
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 07/2004 konaného dne 20. 7. 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, , Květoslava Múčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago 
Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluven: Ing. Jaromír Němec, Dr. Ing. Jiří Marek 
 
Hosté: RNDr. Petr Brych,  Ing. Jindřiška Honců 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:06 hodin, přítomno 15 členů zastupitelstva (ZM), zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
 
 
Návrhová komise:  Ing. Rostislav Hanák,  Ing. Martina Bojanovská 
Hlasováno: pro 15 
Ověřovatelé zápisu:  Jan Herman, Lubomír Kincl 
Hlasováno: pro 15 
 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva z důvodů dovolených nebyl zatím ověřen.  
 
 
Program: 

1. Prodej stavebního pozemku v návrhové lokalitě „pod Toskou“ 
2. Nabytí majetku – vodovodní řad v lokalitě „Pod  hrází“ 
3. Projekční příprava staveb technické infrastruktury  
4. Název místní části Díly za sv. Janem 
5. Různé: 

 Výstavba informačního výstražného a varovacího systému v r. 2005 
 Moravská stavební – INVEST, a.s.- stavba vodovodu  
 

Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 

1. Prodej stavebního pozemku v návrhové lokalitě „pod Toskou“ 
Příloha čís. 1A, B, C. 
Předkládá místostarosta., zodpovídá OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
RM svým usnesením č. 249/2004 vyhlásila veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků v návrhové 
lokalitě „Pod Toskou“ o celkové výměře cca 13 000 m2 v souladu s ÚPD města Kuřimi (smíšená zóna – plochy 
výroby s vestavbou občanské vybavenosti) za níže uvedených podmínek: 

- minimální cena 320,- Kč / m2 pozemku, 
- vybudování vjezdu na pozemek, který bude součástí propojení do lokality Záhoří a následné 

bezúplatné převedení do majetku města, 
- úhrady nákladů spojených s převodem, 
- v případě více zájemců o nabízenou lokalitu se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou 

metodou, 
- nabídky se přijímají do 15.7. 2004  
- předkladatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek. 
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Nabídka byla publikována na realitním serveru, záměr na prodej byl prezentován v denním tisku, 
prostřednictvím realitní kanceláře REAL SPEKTRUM byli osloveni potencionální zájemci z jejich databáze a 
veřejná nabídka byla vyvěšena na úřední desce MěÚ.  K uvedenému termínu byly na podatelnu MěÚ doručeny 3 
nabídky (AGROAD s.r.o., gromathic s.r.o., SOLID v.o.s). Na pondělí 19.7.2004 jsou pozvány firmy, které 
projevily zájem o odprodej nabízené výměry, aby obálkovou metodou nabídly nejvyšší cenu. Předkladatel si 
dovoluje připojit poznámku, že je možné, že se k účasti dostaví pouze jedna z firem. V takovém případě by na 
úterním zasedání ZM byl projednán návrh na usnesení ve dvou níže uvedených variantách. Části pozemků budou 
zobrazeny v geometrickém plánu, který bude součástí kupní smlouvy. 
 
A)  
Návrh usnesení:  ZM schvaluje prodej částí pozemků parcela č. 2994/1, 2994/12, PK 1220 k.ú.Kuřim „lokality 

Pod Toskou“ nabízené Městem Kuřim dle vyhlášeného záměru na odprodej ze dne 10.6.2004 
firmě.................. za cenu 320 Kč/m2 

 
B)  
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodloužení termínu veřejné nabídky na odprodej stavebních pozemků 

v návrhové lokalitě „Pod Toskou“ o celkové výměře cca 13.000 m2 v souladu s ÚPD města 
Kuřimi (smíšená zóna – plochy výroby s vestavbou občanské vybavenosti) za níže 
uvedených podmínek: 

- minimální cena 320,- Kč / m2 pozemku, 
- vybudování vjezdu na pozemek, který bude součástí propojení do lokality 

Záhoří a následné bezúplatné převedení do majetku města, 
- úhrady nákladů spojených s převodem, 
- v případě více zájemců o nabízenou lokalitu se rozhodne o nejvyšší nabídce 

obálkovou metodou, 
- nabídky se přijímají do 6.12. 2004    (30.11.2004) 
- předkladatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek. 

 
Diskuse: 
PaedDr.Holman: k výběrovému řízení byly pozvány dvě firmy, ale dostavila se pouze jedna firma gromathic 

s.r.o. Proto výběrové řízení obálkovou metodou neproběhlo a jako jediný zájemce byla vybrána 
jmenovaná firma. Kopie zápisu z výběrového řízení je přiložena jako příloha. Protože dle usnesení 
RM č.249/2004 je uvedeno, že předkladatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z nabídek, jsou 
předloženy ZM ke schválení dvě varianty usnesení. 

Tajemník:  navrhl  změnu návrhu usnesení - varianta B zkrácení termínu přijímání nabídek  do 30.11.2004. 
Poledňák:  navrhl akceptovat firmu, která se přihlásila, varianta B je pro něho nepřípustná. 
J.Brabec: proti variantě měla být vznesena připomínka při vyhlášení veřejné nabídky. 
Ing.arch. Růžička: výběrové řízení již bylo vyhlášeno, protože se přihlásil jen jeden zájemce, je pro variantu 

prodloužení termínu veřejné nabídky. 
L.Kincl: nevidí důvod prodlužovat termín. 
Následně dostal slovo jednatel firmy  gromatic s.r.o. RNDr. Petr Brych, který přednesl ZM jaký je stávající stav 

firmy sídlící v Kuřimi na ulici Tišnovské. Stávající pozemek asi  700m2 je nedostačující. Jejich 
podnikatelský plán je takový, že nechtějí opravovat staré budovy, ale chtějí stavět na „zelené louce“ a 
mají zájem o pozemek v Kuřimi. Zatím mají 24 zaměstnanců v trvalém pracovním poměru. Do roku 
2010 chtějí ztrojnásobit produkci a zdvojnásobit počet zaměstnanců.  

V.Zejda: nelíbí se mu, jak se v tomto volebním období dělají výběrová řízení, dříve bylo výběrové řízení čisté a 
nyní to není čisté, konkrétně zná dva případy, kdy tomu tak je. 

PaedDr. Holman chce od pana Zejdy předložit písemně tyto případy.  
Nekoordinovanou a emocionální debatu na toto téma pan starosta přerušil a ukončil. K některým tématům se 

mohou ZM vyjádřit na konci jednání. 
PaedDr. Holman: prodej toho pozemku je velice lukrativní, pozemek lze prodat výhodněji, navrhuje pouze 

prodloužit termín veřejné nabídky. Je to jedna z možností a možná se podaří získat za tento prodej 
daleko vyšší částku. 

 
Přijaté usnesení:  1113/2004 - ZM schvaluje prodej částí pozemků parcela č. 2994/1, 2994/12, PK 1220 

k.ú.Kuřim „lokality Pod Toskou“ nabízené Městem Kuřim dle vyhlášeného záměru na 
odprodej ze dne 10.6.2004 firmě  gromathic s.r.o. se sídlem Kuřim, Tišnovská 305 za cenu 
320 Kč/m2. 

Hlasováno pro 14, zdržel se 1 
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2.  Nabytí majetku – vodovodní řad v lokalitě „Pod  hrází“ 
Příloha čís.- 2A. 
Předkládá místostarosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Firma ELEKROBOCK žádá o odkoupení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci 
„Zástavby v lokality Pod Hrází – Kuřim“, určeného k dopravě pitné vody jako zásobovací síť – 02. 
Požadavek na převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při stavebním řízení tak, aby mohl být řádně 
předán do provozování BVK. Vzhledem k tomu. že investor stavby pro případné kontroly  finančního úřadu 
nechce majetek podhodnotit a nabízí odprodej dle pořizovací ceny, v případě nesouhlasu ZM potřebuje doklad. 
Po dohodě však souhlasí s odkoupením za symbolickou cenu 100,- Kč. 
 
 
Přijaté usnesení:  1114/2004 - ZM neschvaluje nabytí  majetku – vodovodního řadu DN 150 o délce 80,7m 

vybudovaného v rámci „Zástavby lokality Pod Hrází – Kuřim“ do majetku města Kuřimi za 
kupní  cenu 200.000,- Kč bez DPH, dle návrhu fy ELEKTROBOCK CZ, s.r.o. 

 
Přijaté usnesení:  1115/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 150 o délce 80,7m 

vybudovaného v rámci „Zástavby lokality Pod Hrází – Kuřim“ do majetku města Kuřimi za 
kupní cenu 100,-Kč. 

 
Hlasováno o obou návrzích společně  pro 15 
 
 
 

3.  Projekční příprava staveb technické infrastruktury  
Příl. čís. 3, předkládá místostarosta, zodpovídá OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. dne 
24.4.2002 a přílohy č.1 „Roční plán investic – seznam svěřených staveb“ pro rok 2004 byly provozovatelem 
předloženy nabídky uchazečů o dodávku projektové dokumentace stavby „Kuřim, Brněnská – rekonstrukce 
shybky na kanalizaci“. Všechny 3 firmy (1. JV PROJEKT VH, 2. Ing. Petr Havlas, 3. DUIS s.r.o.), měly příznivé 
reference od provozovatele a vyhovují podmínkám dodání díla. Cenově nejvýhodnějším dodavatelem byla firma 
– JV PROJEKT VH s.r.o. se sídlem v Brně, Kosmákova 49. Tato firma nabízí rovněž nejkratší dobu plnění i 
nejdelší záruku. Částka však překračuje zastupitelstvem schválený limit o více jak 20%, a tak Rada města 
postoupila rozhodnutí o navýšení nákladů akce zastupitelstvu města. 
 
Čís. název akce: Priorita: schválené náklady: nutné náklady (vč.DPH): 
65 Shybka na kanalizaci ul. 

Brněnská 
3 100 000,00 Kč 168 500,00 Kč 

 
 
Diskuse: 
V. Zejda: jaké jsou předpokládané náklady? 
PaedDr.Holman:  předpokládané náklady se ukáží až z projektu, tato nabídka je nejlevnější, prošla výběrovým 

řízením a měla příznivé reference od provozovatele, vyhovuje podmínkám dodání díla. 
Ing. Bojanovská: před hlasováním by také chtěla mít více informací, navrhuje odložit tento bod do příštího 

jednání ZM. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přesun finančních prostředků z investiční rezervy na posílení rozpočtu inv. akce 

č. 65/04 „Shybka na kanalizaci ul. Brněnská“ ve výši 68 500 Kč. 
 
Předkladatel stahuje tento materiál z programu jednání. 
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4.  Název místní části Díly za sv. Janem 
Příl. čís. 4, předkládá místostarosta, zodpovídá tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Pro účely dopravního značení v kruhovém objezdu je třeba rychle rozhodnout o názvu nového sídliště, které až 
dosud bylo označováno jako Díly za sv. Janem. Předkladatel  doporučuje usnesením zastupitelstva potvrdit toto 
označení části našeho města jako definitivní. Pro případné zkracování by byla užívána psaná podoba: Díly za 
sv.J. 
 
Z jednání se v 18:41 vzdálil PaedDr. Holman. 
 
Diskuse: 
Tajemník:  nerozumí předkládanému návrhu - město Kuřim nemá městské části. 
Ing. Kotek: navrhuje zkrátit název. 
J. Brabec: také se přiklání k jinému názvu, již z důvodu pravopisu. Asi to nebude mít jiný význam než, že název 

bude napsán na návěstí před kruhovým objezdem. 
A.Kadlec: z jednání s lidmi ví, že této lokalitě běžně  říkají Stínadla. 
 
Do jednání se v 18:45 vrátil PaedDr. Holman. 
 
Tajemník: neví proč se o tomto jedná,  přece nebudeme vytvářet čtvrti? 
L.Kincl: souhlasí s názorem tajemníka,  navrhuje stáhnout z jednání., je to jen název na ceduli. 
Starosta:  na kruhovém objezdu nebude žádný název nebo jen název ulice. 
Ing. Sukalovský:  jeho názor je nehlasovat o usnesení  a běžně používat název Stínadla. 
RNDr. Poledňák:  nehlasovat a neschvalovat ZM. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje pojmenování sídliště v lokalitě Díly za sv.Janem – „Díly za sv.Janem“. 
 
Předkladatel  stahuje tento materiál z projednávání ZM. 
 
 
 

5. Různé 
 
5.1. Výstavba informačního výstražného a varovacího systému v r. 2005 
Příl. čís., předkládá místostarosta, vyřizuje Ing. Honců Jindřiška. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Město Kuřim požádalo v loňském roce  o poskytnutí dotace na „Výstavbu IVVS Kuřim – II.fáze“ pro rok 2004 
s tím, že vlastní prostředky budou činit 466 tis. Kč, tj. polovinu nákladů a polovinu nákladů 465 tis. Kč bude 
tvořit dotace. V červenci 2003 nám bylo oznámeno přidělení dotace ve výši  280  tis. Kč. S ředitelstvím HZS 
JmK a  Prahy jsme konzultovali jaké % nákladů  musíme vložit vzhledem k obdržené dotaci, z jednání vyplynulo 
60 %. Na základě tohoto sdělení jsme do návrhu rozpočtu  pro rok 2004 navrhli celkem 700 tis. vč. dotace. 
V oznámení o registraci akce, které jsme obdrželi v letošním roce od Ministerstva vnitra jsou však ponechány 
původní celkové náklady ve  výši  931 tis. Kč, z toho vlastní náklady činí 651 tis. Kč. Po telefonické  konzultaci 
toto rozhodnutí o registraci nelze změnit, jedním z řešení je chybějící prostředky získat z rozpočtu města ještě 
letos , nebo další variantou zařadit investici ve výši chybějících prostředků tj. 231 tis. na rok 2005.  OIRR, proto 
žádá o zařazení chybějících prostředků investice „Výstavba IVVS Kuřim – II.fáze, 2 část“ do priority č. 1 pro 
rok 2005. Termín plnění bude v SOD s dodavatelem bude rozetapován do roku 2004 až 2005. 
 
 
Z jednání se v 18:48 vzdálil RNDr. Poledňák, na hlasování bodu 5.1. přítomno 14 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení:  1116/2004 - ZM schvaluje zařazení investiční akce  „Výstavba IVVS Kuřim – II.fáze, 2. 

část“ pro rok 2005 do priority č.1, ve výši  nákladů 231 tis. Kč. 
Hlasováno pro 14 
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5.2.  Moravská stavební – INVEST, a.s.- stavba vodovodu  
Příloha č. 6A, předkládá starosta města Mgr. Ladislav Ambrož, vyřizuje OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Firma Moravská stavební – INVEST, a.s. požádala Město Kuřim  o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
ve věci odkoupení stavby vodovodu v lokalitě „Díly za sv. Janem“ - dle přílohy. Na základě podpisu výše 
uvedené smlouvy umožní Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. Moravské stavební – INVEST, a.s.- realizaci 
vodovodních přípojek, čímž  bude umožněna okamžitá výstavba komunikace III. etapy výstavby  „Díly za sv. 
Janem“- konkrétně celá ulice Spojovací. 
 
Do jednání se  v 18:53 vrátil  RNDr. Poledňák. 
 
Přijaté usnesení:  1117/2004 - ZM schvaluje uzavření  kupní smlouvy se společností Moravská stavební – 

INVEST, a.s. ve věci odkoupení  dokončené a zkolaudované stavby vodovodu v lokalitě 
„Díly za sv. Janem“  na pozemcích p.č. 2642/620, 2642/696, 2642/697,2642/698, 2642/707, 
2642/708, 2642/709 a pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový 
katastr (PK) č. 2518 - dle přílohy v celkové délce 391,75 m včetně zesilovací stanice vody 
do majetku Města Kuřimi za kupní cenu ve výši 500,- Kč. 
Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasováno pro 15 
 
 
 
Různé: 
PaedDr.Holman:  navrhuje vrátit se k předloženému materiálu čís. 3 a  přijmout ho z časových důvodů. 
V.Zejda: u  výběrového řízení byla přítomna a.s.BVaK? 
PaedDr. Holman: ano, tato firma nám byla doporučena a.s. BVaK.  
PaedDr. Holman: vyzval pana Zejdu k vysvětlení tvrzení o nesprávném postupu ve výběrových řízeních. 
V.Zejda: označil to jako nekorektní jednání při výběrovém řízení a uvede dva případy - výběrové řízení  na 

projektanta stravovacího provozu ZŠ Jungmannova  a  dodávku oken na ZŠ Jungmannova. 
PaedDr.Holman předvolal k vysvětlení prvního případu  Ing. Honců. 
Ing. Honců podala vysvětlení, nepovažuje to za velké pochybení, neboť o zrušení výběrového řízení požádala 

RM. 
K druhému případu podá pan Holman vysvětlení v příštím jednání. 
Ing.Kotek: je potřeba věnovat přípravě výběrových řízení větší pozornost. 
Ing.Kotek: vyřídila se nějak záležitost s TOS Kuřim a  jejich billboardem? 
 
Z jednání v 19:07 odešel pan Jiří Brabec, při hlasování o bodu 3 přítomno 14 členů ZM. 
 
PaedDr.Holman: uvedl, že s panem Hovorkou jednal a za billboard bude TOS Kuřim platit. V případě, že TOS 

Kuřim nebude chtít přispívat na sport nebo kulturu tak jako dříve, bude se město snažit tyto 
požadavky pokrýt z vlastních financí. 

 
 
Starosta  města se vrátil k bodu 3  Projekční příprava staveb technické infrastruktury  a dává hlasovat o 
návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení:  1118/2004 - ZM schvaluje přesun finančních prostředků z investiční rezervy na posílení 

rozpočtu investiční akce č. 65/04 „Shybka na kanalizaci ul. Brněnská“ ve výši  68.500,-Kč. 
Hlasováno pro 10,  zdrželi se 4 
 
 
Do jednání se v 19:12 vrátil pan Jiří Brabec. 
 
J.Herman se dotázal zda má město vliv na provedení uzávěrky silnice ve směru na Tišnov. 
Starosta: v tomto případě se jedná o havarijní situaci,  kdy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. musí dle zákona 

zahájit  odstranění havárie okamžitě a potom  si vyřídit povolení MěÚ Kuřim. Po jednání 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. máme přislíbeno, že bude uzávěrka odstraněna dnes 
večer. 
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Paní místostarostka pozvala zastupitele města na otevření nového odpočinkového místa za rybníkem Srpkem 
nazvaného Kuřimadlo nebo také  Kuří madlo. Otevření bude ve středu 28.7. v 16:30 

 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedla  Ing. M. Bojanovská.  
Následně bylo  hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – schváleno 15 hlasy. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:15. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 20.7.2004 
Zapsala Hana Koláčková 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Jan Herman         Lubomír Kincl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A Lokalita „Pod Toskou“ – inženýrské sítě, mapka 
1B Lokalita „Pod Toskou“, letecký snímek 
1C  Zápis z výběrového řízení 
2, 2A Žádost o odkup vodovodního řadu ELEKTROBOCK CZ 
3 Projekční příprava  tech. infrastruktury – shybka  na kanal. ul. Brněnská 
4  Název místní části Díly za sv.Janem - návrh 
5 Výstavba IVVS v roce 2005 
6, 6A Moravská stavební -  INVEST – stavba vodovodu 
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