  156 201 600 Kč 
Financování:      16 708 000 Kč 
Investiční rezerva:     41 382 600 Kč 
 
Investiční rezerva je rozpočtována v paragrafu  6409 a po schválení přílohy investičních akcí bude tato rezerva 
rozpuštěna do paragrafů, kam věcně jednotlivé investiční akce patří. Jejich sledování bude ovšem probíhat 
odděleně i nadále a ZM o nich bude čtvrtletně informováno. 
 
Přijaté usnesení: 1002/2004 -  ZM schvaluje rozpočet města na rok 2004 dle přílohy 1A a to: 
  příjmy:  139.493.600,- Kč 
  výdaje:  156.201.600,- Kč 
  financování:   16.708.000,- Kč  
 
Přijaté usnesení: 1003/2004 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke změnám 

mezi  jednotlivými rozpočtovými paragrafy do výše 20 %, max. však 200.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1004/2004 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu města na rok 2004: 

§ 6171 - osobní výdaje:   25.171.000,- Kč ( veškeré mzdové náklady zaměstnanců města včetně 
zákonných odvodů ) 

            - věcné výdaje:       9.350.000,- Kč ( věcné náklady na chod MěÚ ) 
  § 6112 - osobní výdaje:      2.008.000,- Kč  (mzdové náklady místních zastupitelských orgánů ) 
                                         - věcné výdaje:          340.000,- Kč            
  § 3113  - ZŠ Jungmannova 2.180.000,- Kč 
    ZŠ Tyršova   3.600.000,- Kč 
  § 3111  - MŠ Zborovská      3.600.000,- Kč 
  § 4312  - Penzion pro důchodce 2.400.000,- Kč, z toho 2.130. 000,- Kč provozní náklady 
              220.000,- Kč stravování ext. důchodců 
                50.000,- Kč opravy nemovitosti 
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Přijaté usnesení: 1005/2004 - ZM souhlasí s tím, že v rozpočtu města budou jako závazný ukazatel 
příspěvkových organizací stanovovány příspěvky na provoz a dotace na investice kryté 
z vlastních zdrojů města, nikoliv z dotací ze státního rozpočtu. 

Hlasováno pro všechna usnesení současně: pro 12  zdrželo se 5. 
 
Poznámka: 
Dr. Poledňák: připomínkoval, že nebyl všem členům ZM rozeslán podrobnější rozpis rozpočtu. 
 
 
3. Investiční akce města pro rok 2004 
Příl. čís. 2A, B předkládá Dr.David Holman, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
V prosinci 2003 schválilo ZM první část investičních akcí při projednávání rozpočtového provizória.  
Hlavní část je předkládána nyní v rozsahu uzpůsobeném finanční situaci města ve dvou variantách.   
V případě, že dojde k posílení rozpočtu města na straně příjmů a bude možné rozšířit rezervu na investiční akce, 
může být seznam investičních akcí s prioritou 1 dále rozšířen.  
U položky „nástavba knihovny“ byl 19.1.2004 odevzdán rozpočet na 10 263 tis. Kč, OIRR bude prověřovat 
reálné náklady, z tohoto důvodu je do rozpočtu zapojena rezerva 7,3 mil. Kč – „Patria“. 
Do investic byla dodatečně dodána (příl. 2B) položka na nové osvětlení  v hlavním sále kulturního domu na 
nám.Osvobození. 
 
Návrhy, změny: 
Ing.M. Kotek návrh změn:  
 - navrhuje vrátit se k předchozímu způsobu evidování investic 
 - na řádku  22 (přílohy) – položku na vyznačení části cyklostezky snížit ze 150  na  50 tis. (pouze na 

projekt) 
 - peníze z řádku  22 přesunout na dokončení  osvětlení na ul. Blanenské  
 - řádek 66 – závazek z r. 2002 na opravu vodovodu prozatím vyjmout z rozpočtu (do rezervy) 
Později delší diskuze o vzniku závazku města vůči BVaK, záležitost vysvětlil p.Pavel Kříž, vedoucí  odboru 
investičního -  audit BVaK  přeložku vodovodu na Podhoří  neuznal jako  opravu. Celkový závazek činí cca 4 
mil. Kč, jedna splátka již byla zaplacena na základě dohody  o uznání závazku. 
Bylo dohodnuto prozatím  tento „závazek“ vyjmout z plánu investic a projednat jej v kontrolním výboru, který 
by měl pak informoval komplexně o celé záležitosti. 
 
Ing.Bojanovská: 
 - upozorňuje na vyčlenění částky 10.263.000,- (řádek 20) na nástavbu  knihovny – což je téměř 100% 

zvýšení oproti vítěznému návrhu  (za 5.5 mil. Kč). Je přesvědčena, že vítězná firma projekt „podsekla“ 
za účelem vítězství ve VŘ. 

 - zpochybnila  sezónní snížení ceny o 200 tis.  nových oken pro ZŠ Jungmannova (řádek 27) 
 - na stavební komisi před jednáním ZM žádala uvolnění 100 tis. na studii křižovatky na nám. 1.května  

v souvislosti s výstavbou komunikace R43. 
Dr. Holman odpovídá:  
 - město nemá dost financí na investice a proto nechce dělat studii na nám. 1.května „do šuplíku“. 
 - v případě nástavby knihovny souhlasí, že částka je výrazně vyšší než byla ve výběrovém řízení, ale 

nemusí být konečná (navíc nezohledňuje možné vyšší DPH a připomínky města). Předpokládá ještě 
korekci výsledné částky. 

Projektant Ing. arch. Bureš: přiznal, že rozpočet byl opravdu „podseklý“, ale v dokumentaci jsou úpravy, které 
nebyly v projektu – zateplení celé budovy, posuvné dveře s automat. otevíráním, výtah a šachta. Je to 
celkem cca 12 položek, které mohou změnit a dle toho upravit projekt. 

V.Zejda: - považuje předložený „přehled priorit“ za nekoncepční  
  - navrhuje schválit plán investic ve variantě 2B – tzn. se započítanou položkou na stropní světla 

v kulturní domě 
Dr.Poledňák: - žádá schválit plán inv. var. 2B  

- získat dotace na nástavbu knihovny 
-  žádá, aby si město připravilo systémově projektové dokumentace, aby bylo připravené žádat o dotace 

Ing. Růžička: - rovněž se domnívá že je v současné době podceňována důležitost  projektové připravenosti města 
- není např. řešeno koncepčně nám. 1.května 

Dr.Holman:- projekční příprava města je dostatečná, není potřeba připravovat projekty „do šuplíku“ 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hod. 
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Během přestávky  členové ZM zformulovali  tyto pozměňovací návrhy: 
1. - nově zařadit inv. akci „dokončení VO od ul. Blanenská po křižovatku k Prefě“ a rozpočtovaných 100 tis. 

přesunout z řádku 22 (vyznačení části cyklotrasy) 
Hlasováno pro 10 proti 2, zdrželo se 5 - schváleno 

2. - zrušení  započtení závazku  ze stavby 2002 Podhoří- oprava vodovodu (řádek 66) a částku 750 tis. přesunout 
do rezervy  rozpočtu 
Hlasováno pro 17 - schváleno 

3. - na úkor rezervy vyčlenit  100 tis. na studii  celkového řešení  nám. 1. května  
Hlasováno pro 13  zdrželi se 4 - schváleno 

 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje priority investičních akcí dle přílohy čí. 2 A se změnami. 
Hlasováno:  pro 7 proti 3, zdrž. 7 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení: 1006/2004 - ZM schvaluje priority investičních akcí města na rok 2004 dle přílohy čís. 2B se 

změnami. 
Hlasováno:  pro 12, proti 1, zdrželi se  4  - schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1007/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2004 dle přílohy 

č.2B se změnami: 
 § 6409 rezerva - 39 787 500,-  
 § 6409 investiční rezerva + 39 787 500,- 
Hlasováno pro  14 zdrželi se  3 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony 
 
4.1. Nabytí SO 0200 – splašková kanalizace, SO 0400 – vodovod, lokalita „Díly za Sv. 
Jánem“ v Kuřimi do majetku města. 
Příl. 3 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Smlouvou o sdružení, zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic uzavřenou mezi Městem Kuřim a 
Moravskou stavební – INVEST, a.s., ze dne 15.10.2001 se účastníci této smlouvy sdružili za účelem společné 
výstavby části  technické infrastruktury jednotlivých etap výstavby RD v k.ú. Kuřim. Město Kuřim vystupovalo 
v uvedené záležitosti jako investor a podílelo se na nákladech stavby formou státní dotace a stávalo se 
okamžikem kolaudace výše uvedené stavby jejím spoluvlastníkem. Spoluvlastnický podíl činil 51 %.  Smluvní 
strany  ve výše uvedené smlouvě sjednaly, že jejich společnou vůlí je převést do vlastnictví Města Kuřim 
všechny podíly na vybudované stavbě a to bezúplatně. Zástupce Moravskou stavební – INVEST, a.s.však 
navrhuje místo bezúplatného převodu, který je pro ně daňově nevýhodný ( odvod DPH ), převod úplatný za 
symbolickou kupní cenu 100,- Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1008/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku SO 0200 – splašková kanalizace, SO 0400 – 

vodovod, lokalita „Díly za SV. Jánem“ v Kuřimi do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- 
Kč. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.2. Moravská stavební – INVEST, a.s. - vzdání se zástavního práva 
Příl. čís.  3A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Dne 22.12.2003 požádala Moravská stavební – INVEST, a.s. Město Kuřim o  vzdání se zástavního práva 
k bytové jednotce č. 1537/6, v k.ú. Kuřim, obec Kuřim. V dokumentu  „Stav výstavby Díly za Sv. Jánem“ ze dne 
7.1.2004  uvedla, že v současné době zbývá ke splnění podmínek dotace zkolaudovat 43 bytových jednotek, 
které jsou již rozestavěny a nacházejí se minimálně ve stadiu hrubé stavby. Jejich kolaudace je plánována na 
srpen 2004. 
Podrobný popis situace v příloze – INFORMAČNÍ LIST. 
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Přijaté usnesení: 1009/2004 - ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k bytové jednotce č. 1537/6 a 
odpovídajícího podílu ke společným částem domu a pozemku v rozestavěném domě č.p.1537 
na pozemku parc. č.2642/486, v k.ú. Kuřim, obec  Kuřim ve prospěch Moravské stavební – 
INVEST, a.s.. Poplatky spojené s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí uhradí 
Moravská stavební – INVEST, a.s.. 

Hlasováno pro 14,  zdrž. 3. 
 
 
4.3. Manž. Kučerovští x Město Kuřim – darovací smlouva, směna pozemků – lokalita 
Díly za sv. Jánem 
Příl. čís. 4 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Zastupitelstvo města svým usnesením číslo 1150/2003 ze dne 22.7.2003 schválilo nabytí  (dar) pozemku parc.č. 
2629/1 k.ú.Kuřim o výměře 452 m2 do majetku Města Kuřimi z vlastnictví manželů Kučerovských, bytem Brno, 
Vodová 53.  Jedná se o pozemek, který má být součástí kruhového objezdu  vedle benzinové  čerpací stanice. 
V souladu s přijatým usn. byl manž. Kučerovským zaslán návrh „Darovací smlouvy“, na který reagovali tím, že 
smlouvu odmítli a namísto toho město požádali o směnu pozemku parc.č. 2629/1 k.ú.Kuřim, jehož byli 
vlastníky,   za pozemek  PK 2090 a část  pozemku PK 2514 vše v k.ú.Kuřim (vlastník město).  
Manž. Kučerovští však pozemek, který měl být předmětem bezúplatného převodu (daru) do majetku města,  
„Směnnou smlouvou“ směnili s firmou Lidl Česká republika v.o.s.. 
S poukazem na uzavřenou smlouvu se stává usn. ZM číslo 1150/2003 ze dne 22.7.2003 bezpředmětné, je 
navrženo ke zrušení a bezpředmětnou se stává  i žádost manž. Kučerovských o směnu pozemků. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2004 - ZM ruší své usnesení čís. 1150/2003 ze dne 22.7.2003. 
Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
 
4.4. Náboženská obec Církve československé husitské v Kuřimi 1 – odprodej pozemku 
Příl. čís. 4A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Usnesením rady města Kuřimi číslo 704/2003 ze dne 26.11.2003 byl schválen adresný záměr na odprodej 
pozemku parc.č. 354 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře  182 m2 náboženské obci Církve československé husitské 
v Kuřimi 1, se sídlem Kuřim, Farského 349 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. V souladu se zákonem o obcích byl 
schválený záměr po dobu 15-ti dnů  (od 28.11 do 16.12.2003) zveřejněn – bez připomínek. 
Jedná se o zahradu u domu čp. 349 a modlitebny církve, kterou  náboženská obec užívá na základě nájemní 
smlouvy č. 383/1993 ze dne 8.12.1993.  
 
Přijaté usnesení: 1011/2004 - ZM schvaluje odprodej  pozemku parc.č. 354 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 182 

m2 náboženské obci Církve československé husitské v Kuřimi 1, se sídlem Kuřim, Farského 
349 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno pro 15, zdrželi se  2. 
 
 
 
4.5. REAL COLOR spol. s r.o. se sídlem Boří 6, Brno – odstoupení od pronájmu a 
budoucího odprodeje pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim 
Příl. čís. 4 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Jednatel  REAL COLOR spol. s r.o. dopisem ze dne 23.12.2003 s politováním oznámil, že z vážných důvodů 
odstupuje od pronájmu a budoucího prodeje pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim, schváleného usn. ZM číslo 
1166/2003 ze dne 16.9.2003 k podnikatelským aktivitám – výstavbě penzionu a restaurace s obytným  
podkrovím. 
 
Přijaté usnesení: 1012/2004 - ZM ruší usnesení číslo 1166/2003 ze dne 16.9.2003 
Hlasováno pro 17. 
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Přijaté usnesení: 1013/2004 - ZM ukládá RM  pověřit OIRR předložením návrhu na  využití pozemku   parc.č. 
3396 k.ú.Kuřim v souladu se schválenou ÚPD města,  v návaznosti na komunikační 
napojení, napojení na inženýrské sítě  atd. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.6. Manž. Ing. Tomáš a Andrea Stejskalovi, Húskova 27, 618 00 Brno – směna pozemků 
v lokalitě Podlesí 
Příl. čís. 4B předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
V návaznosti na již schválenou budoucí směnu pozemků mezi městem Kuřim a manž. Stejskalovými – usn. ZM 
číslo 1110/2003 ze dne 27.5.2003 objednali manž. Stejskalovi geometrický plán a vytýčení nových hranic 
pozemků poté, co město Kuřim nabylo do majetku pozemek parc.č. 3198/4  z majetku ČR-Pozemkového fondu. 
Při vytýčení hranic byly zjištěny následující, dosud neznámé skutečnosti a to : 

 asfaltová komunikace ul. Skřičkovy zasahuje cca 0,4 m do pozemku parc.č. 3217/1  v majetku SJM 
manž. Stejskalových 

 na tomto pozemku podél asfaltové komunikace jsou vedeny  inž. sítě (telefon, kabelová 
televize,elektro) 

Podmínky navrhované změny : 
1) provést směnu – viz přiložený nákres tak, aby asfaltová  komunikace ležela na pozemku ve vlastnictví 

města 
2) provést směnu pozemků – viz přiložený nákres tak, aby vznikl zelený pás v šíři 0,7 m ve vlastnictví 

města, vhodný k vedení inž. sítí 
3) provést směnu pozemků – viz přiložený nákres tak, aby byla zachována přístupová cesta k zahradám 

v šíři 2,2 m ve vlastnictví města Kuřimi  
OMP doporučuje schválit navrženou směna  pozemků navazující na usn. ZM 1110/2003 z 27.5.2003 – opětovně 
bez cenového vyrovnání, neboť výměra směňovaných pozemků je téměř rovnocenná. Náklady spojené 
s převodem ponesou žadatelé tj. manž. Stejskalovi. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2004 - ZM schvaluje  nabytí části pozemku parc.č. 3217/1 k.ú.Kuřim  o výměře cca 26 

m2 z majetku SJM manž. Stejskalových, bytem Brno, Húskova 27 do vlastnictví města 
Kuřimi v návaznosti na již schválenou směnu pozemků  dle usn. ZM číslo 1110/2003 ze dne 
27.5.2003 - dle přílohy. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.7. Lídl Česká republika v.o.s. se sídlem Praha 5, ul. K Hájům 2 čp. 1233, PSČ 15500 – 
budoucí bezúplatný  převod (dar) pozemků pod komunikacemi do majetku 
Jihomoravského kraje 
předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu a rozšířením stávající komunikace II.třídy č. 385 (dále jen II/385) 
schválila RM svými usneseními  číslo 766, 767/2003 ze dne 23.12.2003 adresný záměr  na bezúplatný převod 
(dar) části pozemku evidence nemovitostí (EN) p.č. 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2 do majetku 
Jihomoravského kraje (usn. č. 766/03) a adresný záměr  na bezúplatný převod (dar) části pozemku parc.č. 2615/6 
k.ú.Kuřim, zastavěného dle schválené projektové dokumentace stavbou kruhového objezdu do majetku 
Jihomoravského kraje za podmínky, že město Kuřim nabude předmětný pozemek  do vlastnictví  v souladu 
s usn. ZM č. 1209/03 ze dne 11.112003, v obou případech s tím, že náklady spojené s uzavřením darovací 
smlouvy uhradí investoři stavby kruhového objezdu. 
V souladu se zákonem o obcích  číslo 128/2000 Sb. v platném znění byly záměry po dobu 15-ti dnů (od 
23.12.2003  do 8.1.2004) zveřejněny – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1015/2004 - ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) části pozemku ve zjednodušené evidenci 

– parcely původ evidence nemovitostí (EN) p.č. 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2 
z majetku města do vlastnictví  Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5 
s tím, že náklady spojené s uzavřením  darovací smlouvy uhradí investoři stavby kruhového 
objezdu. Do doby realizace stavby „Město Kuřim – úprava silnice II/385“ a uzavření  
darovací smlouvy bude mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem uzavřena „Smlouva o 
budoucí darovací smlouvě“. 
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Přijaté usnesení: 1016/2004 - ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) části pozemku parc.č. 2615/6 k.ú.Kuřim, 

zastavěného dle schválené projektové dokumentace stavbou kruhového objezdu do majetku 
Jihomoravského kraje, se sídlem Brno, Žerotínovo nám. 3/5 za podmínky, že Město Kuřim 
nabude předmětný pozemek do vlastnictví v souladu s usnesením Zastupitelstva města 
Kuřimi číslo 1209/2003 ze dne 11.11.2003. Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy 
uhradí investoři stavby kruhového objezdu. Do doby realizace stavby a uzavření darovací 
smlouvy  bude mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem uzavřena „Smlouva o budoucí 
darovací smlouvě“. 

Hlasováno pro obě usnesení současně: pro 17 
 
Ve  20:50 se vzdálil p.Zejda, přítomno 16 členů  ZM. 
 
 
4.8. Převod pozemku dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. z vlastnictví ČR - 
Pozemkového fondu do majetku obce  
Příl. čís. 4C předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Nabytí  pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2573/100 o výměře 
5012 m2 (bývalá železniční trať Kuřim-Veverská Bítýška) do majetku  města je předkládáno v návaznosti na 
ÚPD města, neboť parcela se nachází v lokalitě, kde je uvažováno s komunikacemi,  veřejnou zelení a část je 
určena jako plochy výroby, skladování a distribuce. 
Komise výstavby : doporučuje o převod pozemku požádat. 
OIRR: rovněž doporučuje požádat ČR-PF o nabytí předmětného pozemku do majetku obce, neboť dle ÚP je 
pozemek  určen : 
 cca  54% jako veřejná zeleň – bezúplatný převod 
 cca 42% pro výrobu skladování a distribuci – úplatný převod 
 cca 4%   pro návrhovou komunikaci do průmyslové zóny pod novým statkem – úplatný převod 
 
Přijaté usnesení: 1017/2004 - ZM schvaluje  úplatný převod části pozemku PK číslo 2573/100 k.ú.Kuřim, 

určené pro výrobu, skladování, distribuci a navrhovanou komunikaci a schvaluje  
bezúplatný převod části pozemku PK číslo 2573/100 k.ú.Kuřim určené pro veřejnou zeleň 
z majetku  ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1) zákona číslo 
95/1999 Sb.  

Hlasováno pro 16  
 
Ve 21:00 hod. se V. Zejda vrátil. 
 
 
4.9. Převod pozemku dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. z vlastnictví  ČR – 
Pozemkového fondu do majetku obce 
Příl čís. 4D předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Nabytí níže uvedeného pozemku do majetku obce je předkládáno v návaznosti na již přijaté usnesení MěZ číslo 
1185/2000 ze dne 2.10.2000, kterým bylo schváleno nabytí státních pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 
95/1999 Sb. v lokalitě „Pod silnicí“, „Za Horkou“, „Červený vrch“, určených schválenou územně plánovací 
dokumentací jako plochy biokoridoru, veřejné zeleně, veřejně prospěšné stavby – nový úsek městské 
komunikace 7a, 7b, 6, zóny pro bydlení,  zóny občanského vybavení a služeb, stávající komunikace, zóny 
sportovních a rekreačních aktivit, orné půdy.  
Na základě aktuálního výpisu z LV číslo 10002 – vlastník ČR-Pozemkový fond (po zápisu  majetku ČR-OKÚ 
Brno-venkov) bylo zjištěno, že v zájmové lokalitě je pozemek  (PK) číslo  1667/200 k.ú.Kuřim o výměře 140 
m2, jehož nabytí do majetku města je ZM předloženo ke schválení. Předmětná parcela je dle ÚPD součástí  
ÚSES (biokoridory, biocentra) – úplatný převod. 
 
Přijaté usnesení: 1018/2004 - ZM schvaluje úplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový katastr (PK) číslo 1667/200 k.ú.Kuřim o výměře 140 m2  z majetku ČR – 
Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb.  

Hlasováno pro 16, zdrž. 1. 
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4.10. Převod pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ  pozemkový katastr 
(PK) číslo 336/1, 337/2, 367/4, 338/1 a 339/2 vše v k.ú.Kuřim z majetku ČR-OPF do 
vlastnictví obce  
Příl. čísl 4 (dodatek) předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Usnesením ZM číslo 1002/2001 ze dne 29.1.2001 a 1220/2001 ze dne 13.12.2001 bylo schváleno nabytí shora 
uvedených pozemků do majetku města v souladu s § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. Pozemky jsou dle 
schváleného sídelního útvaru města  součástí plánované veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 
2 – rozšíření hřbitova a výstavba smuteční síně. 
Žádosti  nebyly do dnešního dne  ze strany PF-ČR vyřízeny. Po několika urgencích bylo Pozemkovým fondem 
ze dne 14.1.2004  sděleno,  že bezúplatný převod zatím nelze realizovat, neboť dva pozemky zatím  nebyly tzv. 
„prolustrovány“ Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem financí ČR. V citaci  usn. ZM číslo 
1002/2001 z 29.1.2001 není uvedeno, že ZM schvaluje bezúplatný převod  pozemků (ale pouze nabytí 
pozemků) do majetku obce. Protože PF-ČR trvá na citaci zákona (v usnesení zastupitelstva města musí být 
uvedeno, že ZM schvaluje bezplatný převod), OMP navrhuje  přijatá unesení doplnit o následující znění :  
  
Přijaté usnesení: 1019/2004 - ZM v návaznosti na svá usnesení číslo 1002/2001 ze dne 29.1.2001 a číslo 

1220/2001 ze dne 13.12.2001 bere na vědomí připomínky ČR-Pozemkového fondu 
k formulaci přijatých usnesení, svá usnesení doplňuje a schvaluje  v tomto znění :  

   ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 336/1, 337/2, 337/4, 338/1, 339/2 vše v k.ú.Kuřim do 
vlastnictví obce v souladu s § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb. Předmětné pozemky jsou 
dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  součástí plánované veřejně 
prospěšné stavby  - stavba pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření hřbitova a výstavba smuteční 
síně.  

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.11. Úplatný převod pozemku parc.č. 3504 k.ú.Kuřim o výměře 28945 m2 do majetku 
obce 
Příl. čísl 4 (dodatek) předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Město Kuřim v návaznosti na usnesení přijaté ZM číslo 1093/2003 ze dne 15.4.2003 požádalo ČR-PF o úplatný 
převod pozemku parc,.č. 3504 k.ú.Kuřim o výměře 28945 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o ornou půdu naproti 
„obalovně“ pod zahrádkářskou kolonií „Červený vrch“.  Dle ÚPD je část pozemku určena pro plochy 
individuální rekreace, část přiléhá do zóny veřejné zeleně a cca do poloviny pozemku zasahuje ochranné pásmo 
návrhového rozšíření silnice I/43. Po urgenci zaslané OMP na PF bylo dopisem ze dne 14.1.2004 městu 
oznámeno, že předmětný pozemek byl na základě kupní smlouvy převeden podle § 7 odst. 1) písm. c) zákona 
číslo 95/1999 Sb. v platném znění oprávněné osobě. Pozemek byl zařazen do nabídky, neboť podle § 2 odst. 1 
písm b) výše citovaného zákona  nebyl tento pozemek z nabídky vyloučen. S poukazem na shora uvedené OMP 
navrhuje  usn. ZM zrušit. Snaha  města získat  pozemek parc.č. 3504 k.ú.Kuřim  do majetku obce se  stala 
bezpředmětnou. 
 
Přijaté usnesení: 1020/2004 - ZM ruší  své usnesení  číslo 1093/2003 ze dne 15.4.2003. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
4.12. Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3-II.etapa 
Příl. čís. 4E předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
V souladu s vyhlášenou trvalou veřejnou nabídkou na odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 – 
II.etapa pod ZŠ Jungmannova o celkové výměře 4130 m2 předložil, jako jediný,  jednatel společnosti DOLP 
stavební společnost s.r.o. se sídlem Brno, Bednářova 30a žádost o odprodej – viz příloha.  
MěÚ kontaktoval v letošním roce devět dalších stavebních společností – zatím bez odezvy.  
Vzhledem ke skutečnosti, že zájem DOLPu  stavební společnosti  s.r.o. o koupi nabízených pozemků  nadále 
trvá, je ZM předloženo níže uvedené usnesení. 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 – II.etapa o celkové 
výměře 4130 m2 společnosti DOLP stavební společnost s.r.o. se   sídlem   Brno,    Bednářova  

   30a  za  cenu  1.500,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady ½ nákladů spojených s převodem 
O návrhu nehlasováno. 
Diskuze:: 
Jednatel firmy Dolp vysvětlil důvody žádosti o snížení ceny pozemků – musí se opravit vodovod, čímž cena 

stoupne na cca 1.700 tis./m2. Domnívá se, že za tuto cenu byly neprodejné. Cenu 1500,- m2 neakceptuje. 
Většina členů zastupitelstva souhlasí s vyhlášením nového VŘ na prodej pozemků za sníženou cenu – orientač. 
hlasováním  schváleno 1250,- Kč/m2 pozemku. 
Dále p.Kincl navrhuje, aby kupující uhradil  celé náklady spojené s převodem – bylo tak vždy zvykem. 
Ing. Krupica navrhuje cenu 1300,- m2 a výběr obálkovou metodu 
J.Brabec:  1. uzávěrka přijímání žádostí 31.3. a pak každý měsíc 
Dr. Poledňák: zveřejnit prodej na významném serveru. 
 
Přijaté usnesení: 1021/2004 - ZM ruší své usnesení  čís. 1220/2003  ze dne 11.11.2003 a vyhlašuje trvalou 

veřejnou nabídku  na odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 – II. etapa o 
celkové výměře 4.130 m2  v souladu se schválenou ÚPD města Kuřimi  za podmínek: 
- cena  minimálně 1250,- Kč/ m2 pozemku,  
- nabízené pozemky jsou  zainvestovány na hranici lokality, 
- daně a poplatky budou hrazeny dle zákona 
- úhrada veškerých dalších  nákladů spojených s převodem hradí  nabyvatel 
- nabídky se přijímají k 31.3.2004 a ke každému poslednímu dni v měsíci. 

Hlasováno:pro 15  proti 2  
 
 
5. Program podnikatelský OBOLUS 2004  
Předkládá starosta, vyřizuje OŽU. 
 
Pravidelně každým rokem (počínaje rokem 1997) schvaluje ZM pro každý kalendářní rok Program 
podnikatelský obolus, který si klade za cíl, aby podnikatel – fyzická osoba, která odvedla daň z příjmu mohla 
do jisté míry ovlivnit, jakým způsobem bude část této daně použita.  
Předložený návrh vychází ze znění Programu Podnikatelského OBOLU 2003, proto zachovává způsob tvorby 
„obolu“ – 10% z odvedené částky, minimální částkou, kterou odvedl podnikatel na dani z příjmu musí být 
nejméně 30.000,- Kč a nejsou změněny ani účely, na které může být „obolus“ použit. 
V roce 2003 uplatnilo Podnikatelský OBOLUS pět podnikatelů v celkové výši 62.0140,- Kč.    
Rada  města na svém jednání dne 14.1. návrh projednala a usnesením čís. 18/2004  doporučila ZM ke schválení. 
Předložený program  byl po krátké diskuzi schválen beze změn. 
 
Přijaté usnesení: 1022/2004 -  ZM schvaluje Program podnikatelský OBOLUS 2004 dle návrhu. 
Hlasováno pro 16, zdržel se 1 
 
Program podnikatelský obolus 2004 

Článek 1 
Daň z příjmu fyzických osob (podnikatelů) s trvalým bydlištěm 
v Kuřimi je ze 30% přímým příjmem rozpočtu města. Program 
„Podnikatelský obolus“ si klade za cíl, aby podnikatel, který 
odvedl daň, mohl do jisté míry ovlivnit, jakým způsobem bude 
část této daně použita. 

Pro účely tohoto programu se „obolem“ nazývá částka rovnající 
se 10% daně, kterou podnikatel odvedl za účetní rok 2003. 
 

Článek 2 
Město Kuřim usnesením zastupitelstva dává ve známost 
podnikatelské veřejnosti, že „Obolus“ uplatněný podnikatelem 
v roce 2004 může být použit podle jeho pokynů takto: 
1. V rámci příslušné kapitoly rozpočtu města k financování 

konkrétních oprav, rekonstrukcí a investic na majetku 
města, zejména inženýrských sítí, komunikací, sportovních 
zařízení a veřejných hřišť, parkových a zelených ploch a 
veřejných prostranství, penzionu, stadionu, plovárny, 
kulturního domu, knihovny apod. 

2. V rámci rozpočtu města posílením dílčích provozních 
rozpočtů organizací založených a zřízených  městem 
(škola, mateřské školky, kulturní dům atd.) 

3. Převodem ve prospěch třetích osob na podporu vzdělání, 
kultury, mládeže, na ochranu zvířat, účely sociální, 
ekologické, humanitární,  charitativní, náboženské pro 
registrované církve a náboženské společnosti, 
tělovýchovné a sportovní, rovněž pro účely zdravotnictví a 
požární ochrany. 

Obolus nelze použít k věcem zjevně zbytečným a 
provokativním. 

 
Článek 3 

Obolus uplatní podnikatel na tiskopise vydaném odborem – 
obecním živnostenským úřadem nejpozději do 30.září 2004. 
Rada nebo zastupitelstvo města o něm rozhodne na svém 
nejbližším zasedání. Čerpání obolu nelze převádět na další roky.  
Diskrétnost se zachovává, kontrolu dokladů o odvedené dani 
provádí úředník vázaný mlčenlivostí. Pouze s výslovným 
souhlasem podnikatele se zveřejní jeho jméno. 

Obolus nevznikne podnikateli, který zaplatil na dani méně než 
30 000 Kč.  
Oboly se realizují v pořadí, jakém byly podány, pokud jejich 
součet nepřekročí částku stanovenou rozpočtem. 
 
Schváleno usnesením ZM  č.      /2004  ze dne  27.1.2004.                             

                                                                                      Mgr. Ladislav Ambrož 



 
6. Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
6.1. Návrh novely Statutu „Fondu“ 
Příl. čís.7 předkládá: Dr. David Holman. 

 
Důvodová zpráva: 
Za příjmy fondu byly dosud považovány: 
 Poplatky vybírané při povolování hracích přístrojů, loterií a jiných sázkových her. 
 Pokuty, které jsou příjmem obce a nejsou účelově vázány. 
 Příspěvky a dary poskytnuté městu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 Další příjmy z rozhodnutí zastupitelstva města. 
Od doby, kdy se Kuřim stala pověřenou obcí III.stupně, došlo k výraznému nárůstu příjmů z pokut plynoucích 
z celého správního obvodu. Jedná se však o předem obtížně odhadnutelnou částku. Proto částka rozpočtovaná na 
výdaje fondu vždy odráží vůli samosprávy více než skutečné (předem nespočitatelné) příjmy z pokut. 

Statut (příl. 7A) i nyní umožňuje, aby ZM dle potřeby zvyšovalo příjmy fondu bez ohledu na to, co má být jejich 
zdrojem. Proto předkladatel považuje stanovení příjmu z pokut jako povinný zdroj příjmů fondu za irelevantní a 
navrhuje jeho vypuštění. 
 
Diskuze: 
Ing. Hanák, předseda komise KF: do budoucna by chtěl navrhnout oproštění  „kulturního fondu“ od 

obstaravatelských a mandátních smluv (MŠ, ZŠ). 
Dr.Poledňák: nesouhlasí  s návrhem Dr.Holmana a žádá  ponechat znění statutu tak jak je s tím, že pokud by  byl 

ve velkém přebytku, lze  příjmy  za pokuty a poplatky  „ omezit zlomkem“.  
 
Návrh  usnesení: ZM schvaluje změnu ve znění Statutu Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě 

Kuřim. V odst.I - příjmy Fondu se vypouští řádek: „Pokuty, které jsou příjmem obce a 
nejsou účelově vázány“. 

Hlasováno o návrhu:  pro 4, proti 6, zdrželo se 7 - neschváleno  
 
 
6.2. Vyhlášení termínů výběrových řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v r. 2004 
Příl. čís. 8 předkládá Ing.Rostislav Hanák, zpracoval a vyřizuje KÚ. 
 
Začátkem roku zastupitelstvo města vyhlašuje aktuální termíny uzávěrek žádostí o příspěvky z „Kulturního 
fondu“, aby byly v dostatečném časovém předstihu informováni všichni tradiční  i event. noví organizátoři 
kulturního, spolkového a sportovního života v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 1023/2004 - ZM vyhlašuje 3 výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2004 a stanovuje následující termíny: 
1. Uzávěrka pro podání žádostí:  19.2. 2004 

Termín projednání v ZM:  9.3. 2004 
2. Uzávěrka pro podání žádostí: 13.5. 2004 
 Termín projednání v ZM: 1.6. 2004 
3. Uzávěrka pro podání žádostí: 9.9. 2004 
    Termín projednání v ZM: 29.9. 2004 

Hlasováno pro 17. 
 
 
 
7. Plnění usnesení zastupitelstva města 
Příl. čís. 9 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje tajemník a KÚ. 
 
Posouzení stavu plnění usnesení vyžaduje postupně se vyjádřit k 55 usnesením, z nichž první bylo přijato v roce 
1999. Nejedná se o žádný katastrofický stav, protože město funguje nezávisle na vzniklé situaci. Plnění části 
usnesení je mimo vůli zastupitelstva (závisí na spolupráci různých institucí a občanů jako protějšků města), část 
vyžaduje posouzení aktuálnosti vzhledem ke změněných podmínkám a podle situace jim vdechnout nový život 
nebo zrušit, část vyžaduje upřesnění termínů plnění, odpovědných osob (odborů) nebo i obsahu. Protože platí 
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zásada, že usnesení může být změněno jen usnesením je nutné se s tímto stavem postupně vypořádat a to 
nejprve ve vedení města a městském úřadu a následně předložit zastupitelstvu příslušné návrhy. První balíček 
návrhů bude předložen na zastupitelstvu 9.3.2004.  O předložených usneseních je možno rozhodnout na 
tomto zasedání, neboť se jedná o stanovení nových termínů souvisejících s investiční výstavbou.      
 
Přijaté usnesení: 1024/2004 - ZM stanovuje nové termíny plnění usnesení 
                             1170/2003  31.3.2004 
                             1172/2003  31.3. 2004 a 31.12.2004 škola Tyršova 
                             1173/2003  31.5. 2004 
                             1174/2003  30.6. 2004 
                             1175/2003  30.6. 2004 
                             1190/2003  30.11.2004 
Hlasováno pro 16 (nepřítomen hlasování Dr.Poledňák)                               
 
 
Přestávka 22:00 – 22:15 hod. 
 
 
 
8. Vstup do Dobrovolného svazku  obcí s názvem „Svazek obcí pro výstavbu rychlostní 
komunikace R 43“ 
Příl. čís. 10 A – D předkládá a vyřizuje starosta. 
 
Dopisem předsedy „Svazku obcí  pro výstavbu rychlostní komunikace R 43“ bylo městu Kuřim nabídnuto 
členství v tomto svazku. Předmětem činnosti svazku je především  urychlení výstavby rychlostní komunikace R 
43 , slaďování zájmů a  činností samospráv atp.  Podrobné informace jsou obsaženy  ve „Stanovách  
dobrovolného svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43“. 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek:  žádá posečkat s rozhodnutí o vstupu do svazku 
Ing. Bojanovská: navrhuje vstoupit do svazku, ale se schválením počkat do  15.3., kdy je plánováno po jednání  

starostů  dotčených obcí a po výstupech EIA k R 43. 
Dr.Poledňák: navrhuje nevyčkávat a připojit se. 
Ing. Sukalovský: navrhuje předjednat s vedením svazku podmínky za jakých podmínek do svazku vstoupíme. 
 
Přijaté usnesení: 1025/2004 - ZM souhlasí  se vstupem Města Kuřimi do Svazku obcí  pro výstavbu rychlostní 

komunikace R 43, schvaluje „Stanovy svazku“ a text „Zakladatelské smlouvy svazku“.  
ZM ukládá starostovi města písemně požádat o vstup do „Svazku obcí“. 

Hlasováno pro 12 zdrželo se  5. 
 
 
 
9. Žádost města Kuřimi o zařazení důležitých staveb na kanalizační síti  do programu 
dotací z fondů EU 
Příl. čís. 12 předkládá starosta. 
 
Na základě provedené konzultace s odborem technických sítí MMB, BVaK a firmou Aquatis žádá město Kuřim 
o zařazení do přehledu vytypovaných staveb, které se mohou (společně se stavbami města Brna obdobného 
charakteru) reálně ucházet o dotaci z Kohezního, příp. Strukturálního fondu EU. Město Kuřim preferuje tyto 
stavby: 
 
1) Rekonstrukce kanalizace v ulici Na Vyhlídce 
2) Oprava kanalizace v ulici Na zahrádkách 
3) Ulice Hybešova - odlehčovací komora 
4) Rekonstrukce a modernizace Podhoří  III. etapa -  kanalizace v ulici Jánská 
5) ul. Brněnská – rekonstrukce shybky 
 
Dotace se vztahuje pouze na rekonstrukce nebo nově budované úseky splaškové kanalizace, příp. objekty na 
splaškové kanalizaci. Přeložky ostatních sítí a rekonstrukce komunikací nejsou hrazeny z těchto prostředků. 
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Rozpočtové náklady výše uvedených staveb bez přeložek inženýrských sítí a oprav komunikací nebo chodníků 
činí 21 737 000,- Kč. Podíl města činí 40% rozpočtových nákladů což je cca 8 700 000,- Kč ( 10% dotace ČR, 
50% EU). Předpokládaný termín zahájení staveb je rok 2006. K podané přihlášce je nutno dodat prohlášení 
města Kuřim, že v roce 2006 bude mít k dispozici výše uvedené finanční zdroje. 
 
Poznámka: 
Starosta:  Magistrát  města Brna městu zaslal informaci před 2 dny a  žádá po nás rozhodnutí do  2.2.04  o 
vyčlenění   8,7 mil. Kč  vč.  vyvolaných investic. 
 
Přijaté usnesení: 1026/2004 - ZM tímto potvrzuje, že pro dofinancování staveb, které jsou součástí přihlášky 

pro možnost čerpání prostředků z Kohezních fondů EU má zajištěny prostředky ve výši 40% 
rozpočtových nákladů, tj. 8.700.000,- Kč, kromě toho pak zajistí i potřebné finanční 
prostředky na realizaci vyvolaných investic v rámci těchto staveb v předpokládaném roce 
čerpání dotací, tj. v roce 2006. 

Hlasováno pro 12, proti 2, zdrželi se 3 
 
 
V souvislosti s plánovaným zvýšením daně DPH na některé stavební práce od  05/2004  p.Zejda  žádá 
zpracování a předložení  seznamu investičních akcí na rok 2004 v cenách s DPH  22% v časovém rozlišení. 
 
Přijaté usnesení: 1027/2004 - ZM ukládá přepracovat a předložit  seznam investičních akcí na rok 2004 

v cenách s DPH  22% v časovém rozlišení. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi jk rekapitulaci přijatých usnesení: 
Rekapitulaci provedla Ing.M.Bojanovská a následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – 
schváleno všemi 17 hlasy. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:00 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne  27.2.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 

Ing. Miloš  Krupica          Lubomír Kincl 
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Přílohy:  
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1, 1A  Rozpočet 204 – 2. verze 
2, 2A,B  Investice v roce 2004 
3, 3A  Majetkoprávní úkony 
4,4A-E Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
5  Počet uvolněných funkcionářů 
6,6A  Program podnikatelský OBOLUS 
7  Návrh novely statutu Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8  Vyhlášení nových termínu na příspěvky z „kulturního fondu“ 
9  Plnění usnesení zastupitelstva 
10,10A-D – Vstup do dobrovolného svazku obcí „Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43“ 
11  Petice proti instalování plastiky P.Opočenského na nám. 1. května 
12  Žádost města o zařazení  důlež. staveb na kanalizační síti do progr. dotací z EU 
- Usnesení  návrhové komise 
- Soupis hlasování 
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