
hM Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 04/2004  konaného dne 20.4.2004  
 
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, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, 
Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
Omluven: Ing. Jaromír Němec 
 
Hosté: Ing. Miroslav Nováček, generální ředitel  Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno 16 členů zastupitelstva (ZM),  zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. D. Sukalovský a  Dr. I.Poledňák 
Hlasováno: pro všichni přítomní  
Ověřovateli zápisu zvoleni: Dr. J. Marek a Ing. M. Kotek 
Hlasováno: pro všichni přítomní 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek. 
 
Úvodem starosta navrhuje doplnění plánovaného programu o: 
1. stížnost občanů Podlesí  na způsob chovu psů p.Boleslavem, předání petice starostovi 
2. projednání platby vodovodu na Podhoří za přítomnosti generálního ředitele  spol. Brněnské vodovody a 

kanalizace, a.s. Ing. Miroslava Nováčka 
 
 
Program: 
1. Petice občanů Podlesí - chov psů p.Boleslavem 
2. Projednání stanovisek  ve věci realizace  stavby – přeložky vodovodu na Podhoří v Kuřimi 
3. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města k 13.4.2004 
4. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
5. Obecně závazná Vyhláška č. 2/2004 
6. Výstavba města, investice 
 - Rozšíření obsahu investičních akcí –  položka č. 50 
 - Investiční akce 
7. Rozpočtová opatření 
8. Zrušení příspěvkové organizace Služby města Kuřimi 
9. Různé 

- Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
- Navýšení příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Jungmannova 
- Změnu účelu u investiční akce čís. 38 PPD 
- Informace o investičním záměru Sportovní hala v Kuřimi 
- Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.Blanenská (od PA k TOS) 
- Změna osazení osadního výboru na Podlesí 
- Změna ve složení Výboru pro výběrová řízení FK 
- Vyúčtování vánoční sbírky 
- Výběrové řízení FRB 
- Chodník a komunikace  na Podlesí 

 
Program schválen i s doplněním 16  hlasy. 
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1. Petice občanů Podlesí - chov psů p.Boleslavem 
Na jednání dostavili občané  Kuřimi – Podlesí  a předali starostovi petici, v níž vyjadřují nesouhlas s chovem 
několika psů (německých ovčáků) v kotcích, umístěných v hustě obydlené oblasti.  
Občané jsou obtěžováni štěkotem psů, zápachem  z velkého množství exkrementů, agresivním chováním  
p.Boleslava vůči psům, obávají se o bezpečnost, neboť psi jsou agresivní a pozemek s kotci není řádně oplocen. 
Žádají město o prošetření a zjednání nápravy, informování Krajské hygienické  stanice a Krajské  veterinární 
správy. 
Třebaže se jedná o dlouhodobý problém, osadní výbor prozatím žádný státní orgán nekontaktoval, ani nepodal 
stížnost ani na přestupkovou komisi. S panem Boleslavem se sami občané Podlesí obávají jednat. 
Místostarosta Dr.Holman přislíbil  občanům Podlesí pomoc při řešení  problému do konce měsíce května. Petice 
bude prostřednictvím Města  zaslána ke kompetentním státním institucím a  podána k přešetření na přestupkovou 
komisi. 
 
 
 
Na jednání se v 18:20 dostavil generální ředitel Brněnských vodovodů a kanalizací, a.s. Ing.Miroslav Nováček. 
 
2. Projednání stanovisek  ve věci realizace  stavby – přeložky vodovodu na Podhoří v 

Kuřimi 
Příl. čís. 19. 

 
Dr.Holman seznámil přítomné se závěrem advokátní kanceláře JUDr. Kateřina Pavlíková a partneři, které byly 
zaslány podklady k posouzení stavu věci. Dle  tohoto posudku Městu Kuřim závazek vůči  spol. BVaK, a.s. 
z realizace stavby  - přeložka vodovodu na Podhoří  vznikl (příl. čís. 19). 
Generální ředitel BVK, a.s. Ing. Nováček vysvětlil, proč  BVK, a.s. nyní žádá uhradit od Města Kuřimi 3,6 mil. 
Kč za stavbu vodovodu  na Podhoří. 
Jelikož zastupitelstvo města nebylo jednotné ve stanovisku zda městu vznikl, nebo nevznikl závazek vůči BVaK 
ve výši cca 3,6  mil. Kč, k problematice se ZM vrátí na  svém příštím řádném zasedání. 
 
Generální ředitel BVaK Ing.M.Nováček  odchází z jednání v 19:20 hod. 
 
 
 
3. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města k 13.4.2004 
Příloha č. 1A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje tajemník. 
 
K uvedenému datu jsou nesplněna usnesení uvedená v příloze č. 1A (viz znění usnesení). Navrhují se opatření 
uvedená v předložených usneseních. 

 
Přijaté usnesení: 1054/2004 - ZM ruší svá usnesení čís. 1245/2000, 1182/2001, 1174/2001 a 1200/2001. 
 
Přijaté usnesení: 1055/2004 - ZM stanovuje nový termín plnění:  
 usnesení č. 1062/2003   na 31.10.2004 
 usnesení č. 1195/2003   na 31.8. 2004. 
 usnesení č. 1170/2003   na 31.10.2004  
 usnesení č. 1234/2003   na 31.12.2004  
 usnesení č. 1235/2003   na 31.12.2004 
 usnesení č. 1236/2003   na 31.12.2004 
 usnesení č. 1245/2003   na 31.12.2004 
Hlasováno o obou usneseních současně: pro  16 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
4.1. Josef Dufek, Kuřim, Legionářská 456 - směna pozemků – 
Příl. čís. 2A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje  OMP. 
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Pan Dufek  požádal město v souvislosti s uvažovanou stavbou RD ve dvoře domu čp. 456 o směnu pozemků.  
Komise výstavby se stavbou vyslovila souhlas  za předpokladu, že bude vypořádána část pozemku přiléhající 
k východní obvodové zdi z důvodů přesahu střechy na pozemek města. Jelikož je pan Dufek výlučným 
vlastníkem pozemku (parc.č. 2108/4 o výměře 74 m2) který  je součástí chodníku a zeleného pásu před jeho RD 
a část přídomní zahrady, kterou rodina pana Dufka po léta užívá a je zaplocená (červeně vyšrafováno)  není jeho 
majetkem ale je majetku města, požádal p.Dufek  s ohledem na tyto skutečnosti o  směnu pozemků – viz příloha. 
 Odbor majetkoprávní po projednání s odborem stavebním a vodoprávním  nevidí potřebu odprodeje, 
příp. směny pozemku v  š. cca  1,5 m podél nově uvažované stavby jen proto, že střecha ve výšce 4 m  bude nad 
tento pozemek přesahovat..  
 Odbor životního prostředí  nemá k navržené směně pozemků námitek.  
 Odbor investiční a regionálního rozvoje z hlediska ÚP rovněž nemá  námitek, směnu pozemku – 
chodníku a zeleného pásu před RD považuje za účelnou, v případě směny části pozemku parc.č. 2108/1lemující 
východně v šíři cca 1,5 m pozemky pana Dufka se ztotožňuje se stanoviskem OMP. 
 ZM se dohodlo na schválení směny pozemků bez  pruhu v  š. 1,5m podél  uvažované stavby, čímž  se 
směňovaná výměra sníží z cca 154m2 na  cca 120 m2. 
 
Přijaté usnesení: 1056/2004 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č.2108/4 k.ú.Kuřim o výměře 74 m2 

(vlastník Josef Dufek) za část pozemku parc.č. 2108/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 120 m2 
(vlastník Město Kuřim)  s cenovým vyrovnáním ve výši 50,- Kč/m2 pozemku nad výměru 
parc.č. 2108/4 ( tj. 74 m2)  s podmínkou, že pan Josef Dufek, Kuřim, Legionářská 456 uhradí 
veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
Dr.Marek se vzdálil na projednání  bodu 4.2. – přítomno 15 členů ZM. 
 

4.2. Odprodej stavebních pozemků v lokalitě B0.3 – II.etapa  „pod ZŠ Jungmannova“ 
Příl. čís. 3 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje  OMP. 
 
V souladu s usnesením ZM číslo 1021/2004 ze dne 27.1.2004, kterým byla vyhlášena trvalá veřejná nabídka na 
odprodej  stavebních   pozemků  v k.ú. Kuřim  za  cenu min. 1.250,- Kč/m2 pozemku v návrhové lokalitě B0.3 
-II.etapa o celkové výměře 4.130 m2  bylo na den 8.4.2004 svoláno výběrové řízení, neboť k 31.3.2004, kdy 
byla uzávěrka nabídek, byli přihlášeni 3 zájemci. Vlastního výběrového řízení se však zúčastnil pouze jediný 
zájemce (jedna společnost těsně před začátkem výběrového řízení telefonicky oznámila, že se nezúčastní, další 
se bez omluvy nedostavila).  Jako jediný zájemce zůstal pan Zdeněk Rigl, trvale bytem Pod Ostrou 8, 621 Brno-
Ivanovice. 
 
Přijaté usnesení: 1057/2004 - ZM schvaluje  odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3-II.etapa o 

výměře  4.130 m2 panu Zdeňku Riglovi, bytem Pod Ostrou 342/8, 621 00  Brno-Ivanovice 
za cenu 1.250,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem. Daň 
z převodu nemovitosti  bude uhrazena dle zákona. 

Hlasováno: pro  14   zdržel se 1 
 
 
 

4.3. Odprodej bytových jednotek v domě s byty a nebytovými  prostory Kuřim, 
Wolkerova čp. 947 
Příl. čís. 4 předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OMP. 
 
Místostarostka města předkládá ZM ke zvážení možnost odprodeje bytových jednotek (1+kk) číslo 947/21, 
947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 947/68, 947/102 v domě s byty a nebytovými prostory čp. 947 
v Kuřimi, Wolkerova ulice za ceny uvedené v usnesení. 
 
Návrh usnesení : ZM bere na vědomí, že bytové jednotky číslo 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 

947/67, 947/68 a 947/102 jsou prosty zástav a nabízí je k odprodeji v rámci podmínek daných 
vyhláškou města číslo 6/1997 z  22.9.1997 a novely č. 1 z 2.3.1998 s výjimkou ceny, která 
bude stanovena tak, aby se městu  vrátily alespoň vynaložené náklady na pořízení těchto bytů 
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Návrh usnesení :  ZM schvaluje  nabídkové ceny bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostory čp. 
947 v Kuřimi Wolkerova ulice k odprodeji za cenu : 

 947/43, 947/44, 947/66,947/67,947/68 .............Kč 280.000,- 
 947/21, 947/22, 947/23 .................................... Kč 299.250,- 
 s tím, že ceny jsou včetně zařizovacích předmětů až do odvolání stálé. 
 947/102 ........................................................... Kč 104.568,-s tím, že k ceně bytu bude započtena 

zůstatková cena zařizovacích předmětů 
O původních, výše předložených návrzích,  nehlasováno. 
Diskuze nad cenami bytů, na návrh Dr.Poledňáka bude materiál přepracován do následujícího  jednání ZM tak, 
že se  výše uvedené byty budou nabízeny k prodeji  za jednotkovou, nejvyšší vypočítanou cenu. 
 
 
4.4. Souhlas s odprodejem bytové jednotky - vzdání se zástavního práva zástavním 
věřitelem 
Příl. čís. 5 předkládá starosta,  zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Na základě usnesení zastupitelstva města Kuřim č. 1097/2003 ze dne 15.4.2003 bylo schváleno poskytnutí 
finanční půjčky z „ Fondu rozvoje bydlení“  ve výši 1 500 000,- Kč družstvu KVĚTNICE, stavební bytové 
družstvo. Tato pohledávka byla zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 121/2003, kterou 
KVĚTNICE, stavební bytové družstvo zřídilo zástavní právo k 59 bytovým jednotkám  bytového domu na ul. 
Nádražní č.p. 1261 v Kuřimi. 
Dne 25.2.2004 požádalo družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo zastoupené předsedou družstva 
Stanislavem Mrkosem město Kuřim o souhlas k převedení bytové jednotky č. 8, domu č.p. 1261 na Nádražní 
ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví paní Janě Kozelkové, která  o tento úkon požádala. 
Celková hodnota zastaveného majetku podstatně převyšuje výši  zajišťované pohledávky. 
Odbor finanční  k výše popsané záležitosti nemá námitek. 
 
Přijaté usnesení: 1058/2004 - ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k bytové jednotce č. 8 domu č.p. 1261 

na Nádražní ulici v Kuřimi ve prospěch KVĚTNICE, stavebního bytového družstva a její 
následný odprodej paní Janě Kozelkové s tím, že poplatky spojené s výmazem zástavního 
práva z katastru nemovitostí ponese KVĚTNICE, stavební bytové družstvo. 

Hlasováno: pro  15   zdržel se 1 
 
 
4.5. Žádost o směnu pozemků - DOLP stavební společnost s.r.o. 
Příl. čís. 5A-C předkládá starosta 
 
Dne 5.2.2004 byla na MÚ v Kuřimi doručena žádost pana Josefa Lossmanna, jednatele firmy DOLP stavební 
společnost s.r.o. o směnu pozemků bez cenového vyrovnání v lokalitě Pod Slavičkou v Kuřimi Podlesí. Jedná se 
o směnu části pozemků ve vlastnictví  města Kuřimi, pozemky ve zjednodušené evidenci-parcela původ 
pozemkový katastr (PK) č. 1829, 1830/1 k.ú. Kuřim a části pozemků ve vlastnictví  DOLP stavební společnost 
s.r.o pozemky ve zjednodušené evidenci-parcela původ pozemkový katastr (PK) č. 1827/1,1827/2,1828, k.ú. 
Kuřim. V případě realizace směny se DOLP stavební společnost s.r.o. zavázala hradit veškeré náklady s touto 
směnou spojené včetně úhrady daně z převodu nemovitostí. 
Komise výstavby, odbor životního prostředí, odbor stavební a vodoprávní nemá k uvedené směně námitek. 
Odbor OIRR sděluje, že předmětné pozemky jsou územním plánem určeny jako orná půda, jiné využití není 
přípustné a směnu zatím nedoporučuje. Současně však upozorňuje na možnost města zažádat o územní řízení za 
účelem změny využití území na zahrady a v případě kladného projednání nabídnout k odkupu vlastníkům 
přilehlých novostaveb. 
Další variantou může být i realizace předmětné směny s finančním vyrovnáním firmy DOLP stavební společnost 
s.r.o. ve prospěch Města Kuřimi, jelikož touto směnou Město Kuřim získá pozemky, které nelze zpeněžit, kdežto 
firma DOLP stavební společnost s.r.o.pozemky, které prodá, tudíž je pro Město Kuřim bez cenového vyrovnání 
nevýhodná. 
Ke zveřejněnému adresnému záměru  který byl schválen RM dne 25.2.2004, pod číslem usnesení 81/2004 vznesl  
námitku RNDr. Igor Poledňák – považuje  směnu bez finančního vyrovnání za nevýhodnou. 
 
Diskuze: 
Dr.Holman:  město doporučuje směnu neschválit. 
Dr.Poledňák: po domluvě s p.Lossmannem předkládá protinávrh – směnu schválit ale s cenovým vyrovnáním 

40,- za každý převáděný m2 pozemku města. 
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Přijaté usnesení: 1059/2004 - ZM schvaluje směnu části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcela původ 

pozemkový katastr (PK) č. 1829, 1830/1 k.ú. Kuřim (vlastník Město Kuřim) o výměře cca 
1390 m2  za  část pozemků ve zjednodušené evidenci-parcela původ pozemkový katastr (PK) 
p.č. 1827/1,1827/2,1828, k.ú. Kuřim (vlastník DOLP stavební společnost s.r.o.) o výměře cca 
1387 m2 – dle situace - s cenovým vyrovnáním 40,- Kč za každý m2 pozemku města s tím, že 
náklady spojené se směnou včetně úhrady daně z převodu nemovitostí ponese DOLP stavební 
společnost s.r.o. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se  2 
 
Přestávka: 20:00 – 20:15 hodin. 
 
 
Ing. Sukalovský vzdálen při projednání bodu 4.6. – přítomno 15 členů ZM. 
 
4.6. KVĚTNICE, stavební bytové družstvo, Brněnská 150, Tišnov – žádost o odkoupení 
pozemku 
Příl. čís. 6 předkládá starosta, zpracovala a vyřizuje OMP. 
 
Usn. RM č. 120/2004 ze dne 24.3.2004 byl schválený adresný záměr na budoucí odprodej části pozemku parc. č. 
550 k.ú. Kuřim o výměře cca 50 m2 KVĚTNICI, stavebnímu bytovému družstvu, se sídlem  Tišnov, Brněnská 
150 pro vybudování 8 kolmých sloupců lodžií za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese KVĚTNICE, stavební bytové družstvo. V souladu s 
§ 39-41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, byl adresný záměr zveřejněn po dobu 15-ti dnů od 26.3.204 do 
12.4.2004 – bez připomínek.  
V současné době vyřizuje odbor stavební a vodoprávní žádost KVĚTNICE, stavebního bytového družstva o 
vydání stavebního povolení k akci „Výměna balkonů za lodžie Na Loučkách 1200-1203, Kuřim“. Ze strany 
dotčených  odborů MěÚ Kuřim nebylo k navrženému odprodeji části pozemku parc. č. 550 k.ú. Kuřim o výměře 
49 m2 připomínek.  
 
Přijaté usnesení: 1060/2004 - ZM schvaluje budoucí odprodej části pozemku parc. č. 550 k.ú. Kuřim o výměře 

49 m2 KVĚTNICI, stavebnímu bytovému družstvu, se sídlem Tišnov, Brněnská 150 pro 
vybudování 8 sloupců lodžií za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese KVĚTNICE, 
stavební bytové družstvo.  

Hlasováno: pro 15 
 
 
4.7. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
Příl. čís. 7A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Jihomoravská energetika provedla  přeložku kabelového vedení NN na náměstí 1. května  na žádost investora – 
Ing.J.Fikara. Jedná se o odklon stávajícího kabelového vedení NN do budoucího průchodu vnitrobloku 
polyfunkčního domu. Jihomoravská energetika, proto žádá zřízení věcného břemene na upravenou trasu 
kabelového vedení spočívající v jeho umístění na pozemcích na  parc.č.  293/1 a 294,  dle výkresu  a přístupu za 
účelem provozování, údržby, oprav.  
 
Přijaté usnesení: 1061/2004 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Jihomoravské energetiky 

a.s., jako oprávněného z věcného břemene na umístění a provozování nového kabelového 
vedení NN rozsahu dle situačního výkresu na pozemcích parc.č. 293/1 a 294 v k.ú. Kuřim, 
obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, náklady na jeho zřízení nese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

Hlasováno: pro 15  zdržel  se 1 
 
 
 
Dr.Holman vzdálen při projednávání bodu 5 – přítomno 15 členů ZM. 
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5. Obecně závazná Vyhláška č. 2/2004 
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních 
družin a školních klubů ve městě Kuřimi 
Příloha č. 8A předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OŽU. 
 
Pracoviště ministerstva vnitra - odbor pro místní správu oddělení dozoru Vyškov upozornilo Městský úřad v 
Kuřimi na drobná legislativní pochybení v existující vyhlášce č. 2/2001 o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol a školních družin ve městě Kuřimi. Proto bylo rozhodnuto o zpracování 
nové obecně závazné vyhlášky a současně je navrhnuta nová výše příspěvku zákonných zástupců na částečnou 
úhradu neinvestičních nákladů. 
Výše navrhovaných příspěvků: 

- MŠ – 200,-Kč/měsíc za jedno dítě 
- MŠ – 140,- /měsíc za 3. dítě 
- MŠ – 100,- Kč/měsíc za každé další dítě 
-  
- ŠD – 65,- Kč/měsíc na jednoho žáka 
- ŠD – 45,- Kč/ za 2. dítě 
- ŠD – 32,- Kč/ za každé další dítě 

Ve Čl. 4 vyhlášky je specifikováno, za jakých podmínek mohou rodič žádat osvobození od poplatku. 
Účinnost obecně závazné vyhlášky se předpokládá od nového školního roku, to je od 1.9. 2004 
RM na svém zasedání dne 7.4.2004 výše zmíněnou vyhlášku projednala a navrhla novou výši příspěvku pro 
schválení v ZM( Usnesení RM č. 133/2004).  
 
Přijaté usnesení: 1062/2004 - ZM schvaluje obecně závaznou Vyhlášku čís. 2/2004 o příspěvku na částečnou 

úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů ve městě 
Kuřimi. 

Hlasováno: pro  10,  zdrželo se 5. 
 
 
 
6. Výstavba města, investice 
 
6.1. Rozšíření obsahu investičních akcí –  položka č. 50 
Příl. čís.6 předkládá starosta, zpracovala a vyřizuje Ing.Fidrmucová. 
 
ZM dne 27.1.2004 usn. č. 1007/2004 schválilo rozpočet města na investiční akce pro rok 2004. Položkou č. 50 
bylo přiděleno 270.000,- Kč na revize elektro a plynu v obecních bytech. OMP žádá o rozšíření účelu využití 
uvedených finančních prostředků o nejnutnější opravy v obecních bytech, především rekonstrukce elektrického 
zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 1063/2004 - ZM schvaluje rozšířit obsah investiční akce čís. 50 „Revize elektro a plynu 

v městských bytech“ o nutné opravy. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
6.2. Investiční akce 
Příl. čís. 9 předkládá a vyřizuje A. Matějíčková. 
 
V rámci rozpočtu na investiční akce je ZM navrhováno přesunout prostředky z akce č. 29 – Technologické 
vybavení výdejen jídla MŠ – 400 000 Kč na akci č. 26 – Rekonstrukce strav. zařízení ZŠ Jungmannova.  
 
Přijaté usnesení: 1064/2004 - ZM schvaluje převod finančních prostředků z investiční akce čís. 29 

„Technologické vybavení výdejen jídla MŠ“ ve výši 400 000 Kč na akci čís. 26 
„Rekonstrukce strav. zařízení ZŠ Jungmannova“. 

Hlasováno: pro 15. zdržel se 1 
 
 
Vzdálen Dr.Holman při projednávání bodu 7 – přítomno 15 členů ZM. 
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7. Rozpočtová opatření 
Příl. čís. 10 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 

1) výdaje: § 3419                 11 000 Kč  
    příjmy: § 3419     11 000 Kč  

V souvislosti s provedenou akcí „Rekonstrukce rozvodů bazénové vody“ bylo v plaveckém areálu shromážděno 
větší množství železného šrotu,  který byl prodán a výtěžek je navrhováno zapojit do rozpočtu plaveckého areálu 
na částečné pokrytí této akce. 
 
 2) výdaje:  § 6409 rezerva                              - 95 000 Kč 
     výdaje:  § 6409 inv. rezerva, akce č. 3     95 000 Kč 
Odbor investiční a regionálního rozvoje  požádal o navýšení rozpočtu ve výši 95 000 Kč akci „Most Láznisko“.  
 
 3) výdaje: § 3612    17 000 Kč 
     příjmy: § 3612    17 000 Kč  
Dne 18.3.2004 proběhlo výběrové řízení na přidělení bytu č. 947/43 na ul. Wolkerova. Nejvyšší nabídnutá částka 
17.000,- již byla uhrazena na pokladně města. OMP žádá, aby o tuto částku byl navýšený rozpočet na straně 
příjmové § 3612 a souběžně i na straně výdajové § 3612. Získané prostředky budou použity na opravu a 
udržování obecního bytového fondu. 
 
            4) výdaje: § 6402              1 375 400 Kč 
    financování: pol.  8115             1 375 400 Kč 
Toto rozpočtové opatření souvisí s vypořádáním dotací za loňský rok, jedná se o vratku za nevyčerpané dotace 
na sociální dávky a konání referenda. Hrazeno je povýšením rezervy z upřesněného přebytku hospodaření 
minulých let. 
 
Přijaté usnesení: 1065/2004 - ZM schvaluje rozpočtová opatření čís. 4 k rozpočtu města na rok 2004 dle 

zápisu. 
Hlasováno: pro 14  zdržel  se 1. 
 
 
 
8. Zrušení příspěvkové organizace Služby města Kuřimi 
Příl. čís. 10 A  předkládá  starosta. 
 
RM svým usnesením 557/2003 zrušila ke dni 31.10.2003 příspěvkovou organizaci Služby města Kuřimi. Na 
základě tohoto usnesení byla dokončena celková likvidace organizace a veškeré pohledávky a závazky 
převedeny na Město Kuřim. V souvislosti s vymáháním pohledávek bylo odborem finančním zjištěno, že výše 
uvedené usnesení je v rozporu se zákonem, protože zrušit příspěvkovou organizaci je v zákoně o obcích 
vyhrazeno pouze Zastupitelstvu města. Na základě toho RM své usnesení zrušila. 
 
Přijaté usnesení: 1066/2004 - ZM ruší příspěvkovou organizaci Služby města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 15,  zdržel se 1. 
 
 
 
9. Různé 
 
9.1. Informace o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Příl. čís. 11A předkládá Dr.I.Poledňák. 
 
Kontrolní výbor předkládá informaci o své činnosti od 29.10.2003 do 28.1.2004, kdy se zabýval plněním 
usnesení rady a zastupitelstva města a to jak po stránce formální (způsob administrativního sledování plnění 
usnesení) tak po stránce věcné. Poznatky jsou obsaženy v předložených zápisech. Doporučuje se posoudit 
program sledování usnesení a zařazovat na každé jednání zastupitelstva bod Plnění usnesení, což bylo 
akceptováno v usnesení zastupitelstva č. 1028 /2004 dne 9.3.2004.  
 
Přijaté usnesení: 1067/2004 - ZM bere na vědomí zápisy kontrolního výboru čís. 0304 a čís. 0405. 
Hlasováno: pro 16 
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Pan L. Kincl vzdálen při projednávání bodu 9.2. – přítomno 15 členů ZM. 
 
9.2. Navýšení příspěvku příspěvkové organizace ZŠ Jungmannova 
Příl. čís. 12 předkládá Dr.D.Holman. 
 
ZM schválilo realizaci akce „Výměna oken v ZŠ Jungmannova“. Protože se jedná o opravu budovy, kterou jsme 
svěřili ZŠ Jungmannova do správy, je třeba, aby akci hradila sama příspěvková organizace. Proto je předkládán 
návrh usnesení, kterým se prostředky vyčleněné na tuto akci přesunou ve výši odpovídající skutečným nákladům 
„z investic“ do rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ Jungmannova, která výměnu oken z těchto prostředků 
uhradí, formou zvýšeného účelového provozního příspěvku. 
 
Přijaté usnesení: 1068/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 5 ve výši 859.491,- Kč jako navýšení 

příspěvku organizaci Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, za účelem pokrytí nákladů spojených s výměnou oken. Tímto se akce 
„Výměna oken v ZŠ Jungmannova“ vyřazuje ze seznamu investičních akcí města (viz usnesení 
ZM 1006/2004 -příloha 2B) a o stejnou částku se ponižuje investiční rezerva. 

Hlasováno: pro 15 
 
 
9.3. Změnu účelu u investiční akce čís. 38 PPD 
Příl. čís. 9 předkládá Dr.D.Holman. 
 
Paní M. Mikšová, ředitelka Penzionu pro důchodce Kuřim navrhuje změnit vymezení účelu u akce č. 38 na 
opravu střechy nad strojovnou a opravu zásobníku vody ve výměníkové stanici v PPD. Částka ve výši 50.000,- 
Kč zůstává nezměněna. 
 
Přijaté usnesení: 1069/204 - ZM schvaluje změnu účelu u investiční akce čís. 38 na „Oprava střechy nad 

strojovnou a oprava zásobníku vody ve výměníkové  stanici PPD. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
9.4. Informace o investičním záměru Sportovní hala v Kuřimi 
Příl. čís. 14A a B předkládá Dr.D. Holman. 
 
1. Úvod: 
ZM svým usnesením č.1006/2004 schválilo jako jednu z prioritních investičních akcí města také studii sportovní 
haly. Usnesením č.1007/2004 zajistilo ZM financování tohoto úkolu v prioritě 3. Nyní je ZM předkládána 
INFORMACE, kterou se formuluje předmět následující veřejné, politické i odborné diskuse. 
 
2. Popis dosavadních kroků pro zajištění podkladů pro projednání v ZM: 

1) Na dvou shromážděních představitelů sportovních organizací  byla zkoumána společenská poptávka po 
zařízení „Sportovní hala“, resp. „Sportovní hala + další přidružené objekty sportu, zábavy a rekreace“: 
Zástupci těchto organizací se shodli, že záměr  stavby sportovní haly je velmi potřebnou investicí, dále 
že záměr by se měl omezit na sportovní halu s nezbytným zázemím pro sportovní přípravu. Odmítnuty  
byly komerční aktivity (restaurace, kuželky, squash), které by měly zůstat ve sféře soukromých investic; 
diskuse o lokalizaci haly byla odložena na dobu po zpracování srovnávacích studií; účast na 1.schůzce: 
SK Kuřim, OREL, SK-oddíl házené, TJ Slovan Podlesí, Kuřimská liga futsalu, FC Kuřim, vedoucí SA, 
2.schůzka: SOKOL, florbal, SK-házená, SK-košíková. 

2) Pro RM byla zpracována SWOT analýza „Záměr výstavby sportovní haly v Kuřimi“ (úkolem materiálu 
bylo marketingové hodnocení záměru a případných přidružených investic).  

3) Město předběžně prověřilo možnost zajištění finančních zdrojů ze státních dotací (resp.státního 
rozpočtu) a oslovilo 5  bankovních domů s žádostí o zaslání předběžné nezávazné nabídky poskytnutí 
úvěru (více viz Financování) 

4) Město (v souladu s usneseními ZM a RM) objednalo srovnávací studii „Sportovní hala Kuřim“ ve dvou 
variantách řešení: a) v lokalitě „za ZŠ Jungmannova“ a b) v lokalitě „zahrádky u stadionu“ u 
projekčního ateliéru ing.arch. Habiny  
(termín dokončení: 14.4.2004, cena díla: 29.000,- + 5%DPH) 

5) Studie byla předložena k projednání v komisi výstavby, která zahájila odbornou diskusi 14.4.2004.  
6) ZM je dnes předložena Informace o investičním záměru. 
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3. Harmonogram následujících kroků pro zajištění realizace záměru: 

1) Pokračování projednání studie v komisi výstavby. Členům komise výstavby byl předložen okruh 
otázek, které směřují k získání hodnocení konkrétních aspektů výstavby (zejména ze stavebně-
technického hlediska). 
Termín: 28.4. 2004, od 18 hod Místo: MěÚ, malá zasedací místnost 

2) Projednání závěrů komise výstavby v RM 
Termín: 5.5. 2004, od 15.30 hod Místo: MěÚ, velká zasedací místnost 

3) Pokračování veřejné diskuse. Beseda s veřejností, na které budou zástupci města vysvětlovat záměr.    
Termín: květen.    Místo: restaurace „na bazénu“ (přesný termín bude včas publikován) 

4) Projednání podkladů OIRR a připomínek z veřejné diskuse v komisi výstavby 
Termín: květen    Místo: MěÚ 

5) Projednání připomínek z veřejné diskuse a doporučení komise výstavby v RM, příprava zadání projektu 
k projednání v ZM 
Termín: do června 2004  Místo: MěÚ 

6) Projednání zadání projektové dokumentace pro konkrétní variantu a schválení priority č.2.v ZM.  
Termín: do srpna 2004  Místo: MěÚ 

7) Příprava projektu, zahájení stavebního řízení  
Termín: do konce roku 2004  

8) Zajištění financování akce a příprava realizace, dokončení stavebního řízení 
Termín: do dubna 2005  

9) Výběr dodavatele stavby 
Termín: II.pololetí 2005 

10) Realizace stavby 
Termín: 2006  

 
4. Financování: 
a) Zdroje financování výstavby 
Jako nejvýhodnější způsob financování se jeví smíšený způsob, tedy s použitím státní dotace (  8 – 15 mil. Kč ), 
zbývající částka z  prostředků z přijatého bankovního úvěru. Město Kuřim oslovilo 5 bankovních institucí se 
žádostí o vypracování předběžné nezávazné nabídky poskytnutí úvěru s následujícím zadáním: 

 výše úvěru 20 -25 mil. Kč  
 doba splatnosti cca 10 let  
 ručení některou z nemovitostí, rozestavěnou stavbou, budoucími příjmy,..  

Z pěti bank zaslaly nabídku čtyři s tím, že nabídky jsou srovnatelné a v případě, že by došlo k přijetí úvěru nyní, 
byly by podmínky velice výhodné. Předvídat situaci roku 2005 je však obtížnější. Jako nejvýhodnější se nyní 
jeví varianta municipálního investičního úvěru ( u některých bank bez zajištění ), s úrokovou sazbou okolo 3 %  
(pohyblivá ) - 4 % ( fixní ) a dobou splatnosti 10 – 15 let. Stanovisko FO MěÚ se kloní k pohyblivé sazbě, a to 
na základě zkušeností s minulým úvěrem, který jsme fixovali na 5 let sazbou 6,7 % ( v té době sazba velice 
dobrá ) - z dnešního pohledu se jeví tato sazba jako nevýhodná. Další podmínky ( poplatky,..) se u bank liší a 
zohledňovaly by se až v době výběrového řízení. 
b) Vliv financování  výstavby na rozpočet města 
Rozpočet města v roce uvažované realizace(2006) bude významně zatížen investicemi do rekonstrukce 
kanalizace a dalšími vyvolanými investicemi (např.rekonstrukce komunikací). To souvisí s termínem (toužebně) 
očekávaného přijetí dotace EU „na splaškovou kanalizaci“. I z tohoto důvodu se jeví způsob financování 
výstavby „po vzoru ZUŠ“ jako nejpřijatelnější. Výše splátek v jednotlivých letech závisí na variantě řešení, 
tzn.tomu odpovídajících nákladech (viz níže), na stanovení doby splatnosti 10 (15?) let, jakož i na výši 
poskytnuté „státní dotace“.  
Město do roku 2011 splácí úvěr za ZUŠ. Celková zadluženost města by však i za těchto okolností byla 
z obecného hlediska přijatelná a únosná. Vzhledem k tomu, že v dohledu již nejsou žádné mimořádně vysoké 
kapitálové příjmy, jeví se dofinancování z úvěru jako nejpřijatelnější a logické řešení. 
c) Odhadované náklady výstavby 
Celkové náklady var. „U ZŠ Jungmannova“ činí celkem bez DPH:  36 167 800 Kč. 
Celkové náklady var. „U stadionu“ činí celkem bez DPH: 43 434 800 Kč.  
Odhad nákladů na projektovou přípravu: cca 5% z ceny nákladů. 
(podrobněji rozpracované rozpočty na vyžádání k dispozici – členové komise výstavby již obdrželi) 
d) Odhadované provozní náklady 
Roční náklady na vodu a energie činí pro obě varianty cca 500 000,-Kč.  
Vzhledem k mírně menší výměře obestavěného prostoru u varianty „ ZŠ Jungmannova “se  u tohoto řešení dají 
předpokládat náklady o cca 20 000 Kč nižší. 
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Mzdové náklady lze odhadovat cca 400 000,- Kč. Ostatní výdaje (údržba, materiál a rezerva) cca 100 000,- Kč. 
Celkové provozní náklady lze tedy nyní odhadovat na cca 1 mil. Kč ročně. 
 
5. Provoz: 
a) Podmínky pro provozování halových sportů: 
Parametry haly (výška stropu, velikost hrací plochy) jsou nastaveny tak, aby byla využitelná pro všechna běžná 
sportovní odvětví provozovaná ve sportovních halách, resp. pro všechny halové sporty organizované v Kuřimi. 
Tj. především: házená, odbíjená, futsal, florbal, košíková, tenis, korfbal. 
Posilovna umožňuje vedle fyzické přípravy pro výše uvedené sporty také fungování oddílu silového trojboje. 
Pro významnější sportovní podniky je k dispozici i hlediště (více viz příloha) 
b) Personální zajištění 
Ve srovnatelných provozech bývá zaměstnán správce a na cca ¼ úvazku uklízečka. V případě ZŠ Jungmannova 
by dopolední provoz v rámci výuky organizovala ZŠ, odpolední a večerní provoz správce městské haly 
(provozní dozor a základní údržba). V případě var.u stadionu by celodenně provoz zajišťovalo město.    
b) Organizace provozu 
Provoz posilovny by organizoval nájemce – např.SK Kuřim- který by posilovnu vybavil vlastním zařízením. 
Podmínky provozu posilovny i provozní řád a rozvrh hodin by organizoval správce městské haly. Ten by byl 
zaměstnancem MěÚ a organizačně spadal pod organizační složku Správa sportovního areálu.  
c) Pronájmy  
Hala by byla pronajímána sportovním organizacím, školám, firmám i soukromým osobám a občanským 
sdružením apod. V případě var.“U ZŠ Jungmannova“ by v dopoledních hodinách (resp. cca do 14 hod.) hala 
sloužila pro zajištění výuky TV, zejména sportovních tříd.  
Cena pronájmu vychází a) z poptávky a nabídky, b) z politické vůle města dokrýt provozní ztrátu (např. v zájmu 
podpory sportu, resp. dětí a mládeže apod.).  
Pro příklad: v Tišnově – průměrná cena v zimě 580,- Kč/hod., v létě 350,- Kč/hod. V Brně jsou ceny vyšší. 
V obou příkladech se však cena upravuje s ohledem na pravidelnost, preferované skupiny (děti apod.).  
Pronájmy snižují celkovou provozní ztrátu o méně než polovinu. 
 
6. Varianty umístění haly a jejich srovnání:  
(převzato z průvodní zprávy studie Projekčního ateliéru ing.arch.Habiny) 
A) lokalita u ZŠ Jungmannova 
Jedná se o dostavbu v části školního areálu ZŠ Jungmannova v Kuřimi.   
Celý pozemek je ve vlastnictví města. Pozemek  je v dobrém dosahu inženýrských sítí.  
Stavba svým komunikačním systémem navazuje na chodbu u stávající školní tělocvičny. 
Těmito faktory je výrazně zvýšena využitelnost, ekonomie a celkový přínos haly: 

 Pro případ pořádání turnajů či významných utkání hala získá další kapacitu šaten a tělocvičnu pro 
rozcvičení, resp. pro další souběžná turnajová utkání. 

 Zbudováním nových parkovacích míst bude vytvořena kapacitní rezerva (větší turnaje) nové haly i ulice 
Jungmannova. Vzhledem k dobré pěší dostupnosti se dá předpokládat nižší zájem o příjezd autem. 

 Umístění haly u školy se vzájemně podporuje se záměrem zřízení  sportovních tříd při ZŠ 
Jungmannova. Za předpokladu spojení se záměrem haly se zřízení sportovních tříd  projeví 
zkvalitněním přípravy dětských a mládežnických oddílů, výkonnostním růstem a zvýšeným zájmem o 
sport ve městě. 

 Pozitivním se jeví také hledisko koncentrace školních a mimoškolních aktivit dětí (jednou z hlavních 
cílových skupin zájmové sportovní činnosti jsou děti), které získávají skvělou nabídku pro vyžití přímo 
u školy. Řešení optimalizuje pohyb dětí za sportem. 

 Ideální dostupnost haly (pro celé město) se může sekundárně projevit i vyšším zájmem a tím většími 
příjmy z nájmu.  

 Umístění haly u ZŠ Jungmannova umožňuje lepší dostupnost případně  i pro ostatní školy. Provoz 
v hodinách školní výuky organizuje ZŠ Jungmannova na základě smlouvy s městem. V odpoledních a 
zejména večerních hodinách město provoz řídí prostřednictvím správce na základě provozních řádů a 
rozvrhu nájmů. 

 Stávající sál školní tělocvičny  vytváří spolu se sousedním stravovacím provozem školy možnost 
levného  ubytování (sportovci při turnajích apod.). 

 Vzhledem k dobré dostupnosti kanalizace je možná ekonomičtější dispoziční varianta s umístěním šaten 
pod tribunami a tedy výrazným zmenšením obestavěného prostoru. 

 
Nevýhodou varianty je nutnost záboru části stávajícího školního pozemku. Dispoziční uspořádání je však řešeno 
tak, aby část, kde jsou umístěna venkovní sportoviště, zůstala zachována.  
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B) Lokalita u stadionu 
 
 Stavba je v tomto případě umístěna na okraji města poblíž plaveckého areálu a místního fotbalového stadionu. 
Záměrem je vytvořit ucelený sportovní areál města. 
Výhody :  

 Umístění v duchu koncepce urbanistického členění města na zóny. Je třeba však  doplnit, že tato 
teorie je již dnes  diskutována a značně problematizována.  Představit si konkrétní přínos 
tohoto umístění v kuřimských podmínkách není tak jednoduché zvláště, když stavební rozvoj 
lokality je technicky i ekonomicky silně limitován (viz níže). 

 Dostatečná rezerva parkovacích míst v dobré docházkové vzdálenosti. 
Nevýhody: 

 Jedná se o pozemek s výrazným terénním poklesem a ve velké vzdálenosti od  inženýrských sítí, 
přičemž přípojky bude nutno vést převážně pod komunikací (velmi drahé řešení).  

 Vzhledem k nízkému dnu terénní nerovnosti je nutno počítat pro tuto stavbu ale i pro případné 
další záměry v tomto místě s  odkanalizováním prostřednictvím odpovídajícího výškového 
osazení popř. s přečerpáváním. 

 Pro zajištění dostatečné kapacity inženýrských sítí i pro další případnou  
                          výstavbu v místě jsou uvažované přípojky dimenzovány s potřebnou      
                          rezervou.  

 Výškový rozdíl přilehlého terénu, vedoucí k nutnosti velkých a  
                         drahých náspů, požadavky na svislou hydroizolaci a nutnosti řešit    
                         požadavky na bezbariérovost. 

 Pozemek je ve vlastnictví města a jeho podstatná část je nyní pronajata cca   
                   80 nájemcům zahrádek (pozemek lze, podle informací získaných od   
                   zástupců města, uvolnit nejdříve k 1.10.2005).                                           

 Situování haly na konci města zvyšuje nároky na přepravu autem.  
 
7. Architektura: 
Objekt je v obou variantních řešeních svými hlavními hmotami, potaženými bílou omítkou, přiznanými 
vodorovnými dřevěnými konstrukcemi a výplněmi otvorů ve světlé přírodní barvě, dynamikou tvarů vlastního 
sportovního sálu a pohledovým betonem hlavních prvků svislé nosné konstrukce mladistvého a dynamického 
výrazu, odpovídajícího i funkci i místu stavby. Stavba má ambici zařadit se k architektonickým dominantám 
Kuřimi. Provozně byla řešena v souladu s požadavky zadavatele. Varianta umístění u ZŠ Jungmannova 
umožňuje využít stávajících sportovišť školy a tím výrazně zvýšit užitnou hodnotu zařízení. 
 
8. Stavební řešení, statika, životní prostředí, bezpečnost práce atd. 
Je součástí zpracované studie - k dispozici na vyžádání. Členům komise výstavby předáno. 
 
Diskuze: 
Dr.Holman sdělil, že materiály k výstavbě haly jsou projednávány v komisi výstavby a poznatky budou 

předloženy na dalším zasedání. 
V. Zejda: domnívá se, že finanční částky k realizaci  haly uvedeny v průvodním materiálu jsou podhodnoceny. 

Dle jeho propočtu je zde počítáno s cenou 2.300,- Kč za m3 stavby, ale průměrná cena hal 
v současné době dle informací činí 4.000,- za m3. 

 Upozornil na roční provozní náklady ve výši cca 1 mil. Kč. 
Dr.Poledňák:  z jakého dotačního programu by byla dotace poskytnuta? 
Dr.Holman :   jednalo by se o peníze přímo ze stát. rozpočtu (nikoliv z dotačního programu). 
Ing Kotek:      žádá zpracovat  finanční rozvahu na schválené  investiční akce s výhledem na 5 let. 
Dr.Holman:    do pololetí 2004  bude tento materiál zpracován a předložen. 
J.Herman: město má  v současné době 5 tělocvičen a sokolovnu. Navrhuje přebudovat některou z nich na  

sportovní halu. Žádá zpracovat tuto variantu jako další řešení haly v Kuřimi. 
V.Zejda:  upozornil na špatný technický stav některých sportovišť v Kuřimi a navrhuje koncepčně zabývat 

se jejich rekonstrukcemi – bazén, hřiště, stadion … 
 
Ing. Bojanovská: - přípravné části by mělo být věnováno více času 
  - prodiskutovat možnost  vstupu soukromých investic (např. squash …)  
  - nelimitovat využití  haly jen pro míčové hry  
  - nechat zpracovat projekt více architekty 
V.Zejda žádá  projednávat stavbu haly současně s financováním (dotacemi). 
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Dr. Holman:  pokud bychom na stavbu nové sportovní haly finanční prostředky nezískali, nebudeme ji 
realizovat. 

 
Přijaté usnesení: 1070/2004 - ZM bere na vědomí materiál „Informace o uvažovaném investičním záměru 

výstavby sportovní haly.“  
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
9.5. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ul.Blanenská (od PA k TOS) 
Příl. čís. 15 předkládá Dr.David Holman. 
 
ZM schválilo svým usn.č. 1006 a 1007/2004 realizaci a financování investiční akce „Rekonstrukce VO od PA k 
TOS“ za cenu ve výši 400.000 Kč (dle odhadu OIRR). Ve výběrovém řízení byla vybrána nejlevnější cenová 
nabídka firmy ELQA za cenu 663.422,60 Kč (vč.DPH). Následně proběhlo jednání o snížení nabídkové ceny a 
upravená nabídková cena firmy ELQA je nyní 610.000 Kč (vč.DPH).  
Byla provedena defektoskopická zkouška stožárů. Z 24 stožárů bude nutné vyměnit 7 za celkovou cenu 14.542 
Kč x 7ks = 101.794 Kč (vč.DPH). 
OIRR proto žádá o přesun finančních prostředků k zajištění akce „Rekonstrukce VO od PA k TOS“ včetně 
výměny zkorodovaných sloupů VO, tzn.navýšení nákladů akce z 400.000 Kč na 712.000 Kč (vč.DPH) přesunem 
chybějících 312.000 Kč z akce „Nové stropní osvětlení sálu KD“ (nyní je na tuto akci vyčleněno 550.500 Kč, 
realizační náklady budou do 200.000 Kč). 
 
Přijaté usnesení: 1071/2004 - ZM schvaluje přesun finančních prostředků ve výši 312.000,- Kč z investiční 

akce čís. 8/04 „Nové stropní osvětlení sálu KD“ do akce čís.10/04  „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení od plaveckého areálu  k TOS.“ 

Hlasováno: pro  16 
 
 
 
Dr.Holman při projednávání bodu 9.6. vzdálen – přítomno 15 členů ZM. 
 
9.6. Změna osazení osadního výboru na Podlesí 
Příl. čís. 16A předkládá starosta. 
 
Dne 12.1.2004 se vzdal  členství v osadním výboru na Podlesí Ing.Aleš Sikora. Na jeho místo  OV navrhuje  
pana Jiřího Černého, bytem  na ul.Skřičkova 1482 v Kuřimi – Podlesí. 
 
Přijaté usnesení: 1072/2004 - ZM bere na vědomí odstoupení Ing.Aleše Sikory z osadního výboru na Podlesí  

a volí  pana Jiřího Černého,  Kuřim, Skřičkova 1482 novým členem osadního výboru. 
Hlasováno: pro 12, zdrželi se 2. 
V.Zejda se v danému bodu zdržel jakéhokoliv  hlasování. 
 
 
 
9.7. Změna ve složení Výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti ve městě Kuřim (dále jen „výbor fondu“) 
Příl.čís. 17 předkládá Dr. David Holman 
 
Sl. Šárka Kytnerová (bytem Kuřim, Na Loučkách 1210) požádala o uvolnění z výboru fondu. Předkladatel 
navrhuje na uvolněné místo pana Romana Stříže (bytem Kuřim, Komenského 667). Roman Stříž je jedním 
z organizátorů závodů horských kol v Kuřimi a o práci ve výboru má zájem (je si vědom toho, že jednání výboru 
fondu ve věci případné žádosti o dotaci na jím pořádané závody nesmí ovlivňovat). 
 
Přijaté usnesení: 1073/2004 - ZM bere na vědomí odstoupení paní Šárky Kytnerové z Výboru pro výběrová 

řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřim a volí pana Romana 
Stříže, Kuřim, Komenského 667, novým členem tohoto výboru. 

Hlasováno: pro  16 
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9.8. Vyúčtování vánoční sbírky 
Příl. čís. 18 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
Město Kuřim uspořádalo ve dnech 15.12.2003 – 16.1.2004 tradiční veřejnou vánoční sbírku ve prospěch 
Dětského domova ve Vranově. Sbírka se uskutečnila sběrem do uzamčených kasiček, z nichž jedna byla 
umístěna na MěÚ a druhá pod vánočním stromem na nám. 1. května. Druhou možností jak přispět bylo převést 
prostředky na speciální bankovní účet. K uzávěrce sbírky byly vybrány následující prostředky: 
 
Kasička nám. 1. května          842,50 Kč 
Kasička MěÚ -      7 249,-    Kč   
Účet -             0,-     Kč 
CELKEM:     8 091,50 Kč 
 
Přijaté usnesení: 1074/2004 - ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi ve prospěch Dětského 

domova ve Vranově.  
 

Přijaté usnesení: 1075/2004 - ZM schvaluje částku 8.091,50 Kč jako dar města Kuřim Dětskému domovu ve 
Vranově. 

Hlasováno pro obě usnesení současně: pro 16 
 
 
 
Paní K. Múčková při projednávání bodu 9.9. vzdálena – přítomno 15 členů ZM. 
 
9.9. Výběrové řízení FRB 
Příl. čís. 18 předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 

Do prvního kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ v roce 2004 bylo 
v termínu do 16.4.2004 podáno celkem 7 žádostí – seznam v příloze.  
Zájem o půjčky byl nižší než se čekalo, celkem bylo požádáno o 950 000,- Kč. Rozpočet na rok 2004 činí 
2.700.000,- Kč.  
 
Přijaté usnesení: 1076/2004 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení  – I.kolo výběrového 

řízení v roce 2004 - dle návrhu.  
Hlasováno pro 15. 
 
 
9.10. Chodník a komunikace  na Podlesí 
Příl. čís. 19 předkládá Dr.D.Holman, vyřizuje OF. 
 
V průběhu inv. akce  č. 5 – Chodník a komunikace Podlesí  byla  při výkopu pro silniční obrubník v úseku  od 
začátku úpravy v délce cca 25m , v ploše 140m2 zjištěna  nevyhovující  skladba původní konstrukce  příjezdové 
komunikace  - 5-8 cm štěrku + 3-5cm živičného krytu, povrch byl poškozen výtluky. 
Na doporučení projektanta stavby Ing. Jarolíma bylo provedeno  v předmětném úseku vytěžení nevyhovující  
zeminy a doplnění  konstrukčních vrstev v odpovídající  skladbě, která je identická s realizovaným rozšířením 
vozovky. Náklady  této úpravy činí 196.517,- Kč vč. DPH. 
Stavbou byla vyvolána přeložka 2 sloupů vzdušného vedení NN, kterou bude realizovat vlastník – JME, a.s. na 
náklady vyvolavatele. Cena přeložky činí cca 132.580,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1077/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 6 k rozpočtu města na rok 2004: 
 § 2212 silnice  - 165.000,- Kč 
 § 2219 poz. komunikace - 165.000,- Kč 
 § 6406 inv. rezerva + 330.000,- Kč (akce č. 5) 
Hlasováno : pro 16 
 
 
Interpelace: 
- K. Múčková: žádá oplocení dětského hřiště na Podlesí – proti vniku psů. 
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- Ing. Kotek: komu budou plynou příspěvky  z připojovacího poplatku TKR a kdo bude určovat jeho výši ? 
Ing. Sukalovský:  poplatek půjde  městu a jeho výši  také bude určovat  město.  
p.Brabec: připojovací  poplatek vybere firma KABELOVÁ TELEVIZE CZ (TKCZ) - nový nájemce a převede 

ho na město po odečtení svých nákladu s připojením. 
- Dr. Poledňák: - žádá vyčíslit, v kolika případech od 1.4.2003 bylo účtován připojovací poplatek ve výši 3.200 

,- Kč za připojení  nového odběratele  v místě,  kde byla již zavedena přípojka.  
  - v jakém případě se platí plný připojovací poplatek 3.200,- Kč. 
Ing. Sukalovský: zdůvodnil  připoj. popl. 3.200,- Kč - je to poplatek za 1. vstup do systému konkrétního 

uživatele (třebaže zásuvka TKR již instalována byla). Tento systém platí od začátku, změna by 
znamenala vsup do již uzavřených  smluvních vztahů. 

p.Brabec: informoval, že v souvislosti s novým nájemcem TKR budou  v  květnu občané formou  letáků 
informováni o dalším provozování TKR.  

p.Herman: kdo bude garantovat fakturování  technologie firmy KTCZ ? 
Ing. Sukalovský:  obvykle se jedná o obchodní vztah. 
 
Ing. Jan Brabec ( z veřejnosti ) - žádá o opravu cesty pod mostem  vlečky. 
V. Bednář: předkládá  podnět  vystavět v Kuřimi  otevřený zimní stadion. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:00 hodin 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne  20.4.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 

Dr. Ing. Jiří Marek        Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A    Plnění usnesení ZM 
2, 2A,  B Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
3 Odprodej staveb pozemků v lok. BO.3 pod ZŠ Jungmannova 
4 Odprodej byt. jednotek na ul. Wolkerova 
5 Majetkopráv. úkony 
5A DOLP, s.r.o. – žádost o směnu pozemků 
5B Grafic. přílohy 
5C Připomínka Dr.Poledňáka k záměru firmy DOLP. 
6 Majetkopráv. úkony 
7, 7A Smlouva o smlouvě bud.  na zřízení věc. břemene – kabel NN, grafic. příloha 
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8, 8A Obec. závazná vyhláška č. 2/2004 
9 Investiční akce  
10 Rozpočtová opatření 
10A Pozastavení  usnesení rady – zrušení PO SMK 
11 Informace  o činnosti Kontrolního výboru ZM 
11A Zápis KV čís. 0304 a 0405 
12 Navýšení příspěvku ZŠ Jungmannova 
13 Přehled investičních akcí 
14, 14A, B Informace o inv. záměru výstavby  Sportovní haly v Kuřimi, grafic. přílohy 
15 Rekonstrukce veřejného osvětlení na ul.Blanenská 
16, 16A Změna složení Osadního výboru 
17 Změna ve složení Výboru  „Kulturního fondu“ 
18 Vyúčtování vánoční sbírky 
19  JUDr.K.Pavlíková a partneři  - právní stanovisko  ve věci realizace stavby – přeložka vodovodu v 

Podhoří 
20  Chodník a komunikace Podlesí – rozpočtové opatření 
21  Petice  obč. Podlesí  proti chovu psů 
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