
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 09/2004 konaného dne 29.9. 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 Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková,  Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago 
Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec, RNDr. Igor Poledňák, , Ing. Miloš Kotek 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavil Ing..Růžička.  
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrhová komise:  V. Zejda a Ing-D. Sukalovský 
Hlasováno pro 13. 
Ověřovatelé zápisu: Ing. R. Hanák a Ing.M. Krupica 
Hlasováno pro 13. 
 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM k 30.9.2004 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
4. Obecně závazná vyhláška  města Kuřimi č. 5/2004 – o požárním řádu 
5. Výstavba  města, investice 

- Rekonstrukce komunikaci  ul. Fučíkova 
- Změna usnesení č.1110/2004 o smlouvě o sdružení a budoucím převodu investic 
- Projekt Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Tyršova 
- Hřbitov - projekt na rozšíření hřbitova 
- Termostatické ventily  
- Žádost o příspěvek na vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů při ulici Pod Horkou 

6. Program podnikatelský obolus 2005 
7. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8. II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
9. Finanční záležitosti 

- Rozpočtová opatření 
- Náhrada vozidla DVS 12 AVIA ve výbavě JSDH Kuřim za nové 
- Pověření výboru finančního kontrolními úkoly 
- Podnikatelský OBOLUS  
- Navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 
- Změna v zařazení školní jídelny při MŠ Kuřim, Zborovská 887, pracoviště Jungmannova 885 

10.Různé 
- Žádost o řešení problému přístupové komunikace k DR Na Vyhlídce 
- Výstavba za městským úřadem  
- LSPP  v roce 2005 

 
Program schválen všemi přítomnými. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 30.9.2004 
Předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje tajemník. 
 
Usnesení s termínem plnění k 30.9.2004 jsou splněna, kromě usnesení uvedených v příloze,  jejichž naplnění 
závisí na rozhodnutí orgánů mimo město Kuřim.  
Na jednání tajemník informoval o usneseních splněných v mezidobí mezi rozesláním materiálů ZM a jednáním. 
 
Přijaté usnesení: 1160/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM  k 30.9.2004  a mění termín plnění 

usnesení čís. 1041/2004 na 31.3.2005. 
Hlasováno : pro 13 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
2.1. 
Vanda Jarůšková, bytem Kuřim, Komenského 403 - odprodej části pozemku   (PK) číslo 
1431/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 141 m2 – nově ozn. jako parc.č. 2472/2 o výměře 101 m2       
Příl. čís. 1, předkládá  Mgr. L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Usn. ZM číslo 1125/2004 ze dne 17.8.2004 byl schválen adresný záměr odprodat nezl. Vandě Jarůškové, bytem 
Kuřim, Komenského 403 část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ  pozemkový katastr (PK) 
číslo 1431/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 141 m2 k rozšíření zahrady a zajištění přístupu k pozemku parc.č. 2472/1 
k.ú.Kuřim, jehož je výlučným vlastníkem. 
Schválený záměr byl v souladu s ustanovením § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění po dobu 15-ti 
dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
V měsíci září t.r. byl odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi vyrozuměn  katastrálním úřadem o skutečnosti, že  
„záznamem podrobného měření  Z-5996/2004-733 “ zanikl pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim, jehož část o výměře cca 141 m2 měla   být Vandě Jarůškové 
odprodána, po provedeném výpočtu výměr ZPMZ 1873 je pozemek  v katastru nemovitostí  zapsán na listu 
vlastnictví číslo l pro obec a k.ú. Kuřim jako parcela katastru nemovitostí 2472/2 o výměře 101 m2. Z  
uvedeného vyplývá, že předmětem prodeje bude pozemek parc.č. 2472/2 k.ú.Kuřim o výměře 101 m2. 
 
Přijaté usnesení: 1161/2004 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2472/2 k.ú.Kuřim o výměře 101 m2 

/část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 
1431/1/ nezl. Vandě Jarůškové, bytem Kuřim, Komenského čp. 403 za cenu 50,- Kč/m2  
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 13 
 
 
2.2. 
Manž. Ing. Milan a Monika Musilovi, Kuřim, Na vyhlídce 717 – odprodej pozemku 
parc.č. 2470 k.ú.Kuřim – ost. travní porost o výměře 116 m2 
Příl. čís. 1, předkládá : Mgr. L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Usn. ZM číslo 1126/2004 ze dne 17.8.2004 byl schválen adresný záměr odprodat manž. Musilovým, bytem 
Kuřim, Na vyhlídce 717 pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim -  trvalý travní porost o výměře 116 m2 za účelem 
zajištění přístupu k zahradě rodinného domu čp. 717 v Kuřimi, ul. Na vyhlídce. 
Schválený záměr byl v souladu s ustanovením § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění po dobu 15-ti 
dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Připomínka: 
Na jednání ZM se dostavila  paní Jarůšková, zastupující nezl. dceru Vandu Jarůškovou, vlastnící sousední 
pozemek a žádá, aby město zřídilo na pozemek odprodávaný manž. Musilovým věcné břemeno – aby byl 
zajištěn i z druhé strany přístup k pozemku její dcery.  
Ing. Musil, přítomný na jednání ZM  se zřízením  věcného břemene souhlasí (bude ošetřeno smlouvou). 
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Přijaté usnesení: 1162/2004 - ZM schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o výměře 116 m2  

manž. Ing.Milanu a Monice Musilovým, bytem Kuřim, Na vyhlídce 717 za cenu 50,- Kč/m2  
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 13 
 
 
2.3. 
Ilona Valentová, Uzbecká 24, Brno – žádost o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného k pozemku parc.č. 3402 k.ú.Kuřim 
Příl. čís. 1, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Paní Valentová požádala  Město Kuřim o zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc.č. 3402 
k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost. komunikace (vlastník Město Kuřim).  O zřízení předkupního práva žádá  z důvodu 
zúženého profilu komunikace a to jednak z důvodu postavení opěrné zídky manž. Topilových (schváleno RM 
číslo 563/2003, RM 359/2004) a jednak s ohledem na  skutečnost, že oplocení rodinného domu Trojanových 
zasáhlo do pozemku komunikace, o čemž svědčí měřičský náčrt  z prosince 2003. Projednání žádosti 
Trojanových o odprodej části  komunikace je odloženo  v návaznosti na „Výzvu  a rozhodnutí“ odboru 
stavebního a vodoprávního MěÚ v Kuřimi“ ze dne 13.9.2004 do doby předložení geometrického plánu záboru 
pozemku parc.č. 3402 k.ú.Kuřim, k němuž  byla Danuše Trojanová vyzvána.  
Dle názoru pí.Valentové oplocení pozemku manž. Topilových (parc.č. 3401/1 k.ú.Kuřim)  je nekvalitně 
provedené, dnes se již vyklání do komunikace, což Topilovi  zabezpečili vybudovanou zídkou a proto 
komunikaci směrem k tomuto  pozemku nelze rozšiřovat. Jako jediné řešení k vybudování dostatečně široké 
příjezdové komunikace k pozemku žadatelky (parc. EN 3406/2 k.ú.Kuřim)  který je stavebním místem, se  pí. 
Valentové  jeví  možnost využít pozemek zabraný nepovolenou stavbou oplocení Trojanových  (parc.č. 3404/2).  
I přes složitou situaci, vyvolanou sousedskými vztahy a nechuť vzájemné domluvy, OMP zřízení předkupního 
práva jako práva věcného, či případný odprodej  části komunikace (jak požadují Trojanovi),   nedoporučuje.   
 
Návrh varianty A):: ZM odkládá projednání žádosti Ilony Valentové, bytem Uzbecká 24, Brno o zřízení 

předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc.č. 3402 k.ú.Kuřim do doby 
vyjasnění  záboru předmětného pozemku  - komunikace oplocením RD Trojanových 

Návrh varianty B): ZM neschvaluje zřízení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc.č. 3402 
k.ú.Kuřim pro oprávněnou Ilonu Valentovou, Brno, Uzbecká 24 

 
Na jednání se dostavil v 18:25 hodin  Ing.Růžička – přítomno 14 členů ZM. 
 
Diskuze, připomínky: 
Paní Valentová žádá o předkupní právo k pozemku  p.č. 3402 (přístupová cesta) a trvá na stanovisku, že cesta 

v minulosti byla dostatečně široká a pro nákladní vozidla. 
Starosta oponuje - tato cesta byla vždy „polní cestou“ a takto je klasifikována i dnes. Se zřízením předkupního 

práva nesouhlasí, neboť záměrem města je pozemky  pod komunikacemi a chodníky vlastnit a ne 
prodávat. 

Ing.Krupica: co si od zřízení předkup. práva slibujete? 
p.Valentová: chci být informována o veškerých krocích  ve věci této parcely. A pokud bych svůj pozemek 

prodala, spolu s touto cestou se nesníží  cena  jejího pozemku. 
Starosta: přítomné informoval, že p.Trojan stavěl dle geometrického plánu, kde je rozdíl ve výměrách cca 5 - 30 

cm – což je, měřeno starou metodou  normální.  
V.Zejda: město může nechat neoprávněnou stavbu (zídku zpevňující plot) na pozemku města nechat odstranit na 

náklady stavebníka. 
Ing.Hanák: žádá, aby město při odvolacích řízení na KÚ JMK vystupovalo tak, aby bylo negováno kolaudační 

rozhodnutí na zídku vydané stavebním úřadem Kuřim. 
Ing. Růžička: navrhuje pozastavení, nebo  zrušení usnesení rady, který dodatečně schválilo stavbu  zídku. 
Dr.Holman:  přislíbil, že se problémem p.Valentové bude město nadále zabývat. 
Ing.Bojanovská a V.Zejda: rozhodnutí rady k legalizaci  nepovolené stavby  bylo chybné, měla by se udělat 

náprava – zrušit usnesení 563/2003, povolující stavbu opěrné zídky  
Pan Brabec se dotázal starosty, zda pozastaví platnost usnesení 563/2003. 
Starosta  je přesvědčen o správnosti postupu města a rady a zmíněné usnesení nebude pozastavovat. 
 

 3



V.Zejda následně předkládá níže uvedený návrh – viz usnesení: 
Přijaté usnesení: 1163/2004 – ZM vyzývá starostu města Kuřimi, aby pozastavil účinnost usnesení Rady města 

Kuřimi čís. 563/2003 ze dne 3.9.2003 s okamžitou platností a informoval o této skutečnosti 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu. 

Hlasováno pro 12 zdrželi se 2. 
 
Přijaté usnesení: 1164/2004 - ZM ukládá RM zajistit přesné geometrické zaměření vč. vytýčení hranice 

pozemků par.čís. 3402, 3404/2 a 3401/1 oprávněným geodetem. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
2.4. 
Souhlas s odprodejem bytové jednotky – změna usnesení 
Příl. čís. 2, 2A, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval  OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi 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. 
ZM na svém schválilo dne 20.4.2004 pod číslem usnesení 1058/2004 odprodej bytu paní Kozelkové a vzdání se 
zástavního práva k předmětné bytové jednotce, jelikož celková hodnota zastaveného majetku podstatně 
převyšovala výši  zajišťované pohledávky. 
 Dle vyjádření JUDr. Šťávové – místopředsedy KVĚTNICE, stavebního bytového družstva a výpisu z KN ze 
dne 6.9.2004, LV 5700 k převodu bytové jednotky na paní Janu Kozelkovou po vzájemné dohodě smluvních 
stran skutečně došlo, avšak zástavní právo ve prospěch Města Kuřimi jako zástavního věřitele zůstalo 
zachováno. 
 
Přijaté usnesení: 1165/2004 - ZM schvaluje změnu svého usnesení čís. 1058/2004 ze dne 20.4.2004. Usnesení 

se mění takto: 
ZM schvaluje  na základě žádosti KVĚTNICE, stavebního bytového družstva, odprodej 
bytové jednotky č. 8, v domě č.p. 1261 na Nádražní ulici v Kuřimi paní Janě Kozelkové s tím, 
že zástavní právo ve prospěch Města Kuřimi zůstane k bytové jednotce zachováno.  

Hlasováno : pro 14 
 
 
3. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim 
Příl. čís. 3, 3A,. předkládá tajemník, zpracovala KÚ. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Doposud platná zřizovací listina není na požadované úrovni a vyžaduje nahrazení novou dokonalejší. Jedná se 
o základní dokument pro činnost sboru dobrovolných hasičů, který má  např. význam při získávání dotací, kdy se 
jí dokumentuje existence jednotky de jure. Ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně neurčuje jakou 
právní formu má mít  jednotka sboru dobrovolných hasičů zřizovaná obcí. Ve vyhlášce č. 247/2001 Sb., o 
organizaci a činnosti jednotek požární ochrany je stanoveno, že obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů 
zřizovací listinou.  Zřizovací listina podle zákona č. 128/2000 Sb.,   o obcích  se týká organizační složky obce. 
Náležitosti zřizovací listiny organizační složky obce určuje zákon č. 250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Zásadní rozdíl mezi „klasickou organizační složkou obce“ v podmínkách Kuřimi např. 
Sportovní areál Kuřim a Městská knihovna Kuřim a organizační složkou obce – jednotkou sboru dobrovolných 
hasičů obce spočívá v tom, že v případě  jednotky sboru dobrovolných hasičů nejsou její členové zaměstnanci 
obce (už sám název „dobrovolný“ to naznačuje). Jde tedy o zákonnou výjimku předpokládanou v zákoně  č. 
250/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zákon o požární ochraně však v tomto případě 
stanoví jinak. Toto právní zdůvodnění se opírá o skutečnosti uvedené v publikaci Obce 2004  Společnosti ASPI 
Publishing s.r.o. část sedmá autor JUDr. Josef Vedral, Ph.D. a obdobně postupoval při tvorbě zřizovací listiny i 
Městský úřad Rosice. 
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Přijaté usnesení: 1166/2004 - ZM schvaluje zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim. 
Hlasováno : pro 14 
 
 
4. Obecně závazná vyhláška města Kuřim č. 3/2004  o požárním řádu  
Příl. čís. 4, 4A,  předkládá tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Obec je na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinna vydat obecně závaznou vyhlášku o 
požárním řádu. Poslední vyhláška řešící tuto problematiku je z roku 2001 a vzhledem k novým legislativním 
změnám je potřeba vydat nový požární řád města, který upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární 
ochrany v našem městě. Předložený návrh požárního řádu byl postupně konzultován s Krajským úřadem JmK, 
Hasičským záchranným sborem JmK a Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kuřim. Připomínky těchto 
organizací byly zapracovány. 
 
Přijaté usnesení: 1167/2004 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřim č. 3/2004 o požárním 

řádu města Kuřim. 
Hlasováno : pro 14 
 
 
5. Výstavba města a investice 
5.1. 
Rekonstrukce komunikaci  ul. Fučíkova 
Příl. čís. 5, 5A, předkládá Dr. David Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá k žádosti p. Múčkové o zařazení realizace projektu ul. Fučíkova do přehledu investičních akcí  -  
priority 1.   informaci o přípravě projektu.  
Do současné doby byly provedeny průzkumné práce formou jednání se správci sít pro stanovení rozsahu 
rekonstrukce, byly provedeny sondy pro posouzení stáv. konstrukce vozovky a jejího podloží. Z jednání a 
průzkumů vyplynula nutnost provedení nové komunikace v délce 265 m,  nové kanalizace v délce 300 m včetně 
přepojení RD, dále provedení nového vodovodu  v délce 130 m se zvětšenou dimenzí na DN 100 včetně 
přepojení RD, 2 ks plynovodních přípojek, plynovod je v pořádku a  uložen v dostatečné hloubce, JME a.s. 
neuvažují s kabelizací nn. Investiční náklady z výše uvedeného vyplývají cca  6,5 mil. Kč. Nejsou zde zahrnuty 
náklady pro případné připojení stavebních pozemků protější strany, OIRR bude dotazovat vlastníky. Do příštího 
týdne by mělo být ukončeno výběrové řízení na projektanta. 
 
Připomínky: 
Ing. Bojanovská: doporučuje,  aby  město  zahájilo jednání se zástupci  plynáren a elektráren, aby opravili v této 

ulici své sítě.  
V souvislosti s prováděním plyn. přípojek se budou muset zřejmě obyvatelé podílet na 
investicích (navrhuje nabídnout splátky) a současně je upozornit na stavební uzávěru v termínu 
cca 5 let – po dobu záruční lhůty. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přeřazení  investiční akce „Rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu 

v ul. Fučíkova“ do priority č. 1. 
O návrhu nehlasováno, materiál stažen navrhovatelkou – p.Múčkovou z jednání s tím, že ul. rekonstrukce 
bude zařazena do plánu investic na r. 2005. 
 
 
5.2. 
Změna usnesení č.1110/2004 o smlouvě o sdružení a budoucím převodu investic 
Příl. čís. 6, předkládá starosta Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V návaznosti na usnesení RM  ze dne 15.9.2004, kterým bylo zrušeno výběrové řízení na veřejnou zakázku „ 
Kuřim- ul. Hybešova, prodloužení vodovodu a kanalizace“ z důvodu změny PD – trasy kanalizace, je ZM 
předložen návrh na změnu usnesení č.1110/2004 o smlouvě o sdružení a budoucím převodu investic. 
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Na kanalizaci byla zpracována nová PD, která řeší odkanalizování 4 RD.  ( místo původních pouze 2 novostaveb 
RD Růžičkových a Štěpánkových). Kanalizace dle nově zpracovaného projektu není vedena v nadměrné hloubce 
a zahrnuje pouze 4 revizní šachty. Trasa je vedena na p.č. 1080, která má nezpevněný povrch, nebude tedy 
narušen živičný povrch komunikace ul. Hybešova. Toto řešení, při   rozpočtových nižších nákladech a 
odkanalizování čtyř domů je efektivnější. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  změnu usnesení č.1110/2004 v tomto znění : uzavření smlouvy o sdružení a 

budoucím převodu investic mezi městem Kuřim a manžely: 
  - Ing.Elzbieta Růžičková a ing.arch.Vladislav Růžička, Na Loučkách 1204, Kuřim a 
  - MUDr. Dagmar Štěpánková a Ing. Ctirad Štěpánek, Na Královkách 935, Kuřim. 

Město Kuřim se bude podílet na nákladech stavby – rozšíření vodovodu DN 80 v celkové 
délce 79 m a kanalizace DN 300 v délce 30m,DN 250 v délce 90m pro zástavbu RD při 
ulici Hybešova v Kuřimi 50% ceny podle výběrového řízení. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Návrhy, změny: 
Přítomný Ing. arch. Růžička – investor jednoho z RD žádá, aby smlouva o sdružení byla uzavřena i s dalšími  

stavebníky –  manž. Štěpánkovými, p.Hrnčířem, manž. Fridrichových a manž. Danielovými. 
Ing. Honců:  sdělila, že město nedostalo pro tuto změnu úplné podklady, tzn. souhlasy  Hrnčířů a Fridrichových, 

že se budou  posílet na spolufinancování  IS. 
Závěrem diskuze bylo dohodnuto, že město schválí  uzavření smlouvy o sdružení mezi městem a všemi 
spoluinvestory, vlastníky předmětných pozemků. 
Na návrh Ing.Bojanovské byl  byla schválena další limitující podmínka (kromě 50% příspěvku na IS) max. 80 
tis. Kč pro  jeden rodinný dům. 
 
Přijaté usnesení: 1168/2004 –  ZM schvaluje změnu usnesení  čís. 1110/2004 v tomto znění: uzavření smlouvy 

o sdružení  a budoucím převodu investic mezi Městem Kuřim a spoluinvestory – vlastníky 
pozemků  parc. čís. 1083, 1081/2, 1081/3, 1081/1 a 1082.  
Město se bude podílet na nákladech stavby – rozšíření vodovodu DN 80 v celkové délce 79 m 
při ulici Hybešova, Kuřim a na nákladech stavby – vybudování kanalizace DN 300 v délce 108 
m  pro výstavbu ve spodní části ulice Brněnská, Kuřim 50%  ceny  podle výběrového řízení, 
max. však 80.000,- Kč na jeden rodinný dům. 

Hlasováno pro 13, zdržel se 1 (ing.Růžička). 
 
 
5.3. 
Projekt Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Tyršova 
Příl. čís. 7A, B, předkládá A.Matějíčková. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá návrh na zařazení „větracího a osvětlovacího stropu“ do projektu rekonstrukce  stravovacího 
provozu ZŠ Tyršova a to do místnosti varny. Projektant nás seznámil s možností náhrady digestoří, přívodních a 
odpadních potrubí, osvětlovacích těles, které jsou zavěšeny ve velké hustotě v kuchyni, formou provedení tzv. 
větracího a osvětlovacího stropu. Podhled  v provedení  v rozsahu celé varny by obsahoval svítidla, odsávání i 
přívod vzduchu, nahrazuje také digestoře. Upozorňujeme, že se nejedná o vzduchotechnickou jednotku. Jeho 
výhodami jsou rovnoměrný přívod a odsávání vzduchu celé plochy varny, celoplošné osvětlení, snadná údržba 
/na zavěšených  digestořích , potrubích a svítidlech se usazuje prach/, podhled umožňuje zakrytí instalačních 
rozvodů např. elektřiny, odpadá tím i sekání drážek, což je při rekonstrukci i časová výhoda. 
 OIRR předkládá tento netradiční návrh především proto, že se jedná o investici dražší o  200 tis. Kč  ve 
srovnání s použitím klasických digestoří, rozvodů potrubí a svítidel. V komisi výstavby byl tento návrh 
předložen a ta konstatovala, že z hlediska technické úrovně a provozní údržby  je systém výhodnější, ale je nutné 
zvážit návratnost nákladů.  
Srovnání s cenovým odhadem pro klasickou technologii projektanta VZT : 
- zákryty/digestoře/    210 tis. 
- potrubí pro přívod a odvod vzduchu  150 tis. 
- osvětlení       60 tis. 
- montáž       90 tis. 
celkem     510 tis. bez DPH 
 
Cenová nabídka fy ATREA , která dodává tyto stropy je cca 710 tis. bez DPH 
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Na jednání ZM byli přizváni zástupce fy  ATREA, která systém dodává. Zástupce firmy krátce představil  
nabízený produkt a zodpověděl na dotazy  členů zastupitelstva. 
Ing. Hanák: 1) fungoval by tento systém i bez automatické regulace? 
       2) jaká by byla cena?  
       3) je třeba zařízení čistit spec. prostředky? 
Zástupce firmy: 
      ad 1) automatic. regulace není podmínkou, 
      ad 2) cena je odvislá na druhu automat.  regulace 
      ad 3) k čištění se užívají běžné prostředky na  nerez, firma by darem dodala čistící sada na cca 1 - 3  
roky. 
Ing.Sukalovský:  jaký by byl rozdíl v ceně při event. opravě v případě havárie ve srovnání s běžným zařízením? 
Zástupce firmy: systém je jednoduchý, není poruchový. 
 
Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zakoupení je v pravomoci rady,  překladatelka stahuje materiál z dalšího 
projednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  x  neschvaluje použít do projektu  „rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 

Tyršova v Kuřimi“  systém  „větracího a osvětlovacího stropu v prostoru varny“. 
O návrhu  nehlasováno. 
 
Přestávku od  20:00 – 20:15 hodin, Dr.Marek odchází ve 20 hod.z jednání zastupitelstva, dále přítomno 13 členů 
ZM. 
 
 
 
5.4.  
Hřbitov - projekt na rozšíření hřbitova 
Příl. čís. 8, 8A, předkládá A.Matějíčková. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V návrhu investičních akcí na rok 2004 bylo schváleno 57 000,- Kč na projekt rozšíření hřbitova.  
V současné době je již provedena : 
- studie ve dvou variantách, v ceně 20 000,- Kč  
- účelová mapa, jako podklad pro projekt nového hřbitova v Kuřimi, cena 39 746,- Kč. 
Předběžný odhad nákladů na vypracování projektu pro stavební povolení - výstavba hřbitova, I. část činí 
80 000,- Kč. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje částku 80 000,- Kč z rozpočtové rezervy na zhotovení projektové dokumentace 

pro stavební povolení na „Rozšíření hřbitova v Kuřimi – I. část“. 
O návrhu nehlasováno, předkladatelkou staženo z jednání. 
 
 
 
5.5. 
Termostatické ventily  
Příl. čís. 9, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V návrhu investičních akcí na rok 2004, ZM, č.u.1006/2004 bylo schváleno 600 000,- Kč na osazení 
termostatických ventilů včetně hlavic v objektech města, na zasedání ZM dne 17.8.2004 byla podána zpráva o 
návrhu realizace osazení termostatických ventilů.  
 Toto opatření musí respektovat zákon č. 406/2000 o hospodaření s energiemi a vyhlášku č. 152/2001. 
Nejedná se pouze o osazení ventilů a hlavic, ale i potřebnou regulaci topného systému. 
Na základě výběrového řízení pro objekty Městský úřad, MŠ Komenského, MŠ Zborovská a ZŠ Jungmannova, 
jsou stanoveny náklady na realizaci v roce 2004  v celkové výši 934 215,- Kč vč. DPH (navýšení  o 334 215,- Kč 
oproti schválenému rozpočtu).  
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Pro ostatní starší objekty ( Kulturní dům, plavecký areál, MŠ Otevřená, MŠ Jungmannova, MŠ a KD Podlesí, 
DDM Legionářská, Sbor dobrovolných hasičů, knihovna + klub důchodců, tribuna stadionu ) bude zpracován 
odborný posudek v ceně do 15.000,- Kč  s odhadem nákladů na realizaci termostatických ventilů. 
Přijaté usnesení: 1169/2004 - ZM schvaluje částku 350.000,- Kč z rozpočtové rezervy na investiční akci 

„Osazení termostatických ventilů včetně hlavic v objektech města Kuřimi.“ 
Hlasováno : pro 13 
 
 
5.6. 
Žádost o příspěvek na vybudování /prodloužení/ inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domů při ulici Pod Horkou 
Příl. čís. 11A a B, předkládá starosta, zpracoval  OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá žádost o příspěvek na prodloužení IS pana Čížka /v minulém zastupitelstvu žádost Ing. 
Jarůška/, který zastupuje stavebníky Ing.M. Vaveru, sl. V.Jarůškovou, kteří v souladu s územním plánem hodlají 
vybudovat při horní části ulice Pod Horkou /směrem k ulici Na Vyhlídce/ rodinné domy. Pozn. RD pana Vavery 
je již ve výstavbě. 
Této žádosti předcházely v loňském roce kroky ze strany žadatele pana Čížka podáním žádosti vyjádření 
k připojení pozemků na  vodovod formou sdružené vodoměrné šachty a dvou přípojek pro sl. Jarůškovou a pana 
Čížka . V té době dále byla podána panem Vaverou žádost o odkoupení části obecního pozemku pro zbudování 
sjezdu na nezpevněnou komunikaci, současně pan Vavera vyřizoval stavební povolení na RD v této lokalitě. 
OIRR vyjádření k oběma žádostem podmiňoval doložením studie, která by prověřila a zkoordinovala napojení 
všech tří pozemků na inženýrské sítě  a vzhledem k nezpevněné komunikaci také návrh novou komunikaci, tak 
aby vyhověla daným prostorovým podmínkám a platným normám. Investoři společně zadali studii projekční 
kanceláři Ing. Jiří Bajer. Výsledný návrh přístupového chodníku vč. vyřešení inženýrských sítí společně pro 
novostavby tří RD byl předložen k posouzení komisi výstavby a dne 14.4.2004 s kladným výsledkem. Studie 
prověřila jednak možnosti připojení a jednak náklady této výstavby, s výsledkem  připojení RD na IS přeložením 
a přepojením stávajících přípojek /kanalizace, vodovodu, plynovodu  NN a TKR/, které slouží pro připojení RD 
pana Jánského a částečně i pro RD pana Vavery. Tyto přípojky jsou uloženy v nezpevněné komunikaci 
/pozemku města/ nevhodným způsoben – křižují podélně tuto komunikaci, jejich kapacita je vyčerpána max. pro 
2 RD a prostorově znemožňují uložení dalších inženýrských sítí. 
V návaznosti na výše uvedené žádá pan Čížek Město Kuřim o společný postup z hlediska realizace uvedené 
infrastruktury tj. o zařazení výstavby IS a komunikace do investiční výstavby města a o vyvolání územního 
řízení, z titulu vlastníka pozemku a budoucího vlastníka nové infrastruktury. 
 
Náklady stavby zahrnují : 
Přístupový chodník 411 tis. Kč 
Inž. sítě   829 tis. Kč /z toho voda + kanalizace činí cca 550 tis. Kč/ 
Přeložky stáv. přípojek   81 tis. Kč 
Celkem             1 321 tis. Kč    
 
OIRR vzhledem k IS, které nabývá město Kuřim do majetku /kanalizace, vodovod/, navrhuje s investory uzavřít 
smlouvu o družení a budoucím převodu investice, s tím že město zajistí výběrové řízení na dodavatele vodovod. 
a kanalizačního řadu, bude mu smluvním partnerem ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude financovat přímo a 
jeho podíl bude činit max. 50 % částky odpovídající sjednaným nákladům. Investoři si na své náklady zajistí 
projekt  a inženýrskou činnost. Smlouva s dodavatelem bude uzavřena  po té, co investoři složí na účet města 50 
% nákladů plynoucích z VŘ.  
 
Připomínka: 
V krátké diskuzi dohodnuto, že město Kuřim se bude na stavbě IS podílet 50%, avšak max. do výše 80 tis. na 1 
nový rodinný dům. 
 
Přijaté usnesení: 1170/2004 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi 

Městem Kuřim a spoluinvestory rodinných domů při ul. Pod Horkou – vlastníky pozemků 
parc. čís. 2484/3, 2472/1 a 2474. 
Město Kuřim se bude podílet na nákladech stavby vodovodního a kanalizačního řadu pro 
zástavbu 3 rodinných domů  při ulici Pod Horkou 50%  ceny, maximálně však  240.000,- Kč. 

Hlasováno pro 13. 
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6. Program podnikatelský obolus 2005 
Příl. čís. 12A, předkládá Dr.D. Holman. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Jako každý rok je i letos předkládán návrh na vyhlášení „Programu podnikatelský obolus“ pro následující 
rozpočtový rok. Návrh je předkládán již nyní proto, aby tým připravující návrh rozpočtu města pro rok 2005 
věděl, zda je pro zařazení příslušné částky do rozpočtu převládající politická vůle v zastupitelstvu města. 
V případě schválení programu bude ve výdajích města pro rok 2005 navrhováno 200 – 250 tis.Kč na „Program 
podnikatelský obolus“. V roce 2004 bylo v rozpočtu na výdaje programu 200 tis.Kč.  
V navrhovaném znění se mění, resp.doplňuje (viz podtržená pasáž): 
„Město Kuřim prostřednictvím svého zastupitelstva dává ve známost podnikatelské veřejnosti, že „Obolus“ 
uplatněný podnikatelem, jenž je v den úhrady daňové povinnosti přihlášen k  trvalému pobytu v Kuřimi, může být 
v roce 2005  použit podle jeho pokynů takto:....“ 
Dosavadní znění teoreticky umožňovalo, aby i podnikatelé, kteří zde v den úhrady daně nejsou přihlášeni 
k trvalému pobytu a jejich daně tudíž plynou mimo Kuřim, uplatňovali „obolus“ z kuřimského rozpočtu. 
Další změnou je zpřesnění v odstavci II/3, kde se účel (výčet oblastí, do kterých podpora může směřovat) 
zpřesňuje: „na území města Kuřimi“. (viz návrh Programu podnikatelský obolus 2005 v příloze)  
 
Přijaté usnesení: 1171/2004 - ZM schvaluje program „Podnikatelský obolus 2005“ - dle přílohy se změnami. 
Hlasováno  pro 13. 
 
 
 
7. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 13, předkládá Ing.R.Hanák, člen ZM. 
 
Dne 14.9.2004 se sešel Výbor kulturního fondu v počtu 11 (z celkového  počtu 15) a projednal 17 žádostí o 
příspěvek  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. V tomto III. kole bylo doporučeno zastupitelstvu  
schválit žádosti v celkové výši 120.800,- viz níže. Všechna doporučení byla schválena minimálně většinou členů 
výboru. 
 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 14.9.2004: 
     

poř. žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

č.          

1. TJ Sokol Kuřim      7 950,- 0,- materiální vybavení, přednášky 1)

2. SK Kuřim - stol. tenis    25 000,- 10 000,- pronájem tělocvičny  

3. SK Kuřim - košíková    19 000,- 19 000,- pronájem tělocvičny 2) 

4. Klub maminek      5 700,- 5 500,- pronájem orlovny, přednášky  

5. Klub důchodců      5 000,- 5 000,- Mikul. besídka, Vánoční posezení s písničkou  

6. FET Parta Kuřim      5 000,- 5 000,- turnaj starších pánů  

7. SSK TOS Kuřim      3 300,- 3 300,- střelecká soutěž - Kuřimský stoják   

8. OV Podlesí       2 500,- 2 500,- Mikulášská besídka pro děti  

9. OV Podlesí       2 000,- 1 000,- setkání důchodců 3) 

10. DDM Kuřim    50 000,- 24 000,- pronájem tělocvičen 4) 

11. DDM Kuřim    12 000,- 12 000,- stoly stolní tenis  

12. DDM Kuřim    28 000,- 10 000,- akce pro veřejnost 4) 

13. SK Slovan Podlesí      4 000,- 2 000,- atletický pětiboj 5) 

14. SK Slovan Podlesí  ? 0,- náklady na kluziště 6) 

15. ZŠ - Jungmannova      6 000,- 4 000,- dětský hudební soubor Ratíškovice 7) 

16. SDH Kuřim    14 000,- 14 000,- tradiční hody – půjčovné za kroje  

17. Šojat Josef      3 500,- 3 500,- Kuřimská běžecká hodinovka  

celkem :  192 950,- 120 800,- zpracoval: Ing.Hanák  
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poznámka: 
 

    

 1) opětovně bez rozpočtu (příjmy?, výdaje?, členská základna?, zakoncipovat do jedné roční sumární žádosti)  

2) podmínka pro schválení případné další žádosti v r.2005 je založení mládežnického družstva  

3) neodpovídající forma žádosti – termín  "na rozjezd" je příště třeba konkretizovat  

4) schválena požadovaná částka na r. 2004, r. 2005  třeba řešit v sumární žádosti DDM pro rok 2005  

5) částka na ceny  

6) nekonkrétní, obecně nesouhlas s finančním krytím z fondu  

7)  

 

odsouhlasena částka na částečné krytí nákladů na autobus, diskutována otázka absence oslovení, za stejným účelem, např. 
naší ZUŠ  

 
Rekapitulace schválených žádostí  a návrhů v roce 2004: 
1. kolo (schváleno ZM 9.3.)                     738 560,- Kč 
2. kolo (schváleno ZM 1.6.)                     148 300,- Kč  
3. kolo (návrh do ZM 29.9.)                     120 800,- Kč                                                               
CELKEM r.2004                                    1 007 660,- Kč       
 
Skutečné čerpání z fondu za období  -  1.1.2004 – 31.8.2004 vyčerpáno 629 400,- Kč  
Možno konstatovat, že vývoj čerpání koresponduje s výší rozpočtované částky pro rok 2004.   
 
Diskuze:  
L.Kincl navrhuje neschválit žádost ZŠ Jungmannova o příspěvek na dětský hudební soubor z Ratíškovic – 

(položka čís.15), který byl  přizván ke slavnostnímu  otevření nové školní jídelny. 
A.Matějíčková: nejednalo se jen o jednorázovou kulturní akci, ale o plánované zahájení  spolupráce obou škol. 

Příspěvkem by se uhradila cesta autobusem. Nevystoupily jen děti z Ratíškovic ale i děti 
z Kuřimi (9. třída ZŠ Jungmannova). 

Hlasováno  o pozměňovacím návrhu p.Kincla: 
Návrh  usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu 

„Výboru kulturního fondu“ na čerpání prostředků ze dne 14.9.2004 dle přílohy – se změnou 
Hlasováno pro 5, proti 5, zdrželi se 3 – neschváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1172/2004 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu „Výboru kulturního fondu“ ze dne 14.9.2004 - dle přílohy. 
Hlasováno  pro 10, zdrželi se  3. 
 
 
 
8. II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Příl. čís. 14, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval  OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
ZM je předkládán návrh na vyhlášení II. kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
V I. kole tohoto výběrového řízení byly poskytnuty půjčky v celkové částce 950 000 Kč, rozpočet pro letošní rok 
počítá s částkou ve výši 2 700 000 Kč. Výběrové řízení se uskuteční ve dnech od 30.9.2004 do 29.10.2004 a na 
příští jednání ZM bude předložen seznam uchazečů.   
 
Přijaté usnesení: 1173/2004 - ZM vyhlašuje v období od 30.9.2004 do 31.10.2004 včetně,  II.kolo výběrového 

řízení na  poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení.“ 
Hlasováno  pro 13. 
 
 
 
9. Finanční záležitosti 
9.1. 
Rozpočtová opatření 
příl. čís. 15, 15A, B, překládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
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1) 
Odbor investiční a regionálního rozvoje předkládá ZM k projednání navýšení prostředků určených pro veřejné 
osvětlení (dále jen VO) ve městě Kuřimi.  
 Na základě opakujících  havárií – pádů stožárů VO z důvodu zkorodovaných sloupů byla městem 
Kuřim objednána korozní diagnostika sloupů VO ve vytipovaných lokalitách, např. v ulicích Popkova a 
Komenského, kde  v poslední době došlo k pádu 3 sloupů VO. Ze souhrnné zprávy vyplývá, že staticky 
nevyhovělo 16 sloupů ze 26 měřených. Dle protokolu o měření jsou stěny  nevyhovujících stožárů  v patním 
průřezu natolik oslabené, příp. s četnými zkorodovanými otvory, že jsou ohroženi občané a jejich majetek pádem 
stožáru.  
 Současně bylo objednáno stanovení korozní diagnostiky pro všechny zbývající sloupy VO v ulicích U 
stadionu, Popkova, Komenského, kde byly naměřeny nejhorší hodnoty. 
Z měření provedeného začátkem září vyplývá požadavek na výměnu 10 ks výložníkových stožárů a 6 ks tzv. 
sadovek. Odhadní cena činí cca do 300 000,- Kč.Výměna stožárů VO bude prováděna postupně firmou vybranou 
na základě porovnání cenových nabídek.  
 Již provedené měření korozní diagnostiky         14 637,- Kč  
Výměna nevyhovujících sloupů – předpokládaná cena vč. DPH do cca                       300 000,- Kč  
Doměření korozní diagnostiky  v ul. U stadionu, Popkova, Komenského-do výše cca    18 000,- Kč 
Rezerva pro výměnu dalších nevyhovujících sloupů                168 000,-  Kč  
Celkem pro rok 2004       cca       500 000,- Kč 
 
Částku 500 000 Kč je navrhováno přesunout z paragrafu 3639 – komunální rozvoj, kde nebudou realizovány 
plánované výkupy pozemků. 
 
Výdaje: § 3639 komunální služby  - 500 000 Kč 
Výdaje: § 3631 veřejné osvětlení    500 000 Kč 
 
2)  
JmKÚ oznámil Městu Kuřim, že krajské zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotace na provoz naší městské 
knihovny ve výši 506 600 Kč. S částkou 400 000 Kč bylo počítáno již předem při sestavování rozpočtu (ostatní 
příjmy), proto je nyní do rozpočtu zapojen rozdíl ve výši 106 600 Kč. 
 
Příjmy: § 6409 ostatní příjmy  - 400 000 Kč 
Příjmy: pol. 4112                + 506 600 Kč 
Výdaje: § 6409 rezerva               + 106 600 Kč     
 
3) 
Na základě nevyčerpané dotace na zajištění voleb do EP je město Kuřim povinno vrátit tuto nespotřebovanou 
dotaci JmKÚ a provést následující rozpočtové opatření: 
 
Příjmy: pol. 4111    - 20 800 Kč 
Výdaje: § 6117 volby do EP  - 20 800 Kč 
      
4) 
JmKÚ oznámil Městu Kuřim, že mu snižuje dotaci na sociální dávky v tomto roce o 6 000 Kč, tím se snižují i 
výdaje této oblasti o stejnou částku. 
 
Příjmy: pol. 4112    - 6 000 Kč 
Výdaje: § 4179 soc. dávky  - 6 000 Kč 
 
5)  
Město Kuřim obdrželo z JmKÚ dotaci na činnost odborného lesního hospodáře ve výši 5 200 Kč. 
 
Příjmy: pol. 4116    5 200 Kč 
Výdaje: § 1036 správa v lesním hospod. 5 200 Kč  
 
6) 
V návrhu investičních akcí na rok 2004 zastupitelstvo schválilo 600 000,- Kč na osazení termostatických ventilů 
včetně hlavic v objektech města. Toto opatření musí respektovat zákon č. 406/2000 o hospodaření s energiemi a 
vyhlášku č. 152/2001. Nejedná se pouze o osazení ventilů a hlavic, ale i potřebnou regulaci topného systému. 
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Na základě výběrového řízení pro objekty Městský úřad, MŠ Komenského, MŠ Zborovská a ZŠ Jungmannova, 
jsou stanoveny náklady na realizaci v roce 2004  v celkové výši 934 215,- Kč vč. DPH (navýšení  o 334 215,- Kč 
oproti schválenému rozpočtu).  
Pro ostatní starší objekty ( Kulturní dům, plavecký areál, MŠ Otevřená, MŠ Jungmannova, MŠ a KD Podlesí, 
DDM Legionářská, Sbor dobrovolných hasičů, knihovna + klub důchodců, tribuna stadionu ) bude zpracován 
odborný posudek v ceně do 15 000,- Kč, s odhadem nákladů na realizaci termostatických ventilů. 
 
Výdaje: § 3639 komunální služby  - 350 000 Kč 
Výdaje: § 6409 investiční rezerva    350 000 Kč 
 
7) 
Odbor investiční a regionálního rozvoje předkládá ZM k projednání navýšení prostředků určených pro 
vypracování PD na „Rekonstrukci ulice Fučíkova“, na kterou  byla  schválena částka ve výši 220 000,- Kč. 
OIRR požádal o předložení cenových nabídek na vypracování výše uvedené PD 4 projekční firmy. 
Cenové nabídky jsou  předloženy  na  zpracování PD obsahující : komunikaci, novou kanalizaci, 35 ks  nových 
kanalizačních přípojek,nový vodovod, 20 ks nových vodovodních přípojek, 2 ks nových plynovod.přípojek, 
doměření. 
 Byla předloženy cenové nabídky od  firmy SIPROS, s.r.o.   ve výši  273.700,- Kč vč. DPH 
         Ing. Jiří Bajer    ve výši 253.000,- Kč vč. DPH 
         Argema,spol.s r.o.  ve výši 449.106,- Kč vč. DPH  
OIRR vzhledem k výši nabídkové ceny a  dobrým zkušenostem doporučuje  projekční firmu Ing. Jiří Bajer. 
OIRR dále doporučuje navýšit prostředky na zpracování PD „Rekonstrukce ul. Fučíkova“ o 70 000 Kč.  
 
Výdaje: § 3639 komunální služby     - 70 000 Kč 
Výdaje: § 6409 inv. rezerva – akce Fučíkova                 70 000 Kč 
 
8)  
Na Město Kuřim se obrátila firma Tenza a.s., Brno, se žádostí o přesměrování účelového daru městu ve výši 
6 000 Kč pro ZŠ Tyršova na zakoupení pingpongového stolu ( smlouva v příloze ). 
 
Příjmy: § 6171 místní správa                     6 000 Kč 
Výdaje: § 3113 ZŠ Tyršova                                6 000 Kč     
 
9) 
Na základě projednávaného materiálu týkajícího se podnikatelského obolu je v případě schválení tohoto obolu 
nutno navýšit prostředky paragrafu 6171, kam je účtován podnikatelský obolus o částku 40 000 Kč. 
 
Výdaje: § 6171 místní správa – ostatní   40 000 Kč 
Výdaje: § 6409 rezerva   - 40 000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 1174/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 16  k rozpočtu města na rok 2004 - dle 

zápisu. 
Hlasováno : pro 13 
 
 
9.2. 
Náhrada vozidla DVS 12 AVIA ve výbavě JSDH Kuřim za nové 
příl. čís. 16, předkládá za SDH Jan Herman. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu - zkrácená: 
Ve výbavě zásahové jednotky JSDH Kuřim je vozidlo DVS 12 Avia 30 roku výroby 1972. Jedná se o jedno 
z prvních vozidel tohoto typu vyrobených v tehdejší Karose Vysoké Mýto ve francouzské licenci Savien. 
V poslední době začalo toto vozidlo vykazovat vysokou poruchovost v základních funkcích - elektroinstalace, 
brzdový systém a co je nejzávažnější – koroze rámu a nástavby včetně kabiny řidiče. 
 Z důvodu vysoké ceny nového požárního vozidla DA 12 jako celku navrhuji toto pořízení rozdělit na 
dvě části. Jako první krok zakoupit podvozek pro tento požární speciál a následně pořídit nástavbu, s možností 
dvouletého leasingu. Oba tyto kroky samozřejmě formou výběrových řízení. 
 Navrhuji proto zařazení tohoto investičního záměru do priority 1 a vyhlásit v nejbližší možné době 
výběrové řízení na dodávku podvozku pro požární speciál DA 12 do celkové hmotnosti 8 t s finančním limitem 
970.000,- Kč včetně DPH. Byla vytvořena pracovní skupina ve složení Mgr. Ambrož – starosta, p. Novák – 
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referent krizového řízení a p. Herman – starosta SDH Kuřim, která prověřila předběžné podmínky a možnosti 
dodávek tohoto podvozku firmami IVECO, RENAULT, MAN, DAF, AVIA DAEWOO. Technické podmínky 
tohoto podvozku odpovídající požadavkům Vyhlášky č. 49/2003 Sb., pro dopravní automobily dodala pro 
potřeby této pracovní skupiny renomovaná firma THT Polička.  
 Předkladatel navrhuje vyhlásit výběrové řízení na dodávku tohoto podvozku s finančním limitem do 
970.000,- Kč včetně DPH, dále písemně požádat hejtmana JmK o dotaci na toto vozidlo s doporučením HZS 
JmK či případně požádat o dotaci i na ředitelství HZS ČR. 
 Za vedení SDH Kuřim mohu přislíbit, že provedeme jednání s firmami v našem regionu o sponzorských 
darech na toto vozidlo nevyjímaje „Podnikatelský obolus“. 
 
Diskuze: 
J..Herman: navrhuje zakoupit podvozek do majetku města,  a horní nástavba by se zakoupila na leasing. 
L.Kincl:  nebude překročen zákon o vyhlášení výběrových řízení ? 
Dr.Holman:  cena by neměla přesáhnout 2 mil. Kč. 
Ing. Sukalovský: byly požádány o příspěvek  soukromé firmy ? 
J.Herman: hodlají požádat o příspěvek  kuřimské firmy  a  KÚ JMK. 
 
Přijaté usnesení: 1175/2004 - ZM schvaluje zařazení investiční akce „Náhrada vozidla DVS 12 Avia 30 za 

nové“  do priority 1 s náklady do 970.000,- Kč na pořízení podvozku nového automobilu. 
Hlasováno : pro 13 
 
 
9.3. 
Pověření výboru finančního kontrolními úkoly 
Příl. čís 17, předkládá a zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V posledních několika měsících dochází k velmi významným rozhodnutím o majetku města, které ovlivní 
nakládání s ním. Považuji za vhodné, aby pohyb tohoto majetku byl sledován a město Kuřim neztratilo nad ním 
kontrolu. 
 Využívám svého poradního hlasu, který mi uděluje  § 110 odst. 5 zákona č. 128/2004 Sb., o obcích 
v platném znění (dále jen zákon) a navrhuji finančnímu výboru zastupitelstva města, který podle § 119 odst. 2 
písm. a) výše uvedeného zákona provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
zařadit do svého plánu činnosti, pokud to schválí zastupitelstvo města,  úkoly uvedené níže. 

Upozorňuji, že podle § 42 odst. 1 „zákona“ „obec dá přezkoumat auditorem hospodaření obce za uplynulý 
kalendářní rok“ a  podle zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech ve znění pozdějších předpisů, je auditor povinen 
projednat s finančním výborem auditorskou zprávu. 

Tyto moje návrhy nemají základ v žádném konkrétním podezření, ale jsou normálním úkolem každé řídící 
činnosti v případě s nakládáním takto rozsáhlým majetkem města podle mne naprosto samozřejmým. Dále chci, 
aby tento výbor, který je v jiných obdobných městech jeden z nejdůležitějších, začal pracovat. Za čtyři roky 
existence, podle nového zákona o obcích  dostal jediný úkol!  Úkoly vhodné ke kontrole jsou uvedeny v příloze. 
Úkoly finančnímu výboru 

1. kontrola majetkových, finančních a s tím souvisejících administrativněprávních operací v souvislosti 
s ukončováním činnosti společnosti MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o., 

2. kontrola naplňování finančních a majetkových závazků společnosti KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. 
vůči městu stanovených v nájemní smlouvě č. 29/2004, kterých je mnoho,   

3. kontrola finančních,  věcných a souvisejících administrativních opatření, na základě usnesení 
zastupitelstva, v nichž město Kuřim poskytuje jiným subjektům velké finanční prostředky např. 
usnesení č. 1103/2004, 1127/2004 (760 000, -Kč; 400 000, -Kč),  i další podle potřeby,  

4. kontrola činnost odboru finančního ve vymezených oblastech (postupně v roce 2005, oblasti budou 
upřesněny),   

5. překontrolovat, zda má být či nemá být město plátcem DPH. 
Poznámka: 
Ing.Krupica: vidí problém v tom, že finanční výbor ve stávajícím složení není orgánem kontrolním ale 

politickým. Navrhuje „implantovat“ kontrolní komisi do k. výboru a stávající počet zregulovat (z 
pozic politických). 

Dr.Holman:  navrhuje, aby ZM na příštím  jednání  projednalo  nové složení finančního výboru. 
 
Přijaté usnesení: 1176/2004 - ZM  pověřuje výbor finanční kontrolními úkoly podle přílohy. 
Hlasováno  pro 11 zdrželi se  2. 
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9.4. 
Podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 18, předkládá Dr. D.Holman, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
1) Dne 14.9.2004  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 86.046,- Kč. Částku určil pro SK Kuřim. Účel: 
dle uvážení p. Jiřího Skopala – člena výboru SK Kuřim. 
 
Poznámka: 
Starosta informoval, že z tohoto obolu by 36 tis. čerpal odd. silového trojboje a 50 tis. 1. liga mladšího dorostu 

házené. 
 
Přijaté usnesení: 1177/2004 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS  ve výši 86.046,- Kč pro SK 

Kuřim.  
Hlasováno  pro 13. 
 
 
9.4. 
Navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 
Příl. čís. 19, předkládá  A.Matějíčková 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V důsledku vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR č. 108/2001 Sb., o stanovení hygienických požadavků na 
prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, v platném znění a č. 137/2004 Sb., 
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, v platném znění vyplývá všem zřizovatelům povinnost upravit stravovací prostory 
škol (školní jídelny i školní výdejny), předškolních a školských zařízení tak, aby jejich stavebně technické 
parametry, vnitřní vybavení a provoz odpovídaly těmto vyhláškám. Termín dokončení všech úprav byl 
ministerstvem prodloužen do 31.12.2007, kdy končí povolená výjimka a všechny stravovací prostory musí 
odpovídat stanoveným požadavkům. 

První rekonstrukce školní jídelny byla zahájena 14.6. 2004 v Základní škole, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Kolaudace byla 23.9. 2004 a provoz bude zahájen 1.10. 2004. 

Projektem byla stanovena kapacita školní jídelny na 500 obědů, což je navýšení proti původní 
kapacitě o 50 obědů. Navýšení kapacity bylo nutné z důvodu další plánované úpravy stravovacích prostor v 
Mateřské škole Kuřim, Zborovská 88,  kam se od 1.9.2005 plánuje z této nové školní jídelny dovážet asi 150 
obědů. Z toho důvodu je nutno kapacitu školní jídelny zvýšit.   
 
Přijaté usnesení: 1178/204 - ZM schvaluje navýšení kapacity školní jídelny při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace z původních 450 obědů na 500 obědů. 
Hlasováno  pro 13. 
 
 
9.5. 
Změna v zařazení školní jídelny při MŠ Kuřim, Zborovská 887, pracoviště 
Jungmannova 885 
Příl. čís. 19, předkládá  A.Matějíčková 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Do 31.12.2007 musí zřizovatel škol, předškolních a školských zařízení zabezpečit úpravu školních jídelen a 
školních výdejen dle vyhlášky MZ ČR č. 108/2001 Sb., o stanovení hygienických požadavků na prostory a 
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, v platném znění a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o 
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných, v platném znění. Školní jídelna (úplná) při MŠ Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace pracoviště Kuřim, Jungmannova 885 bude v rámci rekonstrukce 
přebudována na školní jídelnu - výdejnu, kde se budou pouze připravovat svačinky pro děti a vydávat obědy 
dovezené ze školní jídelny při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, a to od 1.9.2005. Je tedy třeba změnit zařazení 
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školní jídelny (úplné) při MŠ Kuřim, Zborovská 887, pracoviště Jungmannova 885 na školní jídelnu - výdejnu. 
Žádost o změnu v zařazení je třeba podat na KÚ JMK, odbor školství do 30.9.2004.  
 
Přijaté usnesení: 1179/2004 - ZM schvaluje změnu v zařazení školní jídelny (úplné) při MŠ Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvková organizace pracoviště Kuřim, Jungmannova 885 na 
školní jídelnu - výdejnu ke dni 1.9.2005 a souhlasí s podáním žádosti o změnu v zařazení do 
sítě škol, předškolních a školských zařízení na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor 
školství. 

Hlasováno : pro 13 
 
 
10. Různé 
10.1. 
Žádost o řešení problému přístupové komunikace k DR Na Vyhlídce 
Příl. čís. 20. 
 
Dne 21.9.2004 byla na MěÚ Kuřim doručena  stížnost občanů bydlících  v ul. Na Vyhlídce. Přístupová cesta, 
kterou využívají jako přístup ke svým rodinným domům (RD), se již 3 roky nachází ve velmi špatném 
technickém stavu vlivem nové výstavby RD v této lokalitě. Provizorní chodník, kterým město upravilo cestu pro 
pěší, využívají stavební firmy  jako skladovou  plochu a parkoviště.  
Občané žádají město o zjednání nápravy. 
 
Poznámka: 
Dr.Holman: sdělil, že problém přístupové silnice  v ul. Na vyhlídce se bude řešit v souvislosti s dotacemi 

z kohezního fondu v roce 2006. Reálně by bylo možné řešení minimálně v roce 2007. Město  bude 
do té doby řešit komunikaci  prozatímními opravami – vysypáváním štěrkem. 

 
Přijaté usnesení: 1180/2004 -  ZM bere na vědomí  dopis občanů (č.j. 9583/770/4 ze dne 21.9.2004) ve  věci 

stavu  ul. Na vyhlídce. 
Hlasováno  pro 13. 
 
 
10.2. 
Výstavba za městským úřadem  
Příl. čís. 21, předkládá Dr.Holman. 
 
Město Kuřim nabylo do svého majetku města pozemky v lokalitě „za  městským úřadem“ o  rozloze cca 4.000 
m2 od ČR, Vězeňské služby. Na jaře r. 2004  byla vyhlášena veřejná trvalá nabídka na smluvního partnera, který 
by  na těchto pozemcích zrealizoval plánovanou  výstavbu bytových domů „ve vlastní režii a na vlastní 
zodpovědnost.“ Na veřejnou nabídku reagovali zájemci 2, přičež  pouze fa LOSSMANN s.r.o., Brno. Řezáčova 
2  předložila  nabídku. Tato nabídka byla nyní předložena ZM k posouzení. 
 Základní údaje  využití pozemků firmou LOSSMANN s.r.o: 
1) Firma by postavila  2 bytové domy o počtu 32 bytů 1 + kk  až 3 + kk, bytové  domy jsou 4 podlažní se 
sedlovou střechou. U těchto domů by firma zajistila činnost projekční, inženýrskou, investiční, marketingovou, 
realizaci  a výpomoc při založení nového družstva. 
 
2) Ve zbývající části pozemku  navrhují ve spolupráci s městem postavit „dům chráněného bydlení.“  Dům by 
měl 5 podlaží,  a firma v tomto případě nabízí  pouze základní úkony – zpracování zastavovací studie pro územní 
rozhodnutí. 
 
Diskuze, připomínky: 
Ing.Lossmann, jednatel  stavební firmy: sdělil, že jejich nabídka vycházela z požadavků a poptávky v lokalitě. 

Jedna část (2 bytové domy) zástavby by se odprodala a jedna část by si město  nechalo pro 
„chráněné bydlení“(byty pro staré občany se službami jako pedikúra, prádelna, kadeřnictví …).  

Členové ZM hodnotí nabídku firmy LOSSMANN jako velmi obecnou.  
Dr.Holman: nepočítá s investicemi města do této výstavby. Domnívá se, že by výstavba měla být čistě komerční.  
Ing.Bojanovská a Zejda – nezavrhují var. v části vybudovat „chráněné bydlení“ a navrhují event. výstavbu 

rozdělit do 2 částí ( vystavět komerční a později vybudovat nekomerční bydlení). 
Starosta navrhuje nabídku Ing. Lossmanna projednat na dalším jednání ZM. 
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Přijaté usnesení: 1181/2004 - ZM bere na vědomí nabídku firmy LOSSMANN s.r.o., Brno, Řezáčova 1, 

62400, ve věci „Využití pozemků za Městským úřadem.“ 
Hlasováno pro 13. 
 
Přestávka 22:10 – 22:20 hodin. 
 
 
10.3. 
LSPP  v roce 2005 
Příl. čís. 22, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Vzhledem k tomu, že dnešní zasedání ZM projednává zařazení několika významných investičních akcí, které 
mají být financovány z rozpočtu roku 2005, obracím se na ZM s návrhem usnesení, které by mělo vyjádřit vůli 
města, zda v příštích letech (resp. v roce 2005) hodlá financovat také stanoviště LSPP v Kuřimi.  
Předkladatel bude pak vycházet z poznání vůle ZM a přizpůsobí tomu návrh rozpočtu i návrh investičních akcí. 
 
Připomínky: 
V.Zejda: předkládá protinávrh - materiál odložit a projednat na dalším řádném zasedání, neboť nebyl předložen 

včas. Dále  nesouhlasí s tím, aby bylo LSPP včleněno mezi „investiční akce.“ 
J.Herman: navrhuje s rozhodováním počkat do voleb  KÚ JMK (konají se v listopadu t.r.), aby bylo zřejmé, jaké 

stanovisko  zaujme k financování LSPP nové krajské zastupitelstvo. 
Dr.Holman:  město musí o LSSP rozhodnout bez ohledu na výsledky voleb do KÚ JMK.  
        Jeho stanovisko  k existenci LSPP v Kuřimi  je negativní. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města smluvně zajistit LSPP v Kuřimi pro rok 2005 ve stejném rozsahu 

jako v letošním roce a zapracovat do rozpočtu města odpovídající částku na uhrazení této 
služby.  

Hlasováno pro 1, proti 5, zdrželo se 7. 
 
 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing.SD. Sukalovský. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení - pro 13. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:55   hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 29.9.2004 
Zapsala: Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing. Rostislav  Hanák          Ing.Miloš  Krupica 
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Přílohy: 
-   Pozvánka 
-   Prezenční listina 
-   Usnesení návrhové komise 
-  Výsledky hlasování 
-   Omluva Dr.Poledňáka z jednání 
0  Plnění usnesení ZM k 30.9.04 
1 a 2  Majetkoprávní úkony 
3, 3A  Zřizovací listina  SDH Kuřim 
4, 4A  OZV č. 5/2004 – o požárním řádu 
5, 5A  Rekonstrukce ul. Fučíkova 
6, 6A,B Změna usnesení – sdružení pro  vybudování IS 
7, 7A,B  Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Tyršova 
8, 8A  Hřbitov - projekt 
9  Osazení termostatických ventilů 
11,11A, B Žádost o příspěvek na  IS Pod Horkou 
12, 12A Program podnikatelský obolus 2005 
13  Příspěvky z KF 
14  II. kolo VŘ  na poskytnutí půjček z FRB 
15, 15A Rozpočtová opatření 
16  Náhrada požárního vozidla SDH Kuřim 
17  Pověření finančního výboru 
18  Podnikatelský obolus 
19  Navýšení kapacity ŠJ ZŠ Jungmannova, změna zařazení 
20  Žádost o opravu ul. Na vyhlídce 
21  Výstavba za MěÚ – informace 
22  LSPP v r. 2005 
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