
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 10/2004 konaného dne 9.11. 2004  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, 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 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec a Lubomír Kincl 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13  členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavili Ing.D.Sukalovský a Dr.Ing.J.Marek. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Návrhová komise:  Ing. arch. V. Růžička  a RNDr.I. Poledňák 
Hlasováno pro 13. 
Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Kotek a J.Herman 
Hlasováno pro 12, zdržel se 1 (Ing. Kotek). 
 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 2.11.2004 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Veřejnoprávní smlouvy 

Veřejnoprávní smlouva  na úseku sociálně-právní ochrany 
Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků na období 2005 - 2006 

4. Statut sociálního fondu Města Kuřim 
5. Výsledky hospodaření k 30.9.2004 
6. Finanční záležitosti 

Půjčka FPBV – Ing. Lapčík 
II. kolo výběrového řízení půjček  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB)   

7. Nabytí majetku – infrastruktura 
8. Návrh změny znaku a vlajky města Kuřim 
9. Zajištění lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
10. Změna regionální funkce Městské knihovny Kuřim 
11. Různé 

Dodatek č.3 k SOD stavby ZŠ Jungmannova,  Kuřim – Rekonstrukce stravovacího zařízení“   
Vánoční sbírka 2004 
Zřízení věcného břemene – lokalita „Pod Toskou“ 
TKR – IV. etapa Díly za sv. Janem 
Změny ve složení Finančního výboru ZM 

12. Rozpočtová opatření  
Program schválen všemi 13 přítomnými členy ZM. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 2.11.2004 
Předkládá tajemník. 
 
Usnesení s termínem plnění ke dni zpracování materiálů do zastupitelstva jsou splněna, kromě usnesení  
1199/2003, 1033/2004, 1034/2004, 1035/2004, 1058/2004, 1113/2004 a 1120/2004 uvedených v příloze.  
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V.Zejda se dotázal, jak starosta  splnil usnesení ZM čís. 1163/2004, němž ho zastupitelstvo města vyzvalo 
k pozastavení účinnosti usnesení rady čís. 563/2004 (v němž RM souhlasila se stavbou opěrné zídky  
na p.č 3402 k.ú. Kuřim na ul. Dukelská).  

Starosta sdělil, že zastupitelstvo obce  není oprávněno z vlastního podnětu nařídit  radě obce zrušení , či 
pozastavení  jejího rozhodnutí.. Dle § 84 zákona 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvo rozhoduje o 
zrušení usnesení rady obce , jsou – li mu  předložena k rozhodnutí podle 105 odst. 1 téhož zákona. Ust. 
§ 105 odst. 1 říká: Starosta pozastaví výkon usnesení rady obce, má-li za to, že  je nesprávné.. Věc pak 
postoupí k rozhodnutí  nejbližšímu zasedání  obce (§ 84 odst. 1). Jiný postup při zrušení usnesení rady 
obce není v souladu á s platnými  zákonnými předpisy.  
Jelikož jsem nenaznal, že by rozhodnutí rady bylo špatné, tak jsem ho nezrušil. 

V.Zejda: zařídilo město nové geometr. předmětných zaměření pozemků a jejich vytýčení? 
Dr. Holman sdělil, že vše bylo provedeno a potvrdilo již známý stav. V bodu „Různé“  jednání ZM se 

k problému vrátí. 
 
Přijaté usnesení: 1182/2004 -  ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ZM  k 2.11.2004. 
Hlasováno pro 11, zdrželi se  3. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
2.1. 
Manželé Josef a Věra Gregorovi, Kuřim, Třebízského 336 – odprodej pozemku parc.č. 
356 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 108 m2 
Příl. čís. 1A, předkládá Mgr.L.Ambrož. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V souladu s usnesením  RM číslo 458/2004 ze dne 13.10.2004 byl po dobu 15-ti dnů (od 14.10. do 1.11.2004) 
zveřejněn adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 356 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 108 m2 manželům 
Gregorovým, Kuřim, Třebízského 336 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 
Jedná se o zahradu u RD čp. 336, kterou  manž. Gregorovi užívají v souladu s „Nájemní smlouvou č. 362/1993“ 
ze dne 21.6.1993. Obdobně pozemky na ulici Třebízského město odprodalo manž. Vašekovým, Uhrovým a 
Náboženské obci Církve československé husitské v Kuřimi l již dříve. Ze strany OIRR nebylo k odprodeji 
námitek, neboť pozemek je součástí stávající plochy pro bydlení v rodinných domech. 
 
Přijaté usnesení: 1183/2004 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 356 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 108 

m2 manželům Josefu a Věře Gregorovým, Kuřim, Třebízského 336 za cenu 50,- Kč/m2 
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 14. 
 
K projednávanému bodu se na jednání dostavili zástupci firmy STAPPA mix spol. s r.o.  p.Lubomír Padrta- 
jednatel spol. a Libor Michele. 
 
 
2.2. 
STAPPA mix, spol. s r.o. se sídlem Brno, Heršpická 11 – žádost o odprodej pozemků 
včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi, Křižkovského ulice  
Příl. čís. 1B, předkládá Mgr. L.Ambrož. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
STAPPA mix, spol. s r.o. požádala dne 27.10.2004 o odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé ČOV 
v Kuřimi, Křižkovského ulice, které hodlá využít ke stavbě „betonárky“. Jedná se o objekty s pozemky, které 
Město Kuřim nabylo do majetku dle zákona číslo 172/1991 Sb. – Velká privatizace – smlouva o převodu 
111/1994 – Dohoda o bezúplatném převodu majetku ze dne 1.11.1994, sepsaná FNM ČR dle zák.č. 92/1991 Sb. 
podle privatizačního projektu č. 991, schváleného MSNMP ČR dne 23.4.1992. 
Nemovitosti jsou zapsány na LV číslo 1 pro obec a k.ú.Kuřim jako biologický filtr – 2x, čerpací stanice a kotelna 
čp. 382, česlo, lapač tuku, lapač písku, dosazovací nádrž – 2x, usazovací nádrž, vyhnívací komora. Jedná o 10 
objektů včetně pozemků a to :  
parc.č. 2683 – 224 m2 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna), dnes slouží jako sociální zařízení pro zam. BVaK, a.s. 
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parc.č. 2684 – 77 m2, parc.č. 2685 – 209 m2, parc.č. 2686 – 77 m2, parc.č. 2687 – 77 m2, parc.č. 2688 – 150 
m2, parc.č. 2689 – 150 m2, parc.č.  2693 – 150 m2, parc.č. 2695/2 – 91 m2 
parc.č. 2690 – 172 m2 – dle geometrického plánu číslo 1881-496/2004 ze dne 21.10.2004 je pozemek  rozdělen 
na parc.č. 2690/1 k.ú.Kuřim  o vým. 162 m2, která má nadále  zůstat v majetku Města Kuřimi a parc.č. 2690/2 
k.ú.Kuřim o výměře 10 m2, která spolu  s výše uvedenými pozemky tvoří předmět převodu. 
Celková výměra převáděných pozemků činí 1.215 m2. 
Společnost nabízí za dnes již zcela nefunkční stavby na pozemcích symbolickou 1,- Kč z důvodu nutnosti jejich 
celkového odstranění při vynaložení nákladů cca 1-1,5 mil. Kč, za pozemky cenu stanovenou znaleckým 
posudkem číslo 2264-273/04 ze dne 25.10.2004 společnosti STAVEXIS s.r.o. se sídlem Brno, Žižkova 63  
částku Kč 163.881,-  (tj. 134,88 Kč/m2 pozemku). 
OMP upozorňuje na skutečnost, že bývalý objekt čerpací stanice + kotelny čp. 382 s pozemkem  parc.č. 2683 
k.ú.Kuřim o výměře 224 m2  sloužící v současné době jako sociální zařízení BVaK, a.s. je součástí „Nájemní a 
provozní smlouvy“ o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ze dne 24.4.2002,  uzavřené mezi 
Městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. se sídlem Brno, Hybešova 254/16. Dle prohlášení  
jednatele společnosti STAPPA mix, spol. s r.o. pana Lubomíra Padrty   BVaK, a.s. souhlasí se  zrušením 
stávajícího soc. zařízení  za podmínky, že  STAPPA mix, spol. s r.o. vybuduje na vlastní náklady objekt nový na 
poz.parc.č. 2695/15 (vlastník Statutární města Brno),  příp. na poz.parc.č. 2690/1 (vlastník Město Kuřim). 
 
Diskuze: 
L.Padrta - z  fy STAPPA mix – vysvětlil přítomným záměry firmy a ubezpečil, že provoz nebude mít negativní 

vliv dopad na životní prostředí ani na zahuštění  provozu na místních komunikacích. 
J.Brabec: se dotázal zda firma někde v blízkém okolí má takovou provozovnu, která by byla srovnatelná 

s plánovanou v Kuřimi. 
L.Padrta: ano, provozovna je  u prodejny  BAUMAX  v Brně  a ve Zlíně. Zde by bylo možné si provoz 

prohlédnout. 
J.Brabec:  je to stejný technologic. provoz ? 
L.Padrta:  ano, jedná se o moderní technologii  z Německa. 
J.Brabec:  jaké bude kapacita betonárky a na nakolik to zatíží komunikace v Kuřimi 
L.Padrta:  kapacita by byla 8.000m3 za den, zatížení by bylo cca 5 vozidel denně. 
Ing.Hanák: s ohledem k dlouhodobě zhoršujícího se stavu život. prostředí je toho názoru, že město by nemělo 

být více zatěžováno emisemi. 
Dr.Holman: souhlasí se schválením záměru,  dle propočtů by  ekologic.  zátěž měla být v limitu. 
V.Zejda:  provozovat výrobu tohoto typu a limitovanou pozemkem, by nemělo výrazně zhoršit životní prostředí. 
Dr.Poledňák: prodej doporučuje. 
Ing.Růžička: byly na úřad z řad občanů doručeny nějaké připomínky? 
Starosta:  nebyly. 
 
Přijaté usnesení: 1184/2004 ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 2683, 2684, 2685, 

2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 2695/2  a dle geometrického plánu  číslo 1905-571/2004 ze 
dne 9.11.2004 část pozemku parc. číslo 2690 nově ozn. jako parc.č. 2690/2 vše v k.ú.Kuřim o 
celkové výměře 1215 m2 firmě STAPPA mix, spol. s r.o. se sídlem Brno, Heršpická 11, za 
cenu dle znaleckého posudku číslo 2264-273/04 ze dne 25.10.2004 zprac. STAVEXIS s.r.o. 
včetně staveb na pozemku parc.č. 2683, 2684, 2685, 2686 2687, 2688, 2689, 2690,2693 a 
2695/2  za symbolickou 1,- Kč  s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti  a za podmínky souhlasného stanoviska 
BVaK, a.s.,  Hybešova  254/16, 657 33 Brno. 

Hlasováno pro 11, zdrželi se 3. 
 
Zástupci firmy odchází z jednání v 18:45 hod. 
 
 
3. Veřejnoprávní smlouvy 
3.1.  
Veřejnoprávní smlouva  na úseku sociálně-právní ochrany 
Příl. čís. 2, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OSV. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Veřejnoprávní smlouva o sociálně-právní ochraně dětí je mezi Městem Šlapanice a Městem Kuřim realizována 
již druhý rok podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dalších 13 
zákonů. V průběhu roku 2004 byl výkon této smlouvy bezproblémový jak v péči o děti, tak ve vztazích mezi 
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oběma městy, smluvní závazky byly naplněny. Na Městském úřadu Šlapanice pracoviště Brno – ulice Otevřená 
vykonávají tuto službu spolu se ostatními 3 pracovnice Městského úřadu Kuřim, které se na náš úřad 
delimitovaly k 1.1.2003 z bývalého Okresního úřadu Brno – venkov.  Za výkon této služby platí Město Kuřim 
Městu Šlapanice ročně 212.400, -Kč na tzv. provozní kancelářské náklady třech zaměstnankyň. Tato částka se 
pro rok 2005 nemění.  
Nepokračování této smlouvy a její přenesení činnosti sociálně-právní ochrany dětí do Kuřimi nepřinese občanům 
Kuřimska žádné zvláštní výhody, neboť kromě „zásahů“ v rodinách v celém správním obvodu se další činnost 
odehrává v Brně (soudy, dětská nemocnice, dětští psychologové atd.) nebo mimo něj v dětských ústavech 
různého druhu po celé republice. Zřízení této služby v Kuřimi by si vyžádalo další 1-2 pracovnice a další 
provozní náklady, ale je to možné. RM Města Šlapanice vyslovila s prodloužením veřejnoprávní smlouvy 
souhlas. Administrace smlouvy je úkolem Městského úřadu Šlapanice. Doporučuje se v této smlouvě 
pokračovat i další rok. 
 
Přijaté usnesení: 1185/2004 - ZM schvaluje pokračování  veřejnoprávní smlouvy o sociálněprávní ochraně dětí 

na rok 2005 mezi Městem Kuřim a Městem Šlapanice a souhlasí s uzavřením dodatku k již 
existující smlouvě. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
3.2. 
Veřejnoprávní smlouvy na úseku přestupků na období 2005 - 2006 
Příl. čís. 3, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OS. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Město Kuřim jako obec s rozšířenou působností vykonává prostřednictvím městského úřadu v letech 2003-2004 
na  základě veřejnoprávní smlouvy dle ust.§ 63 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 
státní správu na úseku přestupků pro obce Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Lelekovice, Moravské 
Knínice a Rozdrojovice. Obec Veverská Bítýška si řeší přestupky sama. Jednotlivé smlouvy byly sjednány na 2 
roky, tedy do 31.12.2004.  Po skončení platnosti smlouvy projevily všechny  obce opětovný zájem o další 
uzavření smlouvy, neboť ani v dnešní době nemají na obcích podmínky pro projednávání přestupků a 
v uplynulých letech nebyly při výkonu této činnosti žádné administrativní problémy. Dle uzavřených 
veřejnoprávních smluv obce platí Městu Kuřim paušální částku 500,- Kč za každý projednávaný případ. Za rok 
2003 bylo obcím vyúčtováno celkem 11.500 Kč, k 20.10.2004 bylo vyúčtováno celkem 18.000,- Kč. Celkem 
bylo řešeno pro uvedené obce 59 přestupků. Dalším příjmem jsou správní poplatky a pokuty, uložené 
v přestupkových řízeních, kterých bylo v uvedeném období uloženo za 7.000,- Kč. Všechny uvedené částky 
jsou příjmem města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1186/2004 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kuřim a obcemi 

Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Lelekovice, Moravské Knínice a Rozdrojovice 
o výkonu  přenesené působnosti svěřené jejich obecním úřadům, týkající se naplňování zákona  
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé smlouvy budou 
uzavřeny na období od 1.1.2005 do 31.12.2006 za cenu 500,- Kč za jeden projednávaný 
případ. 

Hlasováno pro 14. 
 
Dr.Poledňák se vzdálil  v 18“45 hod.  – přítomno 13 členů ZM. 
 
4. Statut sociálního fondu Města Kuřim 
Příl. čís. 4A, předkládá a zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dne 30.9.2003 schválilo ZM svým usnesením č.1192/2003 nový Statut sociálního fondu Města Kuřim, který je 
zřízen na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a 
který slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální, kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců Města 
Kuřim zařazených do městského úřadu, organizačních složek obce a uvolněných členů Zastupitelstva města 
Kuřim. Při praktické aplikaci tohoto statutu se vyskytly některé drobné nejasnosti, které tato nové znění statutu 
upravuje. Zpracovatelé statutu se také inspirovaly statuty sociálního fondu obdobných měst a krajského úřadu. 
Nejvýznamnější změny jsou: 

a) možnost převodu nevyčerpaného příspěvku na rekreaci do dvou následujících let (nyní jen do 
jednoho následujícího roku),; 
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b) rozšíření účelovosti čerpání příspěvku o nákup léčebné kosmetiky a vitamínových přípravků, 
sportovní, kulturní a společenské akce s vlastním příspěvkem ve výši 50% (rozšiřuje se pouze okruh možností 
čerpání, nikoliv vyčleněná finanční částka), 

c) přesnější definování nároků osob, které nejsou zaměstnány po celý rok (nastupují do pracovního 
poměru, odcházejí z pracovního poměru).     
 
Veškeré tyto změny nemají vliv na výši jednotlivých příspěvků pro zaměstnance, budou vždy na úkor jiné 
možnosti čerpání. Nepožaduje se ani nárůst finančních prostředků vyčleňovaných do fondu, který je po 
loňské změně dostačující. Tento statut vstoupí v platnost dne 1.1.2005.  
 
Diskuze, připomínky: 
Ing. Bojanovská:  nesouhlasí se zřizováním soc. fondů – dle jejího mínění  to není „zdravené“ přerozdělování 

peněz.  
 Předkládá pozměňující návrh  - z bodu 3.1.3. „Statutu“ vyjmout poskytování příspěvků na nákup 

léčebné kosmetiky a vitamínů. 
Tajemník:  statut byl v tomto směru rozšířen na základě  připomínek a návrhů zaměstnanců, jeho znění je 

standardní, srovnatelné s dokumenty jiných organizací. 
 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Bojanovské: 
ZM  schvaluje  Statut Sociální fondu Města Kuřim se změnou. 
Hlasováno pro 8, proti 4, zdrž. 4 – neschváleno. 
 
Hlasováno návrhu v původním znění: 
Přijaté usnesení: 1187/2004 - ZM  schvaluje  Statut Sociálního fondu Města Kuřim. 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1. 
 
 
5. Výsledky hospodaření k 30.9.2004 
Příl. čís. 5A předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.9.2004.  
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2004 146 203 016,21 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
136 557 864,53 Kč. Hospodářský výsledek k  tomuto datu tedy činí  + 9 645 151,68 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. 
čtvrtletí roku 2004 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje o 9 645 151,68 Kč. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 85,47 % .Toto vyšší procento je způsobeno naplněním příjmů, které se již 
ve 4. čtvrtletí nebudou opakovat ( např. prodej pozemků, platby za komunální odpad, prodej bytů, ). Plnění 
příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 72,20 %, což znamená, že výdaje se vyvíjejí proporciálně ke 
schválenému rozpočtu . 
 
Podrobnější rozbor hospodaření je v příloze (rozbor dle § ). 
 
Poznámky, diskuze: 
Dr.Poledňák: kriticky hodnotí vysoký přebytek  rozpočtu města.   
Dr.Holman: letos se podařilo výrazně víc peněz vybrat za odvoz a likvidaci odpadu (dlužné částky  i za 3 roky),   

na prodeji bytů apod.  Cca 11 mil. Kč  nebude letos realizováno na výstavbou  knihovny, cca 1 
mil. je v tepelném hospodářství a město bude se platit nové vozidlo pro SDH Kuřim. Dle svého 
názoru rozpočtu  věnuje stálou pozornost. 

J.Herman navrhuje ukončení diskuze. 
 
Přijaté usnesení: 1188/2004 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30.9.2004 s přebytkem 

hospodaření ve výši  9.645.151,68 Kč.  
Hlasováno pro 14. 
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6. Finanční záležitosti 
6.1. 
Půjčka FPBV – Ing. Lapčík 
Příl. čís. 6, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dne 25.6.2004 si Ing. David Lapčík podal žádost o půjčku z Fondu na podporu bytové výstavby na koupi bytu 
v lokalitě Sv. Ján. Půjčka mu byla ZM schválena ve výši 157 500 Kč s tím, že mu bude vyplacena po doložení 
všech potřebných formalit. Jelikož investor stavbu v letošním roce nezahájil, Ing. Lapčík našel alternativní byt 
v podkrovní nástavbě na ulici Školní.  
Ing. Lapčík na základě výše uvedeného žádá ZM o změnu čerpání půjčky, a to ve výši 200 000 Kč na podkrovní 
byt na ulici Školní.  
ZM má v tuto chvíli na výběr ze 3 variant, a to vyhovět žadateli v plné výši, vyhovět žadateli částečně ve změně 
kupovaného bytu s ponecháním již schválené částky nebo žadatele odkázat na další vyhlašované kolo. Odbor 
finanční doporučuje žadateli vyhovět v plném rozsahu, dopad na rozpočet činí pouze 42 500 Kč (varianta již 
zapracována v rozpočtových opatřeních).  
 
Přijaté usnesení: 1189/2004 - ZM schvaluje změnu v poskytnuté půjčce z Fondu na podporu bytové výstavby 

Ing. Davidovi Lapčíkovi, Tyršova 85, Kuřim - dle zápisu. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
6.2. 
II. kolo výběrového řízení půjček  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB) dle  Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 7/99 ze dne 24.10.1999 v úplném znění vyhláška č. 1/95 ze dne 27.3.1995 se 
změnami č.5/99 ze dne 6.9.1999 
Příl. čís. 7A, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Do druhého kola výběrového řízení v roce 2004 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ bylo v termínu 
do 29.10.2004 podáno celkem 6 žádostí – seznam tvoří přílohu. 
Celkem bylo požádáno o částku 960 000,- Kč. 
V prvním kole bylo rozděleno celkem 950 000,- Kč. 
Rozpočet na rok  2004 činí 2,700 000,- Kč  
 
Přijaté usnesení: 1190/2004 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z “Fondu rozvoje bydlení“  –  II. kolo 

výběrového  řízení v roce 2004 - dle návrhu. 
Hlasováno pro 14. 
 
Pan J.Brabec dává hlasovat o přesunutí materiálu čís.  8 a 15 na závěr jednání. 
Všemi 14 přítomnými členy ZM je tento přesun schválen. 
 
 
7. Nabytí majetku – infrastruktura 
Příl. čís. 9A-G, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
7.1. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Fa Moravská stavební INVEST, a.s., předkládá návrh na odkoupení části technické infrastruktury - 
vodovodního řadu pro veřejnou potřebu a splaškové kanalizace a dešťové kanalizace vybudovaných v rámci  
„Zástavby lokality K 3.2“ /při výjezdu z Kuřimi mezi stanicí LPG a benzinou/. Požadavek na převedení do 
majetku města Kuřimi byl vznesen při stavebním řízení, tak, aby mohly být řady řádně předány do provozování 
Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s..  OIRR doporučuje nabýt do majetku zatím pouze vodovod a 
splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci pro vyjasnění podmínek pro její provozování. 
Přílohy : A,B - situace se zakreslením infrastruktury   
 
Přijaté usnesení: 1191/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 100 a 150 o celkové délce 

134,2m  a splaškové kanalizace KT DN 300 o délce 157m vybudovaných v rámci akce  
„Zástavby lokality K 3.2“ do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 
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7.2.  
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Fa Moravská stavební INVEST, a.s., předkládá návrh na odkoupení části technické infrastruktury - 
vodovodního řadu pro veřejnou potřebu délky DN 80 a 100 o celkové délce 226,7 m, splaškové kanalizace délky 
548,50 na ul. Dlouhá, v rámci výstavby „Kuřim - Díly za sv. Jánem  - III. etapa (1A)“. Požadavek na 
převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při stavebním řízení, tak, aby mohly být řady řádně předány do 
provozování Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s.. 
Přílohy : C situace se zakreslením infrastruktury  
 
Přijaté usnesení: 1192/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 80 a 100 o délce 226,7m 

a splaškové kanalizace KT DN 300  o délce 548,5m na ul. Dlouhá v rámci výstavby „Kuřim 
-Díly za sv. Janem  - III. etapa (1A)“ do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

 
7.3  
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Fa Moravská stavební INVEST, a.s., předkládá návrh na odkoupení části technické infrastruktury - 
vodovodního řadu pro veřejnou potřebu v  v celkové délce 354,7 m na ul. Spojovací, v rámci výstavby  „Kuřim 
- Díly za sv. Jánem  - III. etapa (1B)“. Požadavek na převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při 
stavebním řízení, tak, aby mohl být řad řádně předán do provozování Brněnských vodáren a kanalizací a.s.. 
Jelikož řad je provozuschopen až po vybudování automatické posilovací stanice, kupní smlouva bude proto 
podepsána až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na ATS. 
Přílohy : D - situace se zakreslením infrastruktury   
 
Přijaté usnesení: 1193/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 80 a 100 o celkové délce 

354,7m  na ul. Spojovací, v rámci výstavby  „Kuřim - Díly za sv. Janem  - III.  etapa (1B)“ 
do  majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. Kupní smlouva bude podepsána po nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí „automatické posilovací  stanice“ navržené v rámci III. 
etapy výstavby. 

 
7.4. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Fa REALSANT s.r.o. Žďár nad Sázavou žádá o převod vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného 
v rámci  „Kuřim – výstavba prodejny PLUS“, určeného k dopravě pitné vody jako zásobovací síť – 02. 
Požadavek na převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při stavebním řízení, tak, aby mohly být řádně 
předán do provozování BVaK.  Po dohodě souhlasí s odkoupením za symbolickou cenu 100,- Kč. 
Přílohy : E - situace  
 
Přijaté usnesení: 1194/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 150 o délce 85,4m 

vybudovaného v rámci akce „Kuřim – výstavba prodejny PLUS“ do majetku města Kuřimi 
za kupní cenu 100,- Kč. 

 
7.5. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Moravská stavební-INVEST a.s. Koliště 13,Brno předkládá návrh na odkoupení SO 09 – kabelové rozvody 
veřejného osvětlení  Kuřim – Díly za Sv. Jánem - 1.etapa. Předmětem koupě je 28 ks sadových stožárů se 
svítidly v ulicích: Hojerova - 6 ks, Metelkova - 3 ks, Dušínova - 4 ks, Foglarova - 4ks, Rozdělovací - 11 ks, 
rozvaděč VO s elektroměrem, 2 ks pojistkových skříní,příslušné kabelové rozvody v chráničce,zemnicí pásek. 
 
přijaté usnesení: 1195/2004 -  ZM schvaluje nabytí majetku stavby „Kabelové rozvody veřejného osvětlení 

Kuřim – Díly  za Sv. Janem - 1. etapa“ do majetku města za kupní cenu 500,- Kč. 
 
7.6. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Spol. LIDL žádá o odkoupení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci výstavby 
prodejny “Kuřim –Lidl“, určeného k dopravě pitné vody  jako zásobovací síť. Jedná se o další etapu /část 
vodovodu DN 150 ve směru od okružní křižovatky byla schválena usn. ZM č.1135/2004 dne 17.8.2004/ - propoj 
provedený s  vodovodem v lokalitě „Díly za SV. Jánem“ v ul. Dlouhá. Dále se jedná o odkoupení splaškové 
kanalizace KT DN 300 délce 204,1 m. Požadavek na převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při 
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stavebním řízení, tak, aby mohly být řádně předán do provozování BVaK.  Po dohodě investor souhlasí 
s odkoupením za symbolickou cenu 100,- Kč. 
Přílohy : F - situace  
 
Přijaté usnesení: 1196/2004 - ZM schvaluje nabytí – vodovodního řadu DN 100 o délce 61,5m a splaškové 

kanalizace KT DN 300 v délce 204,1m vybudovaného v rámci  výstavby „prodejny LIDL“ do 
majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

 
7.7. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Firma REALSANT s.r.o., Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou, navrhuje převod vybudovaných objektů 
v rámci stavby “Město Kuřim – Úprava silnice II/385“. Po dohodě souhlasí s odkoupením za symbolickou cenu 
100,- Kč. 
Jedná se tyto objekty : 

- chodník pro pěší pokračující z ul. Hybešova /pod prodejnou Diskont“/ 
- chodník podél okružní křižovatky který navazuje na propojovací komunikaci do „Dílů za Sv. Jánem“ 
- chodník z ul. Brněnské , který končí u rozvojové lokality K 3.2 
- středový ostrůvek okružní křižovatky vč. obrubníku /protokol o předání bychom podepsali, až po 

opravě vyvrácených obrubníků, termín předání budeme směřovat po jednání zastupitelstva, kontrolu 
přislíbil Ing. Schauer z odboru dopravy, který křižovatku kolaudoval/ 

- veřejné osvětlení prodloužené od ul. Hybešova 
- komunikaci při příjezdu k prodejně Diskont, která by měla v budoucnu sloužit jako propojovací  ve 

směru do lokalit  „Kolébka“, „Pod Silnicí“, „Záhoří“ případně Podlesí. 
OIRR upozorňuje , že k nabytému majetku se vztahuje údržba. 

Přílohy : G - vyznačené objekty 
 
Přijaté usnesení: 1197/2004 - ZM schvaluje nabytí objektů vybudovaných v rámci stavby “Město Kuřim – 

Úprava silnice II/385“ v rozsahu : 
– chodníků pro pěší 
– veřejného osvětlení 
– středového ostrůvku okružní křižovatky 
– komunikace při příjezdu k prodejně Diskont 
do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

 
Hlasováno o usnesení  čís. 1191 – 1197 an block – pro 13 (Ing.Sukalovský v 19:30 vzdálen). 
Na jednání se v 19:30 dostavil  Dr.Marek a vrátil Ing.Sukalovský –  přítomno 15 členů ZM. 
 
 
8. Návrh změny znaku a vlajky města Kuřim 
Příl. čís. 10A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na zasedání zastupitelstva dne 17.8.2004 byla předložena informace o připravované změně Obecně závazné 
vyhlášky města Kuřimi o znaku a vlajce města a jejich užívání. Součástí této v podstatě technické změny 
vyvolané změnou zákona o obcích může být i změna vlajky a znaku přesněji barvy jetelové pružiny (někde též 
perizonia) na znaku i vlajce z barvy stříbrné (bílé) na zlatou a to kvůli ujednocení této rozdílnosti 
v praktickém používání, ve vyhlášce a v odborné literatuře a dosažení výraznosti kontrastnosti vůči jiným 
barvám na znaku a vlajce. 
Po konzultaci na Krajské úřadu Jihomoravského kraje nám bylo doporučeno obrátit se nejprve na heraldický 
podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s žádostí o změnu, tak jak stanovuje zákon o 
obcích, což bylo také učiněno.  Při korespondenci se zaměstnankyní podvýboru bylo doporučeno, aby 
zastupitelstvo města jasně projevilo svou vůli ke změně znaku a vlajky města svým usnesením pro potřeby 
heraldického podvýboru, který bude zasedat kolem 10.12.2004 a může se hned změnou zabývat. Příloha č. 10A 
vyobrazení současného znaku a vlajky a navrhovaného znaku a vlajky se změnou.  
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí se změnou stříbrné barvy jetelové pružiny ve znaku města Kuřimi a bílé (stříbrné) 

barvy jetelové pružiny černého křídla na vlajce města Kuřimi na barvu  zlatou.  
Hlasováno pro 2, proti 6, zdrželo se  5 – neschváleno. 
 
Přestávka 19:45 – 20:00 hodin. 
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9. Zajištění lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
Příl. čís. 11A předkládá Ing. Miloš Kotek. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Od 1.1. 2003 v souvislosti se zrušením okresních úřadů a převodem jejich kompetencí na nově vzniklé úřady 
měst s rozšířenou působností byla města s rozšířenou působností ze zákona povinna zajistit mj. i lékařskou 
službu první pomoci. 
Lékařská služba první pomoci v Kuřimi zajišťuje lékařskou péči široké veřejnosti v době, kdy jsou ordinace 
lékařů zavřené a zajišťuje akutní ošetření pacientů v ohrožení života do příjezdu rychlé lékařské pomoci, popř. 
kompletně v případech, kdy RZP nemůže včas zasáhnout. Územní obvod naší LSPP (tj. obvod, kam zajíždí naše 
sanita) tvoří 12 obcí s cca 19 000 obyvateli. LSPP ojediněle zasahuje na požádání operačního střediska rychlé 
lékařské pomoci i mimo náš územní obvod v situacích, kdy RLP není schopna včas a nebo s potřebnou 
kapacitou zasáhnout. Organizačně naši LSPP zajišťuje tišnovská nemocnice stejně jako v Tišnově a ve 
Šlapanicích. 
LSPP Kuřim ročně ošetří cca 4 000 pacientů. V počtu ošetření je možno vysledovat i jistou „sezónnost“, viz 
počet ošetřených v letošním roce po jednotlivých měsících (počty ošetřených letos nejsou zkresleny chřipkovou 
epidemií). 
Počty ošetřených pacientů podle jednotlivých měsíců (za lomítkem jsou diskutovaní pacienti z věznice): 
Leden: 312/2, únor 277/10, březen 271/0, duben 296/11, květen 278/18, červen 339/18, červenec 476/29, srpen 
346/17, září 309/12 (pramen: evidence LSPP Kuřim) 
Náklady LSPP činí cca 3,8 mil. Kč/rok a lze předpokládat, že Jihomoravský kraj poskytne na tuto službu 
příspěvek stejný jako v letošním roce, tzn. 0,9 mil. Kč. 
Snížení nákladů je prakticky možné jen snížením rozsahu služby. Radnice v minulosti ve snaze ušetřit nájemné 
prověřila možnosti přestěhování LSPP z polikliniky do budovy penzionu a městského úřadu a neshledala to za 
reálné. V minulosti byly učiněny pokusy ušetřit sanitu, což se rovněž ukázalo jako nevhodné, neboť v případech, 
kdy to bylo potřebné pohotovosti sanita chyběla. Většinu nákladů pohotovosti tvoří mzdové náklady, ale snížení 
odměn personálu je prakticky nereálné, neboť je zřejmé že by se nepodařilo pro služby v Kuřimi zajistit 
personál. 
Řešení LSPP v ostatních městech: V okrese Brno –venkov zrušili stanici LSPP pouze v Rosicích a v jejich 
regionu zajišťuje LSPP ivančická nemocnice v nepřetržitém rozsahu jako u nás. V ostatních regionech si LSPP 
ponechali a v příštím roce ponechají. Šlapanice (které mají spojení s Brnem trolejbusem i v nočních hodinách) si 
LSPP hodlají ponechat za podmínky, že Jihomoravský kraj bude poskytovat na tuto službu dotaci, v ostatních 
městech na zrušení LSPP nepomýšlejí. V některých městech navíc mimo LSPP slouží ještě stanice rychlé 
lékařské pomoci (Ivančice, Tišnov, připravuje se v Židlochovicích), ty jsou ovšem plně hrazeny krajem. 
 Našemu regionu je v Jihomoravském kraji nejpodobnější region Moravského Krumlova (region s cca 22 000 
obyvateli, kuřimský 19 000 obyvatel, Moravský Krumlov má cca 6 000 obyvatel, Kuřim 9 000 obyvatel, stejně 
jako Kuřim nemají stanici RLP). V Moravském Krumlově se slouží LSPP ve stejném rozsahu jako v Kuřimi a 
pro příští rok neuvažují s její redukcí. LSPP jim zajišťuje společnost, která provozuje tamní polikliniku a sanitku 
si najímají ve znojemské nemocnici. V letošním roce z úsporných důvodů omezili mzdové náklady řidiče sanitky 
tím, že řidič měl i se sanitkou neplacenou pohotovost doma, v případě potřeby byl povolán a platili mu jen za 
dobu strávenou na výjezdu. Toto řešení ale uznali za málo akceschopné a od Nového roku tam bude řidič držet 
pohotovost i se sanitkou přímo v budově polikliniky. 
Pro Kuřim je důležité, že zde dosud chybí stanice rychlé lékařské pomoci a sanitky z Brna nebo Tišnova jsou 
schopny ošetřit naše obyvatele s významným časovým odstupem. LSPP tak v Kuřimi supluje RLP, protože na 
území našeho města je ve většině případů akceschopnější. Rovněž pomoc pacientům postiženým běžnými 
onemocněními v době, kdy nemají možnost vyhledat svého lékaře není zanedbatelnou službou obyvatelstvu, 
zvláště ve srovnání s náklady na ostatní služby, které město zajišťuje (koupaliště cca 3 mil. Kč, kult. dům cca 2 
mil. Kč). Z těchto důvodů vás žádám o podporu návrhu na zachování stanice LSPP v nezměněném rozsahu.  
 
Široká diskuze k tématu. 
Ing.Kotek:  ke zrušení LSPP došlo  jen v Rosicích  s tím, že je LSPP zajištěno Ivančicemi. 
Dr.Holman: zdůraznil, že srovnatelná města  zajišťují LSPP  řádově ve statisících, kdežto  Kuřim zajišťuje 

řádově v milionech. 
Ing. Bojanovská: domnívá se, že LSPP je sice přežitek, ale ne každý občan může jet do Brna vlastním autem na 

ošetření k lékaři. Proto se domnívá, že obec s rozpočtem cca 190 mil. Kč by mohla 2,5 mil. na LSPP 
nalézt do doby, než  stát změní legislativu. 

Ing.Hanák: soukromým průzkumem zjistil, že většina obyvatel Kuřimi je pro zachování LSPP, ale on sám není 
přesvědčen o potřebnosti udržení LSPP, protože ji využívá cca jen polovina Kuřimanů, ostatní jsou 
z okolních obcí a z věznice. 

J.Herman:   žádá LSPP nerušit. 
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Dr.Poledňák: doporučuje prozatím LSPP zachovat. 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi města smluvně zajistit lékařskou službu první pomoci ve stanici Kuřim 

pro období od 1.1. 2005 do 31.12. 2005 v nezměněném rozsahu služeb a ordinační doby 
jako v roce 2004, tj. 16 hod. v pracovní dny a 24 hod. v mimopracovní dny s náklady ve 
výši do 3,3 mil. Kč. 

Hlasováno pro 6, proti 6, zdrželi  3 – neschváleno. 
 
 
10. Změna regionální funkce Městské knihovny Kuřim 
Příl. čís. 13A předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na Město Kuřim se obrátil dopisem ředitel Moravské zemské knihovny v Brně  s návrhem, aby Městská 
knihovna Kuřim zabezpečovala pro rok 2005 výkon regionálních funkcí v celém rozsahu pro okres Brno 
venkov. Městská knihovna by převzala funkci za Městskou knihovnu Šlapanice, která vykonává regionální 
činnost ve východní části okresu. Případné převzetí této funkce se stane významným oceněním činnosti naší 
knihovny, která vykonává regionální funkci v západní části okresu pro knihovny na Kuřimsku, Tišnovsku a 
Rosicku- zatím pro 63 knihoven (další přibudou po připojení 25 obcí k obci s rozšířenou působností Tišnov). 
Z regionu Šlapanic by přešlo do správy knihovny Kuřim dalších 80 knihoven. 
Financování regionální činnosti pověřené knihovny je realizováno státní dotací schválenou usnesením vlády 
ze dne 16.8. 2002 jako Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven. Pro okres Brno-venkov se 
předpokládá na rok 2005 ve výši cca 2,3 – 2,5 mil. Kč. Stejnou měrou se tato částka promítne do výdajové části 
městského rozpočtu pro rok 2005. 
V roce 2004 jsou zasílány prostředky ve třech splátkách přímo z MF ČR. Od roku 2005 tato povinnost přejde na 
kraje. Knihovna obdrží určenou částku (podle počtu obyvatel), se kterou dále nakládá podle rozpočtu 
schváleného ministerstvem (od roku 2005 asi Moravská zemská knihovna). 
Rozpočet města není regionální činností zatížen, všechny služby jsou plně hrazeny z dotace.  
Nové pracovníky (asi 2 úvazky) bude možné přijmout po dořešení jejich pracoviště (zřejmě v některé 
profesionální knihovně – např. Modřicích  alespoň do vytvoření lepšího pracovního zázemí v naší knihovně.) 
Z dotace jsou také plně hrazeny prostředky pro práci regionálních pracovníků (PC, nábytek), které se 
stávají majetkem města Kuřimi. 
Převzetím regionálních funkcí pro celý okres a jejich úspěšným výkonem se naskýtá možnost, aby v Kuřimi 
mohla v krátké budoucnosti vzniknout instituce okresního významu.  
Do 31.12.2002 je okresní knihovna umístěna v Židlochovicích. 
Protože Městská knihovna Kuřim je organizační složkou obce, kterou zřizuje Město Kuřim, respektive 
Zastupitelstvo města Kuřim, náleží rozhodnutí o tak zásadní změně v její činnosti právě zastupitelstvu.  

 
Diskuze: 
Dr.Holman: informoval a chybném projektu nástavby knihovny zprac. Ing.Donaťákovou. Tento nesplňuje normy 

– nástavbou  knihovny by došlo k zastínění 2 bytů.  
Tajemník:  pokud by Městská knihovna Kuřim zabezpečovala výkon region. funkcí pro okres Brno - venkov, 

město by už mělo vybudovat knihovnu  moderní. 
J.Brabec: navrhuje vybudovat knihovnu  i s event. Informačním centrem, jak je tomu i u jiných měst. 
 
Ing.Krupica v 21:25 odchází z jednání – přítomno 14 členů ZM. 
 
Ing.Růžička navrhuje ukončit diskuzi. 
Brabec žádá zapsat, že Dr.Poledňák porušuje jednací řád. 
 
Přijaté usnesení: 1198/2004 - ZM souhlasí s rozšířením regionální funkce Městské knihovny Kuřim pro celý 

okres Brno-venkov a ukládá starostovi  připravit koncepci rozvoje městské knihovny pro 
rozšířenou  regionální funkci. 

Hlasováno pro 14. 
 
Původní návrh usnesení: ZM souhlasí s rozšířením regionální funkce Městské knihovny Kuřim pro celý okres 

Brno-venkov. 
O návrhu nehlasováno  
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11. Různé 
11.1. 
Dodatek č.3 k SOD stavby ZŠ Jungmannova,  Kuřim – Rekonstrukce stravovacího 
zařízení“   
Příl. čís. 14 předkládá A.Matějíčková, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR žádá o navýšení finančních prostředků na investiční akci č. 26 „Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 
Jungmannova“. Realizace probíhala od  ½ července do 20. září tohoto roku, na tuto akci byla poskytnuta státní 
dotace ve výši 5 mil. Kč. OIRR předkládá tento návrh až nyní, a to z časových důvodů  konečného odsouhlasení 
vyvolaných nákladů s firmou Průmstav a posouzení adekvátnosti cenových položek firmou DACERO – Ing. 
Horvátem, který nám pomáhal i s radnicí. 

Během rekonstrukce bylo nutno v poměrně krátkém časovém úseku řešit problémy vyvolané : 
1/ povahou stavby rekonstrukce /např. jinou skladbu podkladních vrstev hrubé podlahy v 1. NP a v suterénu, 
napojování na staré rozvody vody a kanalizace, doplnění novými rozvody, jinou skladbou střešní konstrukce pro 
prostupy VZT/  
2/ nedostatky projektu /např. přesun stávajícího zařízení gastra, jeho opětovná montáž případné jeho nezbytné 
opravy, nátěry stávajícího potrubí, zábradlí a dveří, výmalby, obnovení olejových nátěrů, nebyl řešen způsob 
vypouštění kotlů do vpustí, úprava výtahu pro dopravu odpadků, úpravy související se vstupem pro jídlonosiče – 
přerušení stávajícího svodu a oplechování, pozinkování rampy pro VZT, zapravení zateplení a hydriozolace 
střešního pláště kolem prostupů VZT atd./  
3/ nevhodným řešením /např. zákryty stávajících rozvodů byly navrženy v suterénu jako pevné nerozebíratelné 
bez možnosti  zásahu při haváriích a opravách a z nevhodného materiálu vzhledem k zvýšené vzdušné vlhkosti, 
místo vysprávky  schodiště do suterénu samonivelační stěrkou jsme volili trvanlivější dlažbu atd./.  
 Jeden problém bude OIRR ještě řešit a to je zprovoznění stávající plynové pánve, u které byla po 
nastěhování zjištěná závada, OIRR bude prověřovat možnou opravu. 
 Rekapitulace : 
Objem smluvních nákladů s firmou Průmstav : 
Smlouva o dílo     8 048 614,- Kč  
Dodatek č. 1 k SOD    - posunutí termínu stavby do 31.8.2004 
Dodatek č. 2 k SOD  8 854 359,- Kč   - navýšení na realizaci oken + posun termínu do 20.9.2004 
Objem realizovaných nákladů  firmou Průmstav, změna ceny – předmět dodatku č. 3 : 
Plnění SOD a dod.č. 1 a 2  8 820 633,60 Kč  - dosud vyfakturováno 
Vyvolané náklady     558 891,00 Kč     
Nová cena díla   9 379 524,60 Kč 
 
Vzhledem k tomu , že v rozpočtu na investiční akci byla rezerva,  žádá OIRR navýšení o 450 tis. Kč.  
Žádost o rozpočtové opatření pro investiční akci č. 26 - navýšení finančních  prostředků o 450 tis. Kč je 
v samostatné příloze finančního odboru 
 
Připomínky: 
V. Zejda: žádá nahlédnout do projektové dokumentace rekonstrukce stravovacího zařízení ZŠ Jungmannova (do 

projektů, smlouvy o dílo,  rozpočtových položek p.Horváta). 
Starosta sdělil. že všechny  dokumenty jsou k nahlédnutí na OIRR. 
 
11.2. 
Vánoční sbírka 2004 
Příl. čís. 17 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
ZM je navrhováno uspořádat každoroční  veřejnou sbírku pro Dětský domov ve Vranově. Sbírka bud 
realizována formou  výběru finančních prostředků do pokladniček, umístěných pod vánočním stromem na nám. 
1. května denně od 8.17 hodin, v obchodních domech  Albert, Lidl, a Plus dle otevírací doby, na pokladně MěÚ 
Kuřim v úředních hodinách, v lékárně, popřípadě i  jinde a na spec. bankovní účet – 278683960217/0100 
v termínu  od 15.12.2004 – 14.1.2005  
 
Přijaté usnesení: 1199/2004 - ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro Dětský domov ve Vranově. 

Sbírka bude realizována formou výběru  finančních prostředků dle  podmínek v zápisu. 
Hlasováno pro 14. 
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11.3. 
Zřízení věcného břemene – lokalita „Pod Toskou“ 
Příl. čís. 18, předkládá  Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V rámci prodávaného pozemku v lokalitě „Pod Toskou“ firmě „gromathic“ byl v nabídkovém listu požadavek na 
zřízení věcného břemene na stávající kanalizační řady DN 300 (není provozován BvaK) a DN 600 (je 
provozován). Věcné břemeno bude po dohodě s BvaK a.s. zřízeno v šířce ochranných pásem řadů a bude 
souviset s : 

- uložením stoky 
- respektováním činnosti v ochranném pásmu 
- oprávněním vstupu na pozemek  za účelem opravy a údržby  pro vlastníka a provozovatele. 

Odbor majetkoprávní navrhuje  sloučení kupní smlouvy se smlouvou o zřízení věc. břemene, OIRR proto  žádá 
zastupitelstvo o schválení zřízení věcného břemene, abychom chránili zájmy města. 
 
Přijaté usnesení: 1200/2004 – ZM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene na řad splaškové 

kanalizace  DN 300 a DN 600 vč. ochranných pásem v rozsahu pozemku, který je předmětem 
prodeje firmě gromathic s.r.o., Tišnovská 305, Kuřim. Věcné břemeno na řad DN 300 bude 
zřízeno ve prospěch oprávněného z věcného břemene – Města  Kuřim, na řad DN 600 ve 
prospěch oprávněného  z věcného břemene – Města Kuřim a Brněnských vodáren a 
kanalizací a.s., se sídlem Brno, Hybešova 16. 

Hlasováno pro 14 
 
11.4. 
TKR – IV. etapa Díly za sv. Janem 
Příl. čís. 19, předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Pro rozšíření sítě TKR v nově budovaných částech města v lokalitě Díly za sv.J. je vhodné využít probíhajících 
výkopových prací a provést položení kabelů do připravených výkopů, čímž se vždy významně snižují celkové 
náklady akce. Nevýhodou ale je obtížné plánování těchto prací, protože rozhodují termíny provádění 
výkopových prací, které vychází z potřeb JME, resp. Telecomu. 
RM schválila vyhotovení projektové dokumentace v ceně do 20.000 Kč. V pátek 5.11. odpoledne MěÚ obdržel 
výkaz výměr od zpracovatele projektové dokumentace, firmy Kabelová televize CZ.  
Předpokládané celkové náklady rozšíření TKR v rozsahu IV.etapy výstavby sídliště Díly za sv.J. činí 1.655.000 
Kč, přičemž cca 300 - 900 tis. Kč by se realizovalo ještě v roce 2004 a zbývající část v roce 2005. 
V rámci této etapy má být umožněno připojení dalších 152 domácností. Předpokládané náklady na zbudování 1 
přípojky činí 9.150 Kč (tyto náklady budou částečně kompenzovány vybranými připojovacími poplatky). 
Náklady na tyto přípojky nejsou součástí výše uváděných nákladů rozšíření sítě. 
 
Přijaté usnesení: 1201/2004 - ZM schvaluje zařazení akce „Rozšíření sítě TKR v Dílech za sv.Jánem – 

IV.etapa“ do priority č.1 a schvaluje uvolnění částky 900 tis. Kč z rozpočtové rezervy roku 
2004. 

Hlasováno pro 13, zdržel se 1 . 
 
 
11.5. 
Změny ve složení Finančního výboru ZM 
Příl. čís. 19, předkládá  Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na vlastní žádost z finančního výboru odstoupil pan ing. Jan Oplatek, jemuž pracovní vytížení ředitele pro 
strategii a marketing společnosti RM-SYSTÉM a především nové působiště v pražské centrále neumožňuje se 
práci ve výboru věnovat.  
V zájmu posílení FV o odborníky znalé účetní problematiky a schopné provádět kvalifikovanou kontrolu v této 
oblasti požádali o uvolnění z FV také ing.Petr Ondrášek a Jiří Brabec. 
Na uvolněné místo doporučuji Dagmar Rousovou (bytem Kuřim, Wolkerova 947). Paní Rousová dosud pracuje 
jako členka kontrolní komise RM a mj. dozoruje účetnictví PO MŠ Zborovská a PO ZŠ Jungmannova.  
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Přijaté usnesení: 1202/2004 - ZM odvolává Ing. Jana Oplatka, Ing. Petra Ondráška a Jiřího Brabce 
z finančního výboru zastupitelstva a děkuje jim za odvedenou práci.  

 ZM jmenuje Dagmar Rousovou, bytem Kuřim, Wolkerova 947 novou členkou finančního 
výboru zastupitelstva. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
12. Rozpočtová opatření  
Příl. čís. 8 a 15, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
1) Na základě projednaného materiálu OIRR – Rekonstrukce stravovacího zařízení  - je předkládáno následující 
rozpočtové opatření: 
§ 6409 inv. akce č. 26 + 450 000 Kč 
§ 6409 rezerva  - 450 000 Kč 
 
O bodu 1- „Rekonstrukce stravovacího zařízení“ je hlasováno samostatně – viz usnesení čís. 1204/2004. 
 
2) Na základě odsouhlasení v ZM a proběhlého výběrového řízení je předkládáno rozpočtové opatření na 
pořízení hasičského vozu. 
§ 6409 inv. akce č. 80 + 906 000 Kč 
§ 6409 rezerva  - 906 000 Kč 
 
3) Na základě rozboru hospodaření Města Kuřim k 30.9.2004  s přihlédnutím k výsledkům za měsíc říjen jsou 
předkládána ZM ke schválení následující dodatečná rozpočtová opatření. Tato rozpočtová opatření neruší 
původní materiál, některé položky jsou měněny opětovně a proto je  nutno sčítat.  
 
Příjmy: 
pol. 4211 investiční přijaté dotace z VPS   + 5 280 000 Kč dotace na jídelnu a IVVS 
§ 6409 ostatní příjmy     - 5 280 000 Kč přeúčtování z paragrafu 
 
pol. 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů          85 000 Kč 
pol. 1211 daň z přidané hodnoty              - 1 500 000 Kč 
pol. 1334 odvody za odnětí zem. půdy            66 000 Kč 
pol. 1337 poplatek za kom. odpad          200 000 Kč 
pol. 1343 poplatek za užívání veř. prostranství          30 000 Kč 
pol. 1347 poplatek za VHP                         50 000 Kč 
pol. 1361 správní poplatky          300 000 Kč    
pol. 2460 splátky půjček od fyz. osob          200 000 Kč 
 
§ 1032 podpora produkčních činností          170 000 Kč 
§ 2299 ostatní záležitosti v dopravě            50 000 Kč dopravní pokuty 
§ 3143 školní družiny a kluby            10 000 Kč poplatek za družiny 
§ 3314 činnosti knihovnické            10 000 Kč knihovna 
§ 3341 rozhlas a televize          240 000 Kč pronájem kabelové televize 
§ 3392 zájmová činnost v kultuře          500 000 Kč příjmy z Kult. domu 
§ 3412 sportovní zařízení        - 300 000 Kč příjmy z plaveckého areálu 
§ 3612 bytové hospodářství       2 050 000 Kč prodej bytů 
§ 3612 bytové hospodářství         -715 000 Kč nájemné z bytů 
§ 3612 bytové hospodářství        - 751 000 Kč za služby z bytů 
§ 3619 FRB          155 000 Kč vratka 
§ 3639 komunální služby a územní rozvoj          200 000 Kč zvýšené příjmy 
 
§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          -10 000 Kč přeúčtování na jiný § 
§ 3749 činnost k ochraně přírody            10 000 Kč 
 
§ 6171 místní správa          180 000 Kč zvýšené příjmy  
 
§ 6310 příjmy z finančních operací          205 000 Kč 
Celkem:      1 435 000 Kč 

 13



Výdaje: 
§ 3612 Bytové hospodářství       - 942 000 Kč 
§ 6409 rezerva                                2 377 000 Kč     
 
4) 
Odbor investiční a regionálního rozvoje žádá ZM o schválení rozpočtového opatření, kterým se přesouvají 
finanční prostředky ve výši 300 400 Kč z inv. akce 30/2004 Termostatické ventily do rozpočtu MŠ Zborovská, 
ve formě příspěvku . Tato inv. akce bude realizována samotnou MŠ. 
 
§ 6409 inv akce č. 30   - 300 400 Kč 
§ 3111 MŠ Zborovská     300 400 Kč 
 
5) 
Na základě rozboru hospodaření Města Kuřim k 30.9.2004 jsou předkládána ZM ke schválení následující 
rozpočtová opatření: 
 
Příjmy: 
 
pol. 1113 daň z příjmu FO z kapitálových výnosů          50 000 Kč 
pol. 1122 daň z příjmů PO za obce     11 798 000 Kč ( je i na straně výdajové ) 
pol. 1334 odvody za odnětí zem. půdy              1 000 Kč 
pol. 1335 odvody za odnětí lesní půdy              4 000 Kč 
pol. 1337 poplatek za kom. odpad          250 000 Kč 
pol. 1343 poplatek za užívání veř. prostranství          50 000 Kč 
pol. 2412 splátky půjček podnik. subjektům       - 100 000 Kč ( přesun do financování ) 
pol. 8127                     -II-           150 000 Kč ( splátky půjčky MEDEX –             
                                                                                                                                splaceno ) 
pol. 2460 splátky půjček od fyz. osob        1 200 000 Kč 
pol. 4213 dotace ze státních fondů             54 200 Kč ( tepelné čerpadlo – ZUŠ ) 
 
§ 1012 podnikání v zemědělství        - 200 000 Kč přeúčtování na jiný § 
§ 3639 komunální služby          200 000 Kč    
 
§ 1032 podpora produkčních činností             57 000 Kč 
§ 2223 bezpečnost silničního provozu               1 000 Kč 
§ 2341 vodní díla v krajině               8 000 Kč 
§ 3341 rozhlas a televize             30 000 Kč 
§ 3619 vratky FRB           155 000 Kč 
§ 3632 pohřebnictví           155 000 Kč  
 
§ 3722 sběr a svoz komunálních odpadů       - 100 000 Kč přeúčtování na jiný § 
§ 3723 sběr a svoz ostatních odpadů            50 000 Kč 
§ 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň           50 000 Kč 
 
§ 4317 Domovy – penziony            80 000 Kč výběrová řízení 
§ 6310 příjmy z finančních operací          200 000 Kč 
 
Výdaje: 
 
§ 1012 Podnikání v zemědělství       - 100 000 Kč přeúčtování na jiný § 
§ 1032 Podpora produkčních činností           10 000 Kč 
§ 1037 Funkce lesů           90 000 Kč 
 
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu             1 000 Kč je i na příjmové straně 
§ 3612 Bytové hospodářství         290 000 Kč nebo 490 000 Kč v případě  
                                                                           schválení žádosti Ing. Lapčíka – půjčky na bytovou výstavbu –   
                                                                           vše schváleno již dříve, nebude pravděpodobně dočerpán rozpočet  
                                                                          půjček z FRB  
§ 6399 ostatní finanční operace    11 798 000 Kč uhrazená daň – i na příjmové straně 
§ 6409 rezerva                                1 854 200 Kč     
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Připomínky: 
V.Zejda předkládá protinávrh – neschválit v RO navýšení o  450 tis. na akci „Rekonstrukce stravovacího 
provozu  ZŠ Jungmannova“. 
Přijaté usnesení: 1203/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  21  k rozpočtu města na rok 2004 – se 

změnou. 
Hlasováno pro 14 
 
Přijaté usnesení: 1204/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22  k rozpočtu města na rok 2004, dle 

zápisu. 
Hlasováno pro 9 proti 2, zdrželi se 3. 
 
 
Přestávka 22:00 – 22:10 hodin. 
 
Tajemník MěÚ Kuřim seznámil  členové ZM s novým plánem jednání RM a ZM v roce 2005 – viz příl. 12. 
 
 
Interpelace: 
J.Herman: 
1) Co má občan města udělat, pokud  v nočních hodinách bude potřebovat  nutně lékařskou pomoc 
Odpověď Dr.Holmana: od 1.1.2005 tak,. jak bude dohodnuto a tišnovskou nemocnicí. 
2) A bude si muset sám zajistit odvoz ? 
Odpověď Dr.Holmana:  všechny potřebné informace se dostanou k občanům včas. 
 
 
Ing. M.Kotek 
1) Žádá  zveřejnit všechny formuláře na internetových stránkách města 
Odpověď tajemníka: některé formuláře na int. stránkách jsou zveřejněny, zjistí, které by se daly ještě zveřejnit. 
2) Proč u nejfrekventovanější ulici v Kuřimi (na ul. Brněnská) vzniká dětské hřiště ? 
Odpověď Dr.Holman: toto místo bylo stanovené pro lok. Kuřim -jih jako jediná možnost s ohledem na umístění 

veřejných sítí. Zelení se hřiště odcloní  od komunikace. Poloha byla konzultována v Komisi  pro děti a 
mládež.  

 
Ing. M.Bojanovská: 
1) Jak dopadla geometrická  zaměření na Podlesí (pozemek  Topilů a Trojanových). 
Mgr.L.Ambrož: nové zaměření se shoduje se zaměřením p.Trojana, tzn., že Topilovi mají plot přesně na hranici, 

Trojanovi mají plot částečně na městském pozemku. 
2) Žádá, aby město neprodávalo úzké koridory (cesty) a neschvalovalo  stavby na „cizím pozemku“ (na pozemku 

města). 
Vyjádření Ing.F.Macka, vedoucího  stavebního odboru: 
 Stavba zídky byla dočasně legalizována jako „stavba dočasná“ s tím, že bude odstraněna v případě, že 

p.Valentová zahájí stavbu RD (až bude vydáno územní rozhodnutí). Paní Valentová nikdy neprojevila 
skutečný zájem na předmětném pozemku (zahrada) stavět, ale deklarovala ho jako pozemek stavební.  
(Domnívá se, že se jí jedná pouze o prodej zahrady jako pozemku stavebního). V katastru nemovitostí 
je pozemek veden jako zahrada a přístup k němu jako k zahradě je dostatečný. 

V.Zejda: platí p.Topil za pronájem pozemku ? 
Mgr.Ambrož: zídkou se cesta zkultivovala  a zpevnila, není užívána v pravém slova smyslu. 
3) Montované zpomalovací prahy na ul.Havlíčkova sice dopravu zpomalily, ale apeluje, aby město budovalo 

zpomalovací prahy stavební úpravou a ne „nastřelením“  stavebního prvku na silnici. 
Mgr.A.Vítek (za dopravní komisi): stávající řešení bylo to komisí doporučeno, zda se v místě retardér osvědčí. 
Toto bylo rychlé a levné řešení, které se může nahradit  stavebním prvkem. 
 
 
Jiří Brabec: 
1) Žádá opravit boží muka  na cestě k Diskontu PLUS. 
2) Změny jízdního řádu IDS v r. 2005 by se měly včas projednat a sdělit občanům 
3) Dohodnout zastávky autobusů u obchodních domů 
4) Prověřit, zda mají  občané přístup k zahrádky za kruhovým objezdem 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing.arch.Vladislav 
Růžička. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení - pro 14. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
 
V Kuřimi dne 9.11.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing. Miloš Kotek          Jan Herman 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Plnění usnesení k 2.11.2004 
1, 1A, B Majetkoprávní úkony, grafic. příloha 
2 Veřejnoprávní smlouva – na úseku soc.- právní ochrany 
3 Veřejnoprávní smlouva na úseku přestupků 2005 - 2006 
4, 4A Statut sociálního fondu 
5, 5A Výsledky hospodaření města k 30.9.2004 
6 Ing.Lapčík – Půjčka z FPBV 
7, 7A II. kolo VŘ  půjček z „FRB“ 
8 Rozpočtová opatřená I. 
9, 9A-G Nabytí majetku – infrastruktura 
10, 10A Návrh změny znaku a vlajky města 
11 Zajištění LSPP v roce 2006 
12 Plán jednání RM a ZM v r. 2005 
13 Změna regionální funkce Městské knihovny Kuřim 
14 Dodatek č. 3 k SOD stavby „ZŠ Jungmannova – rekonstrukce stravovac. zařízení“ 
15 Rozpočtová opatření II. 
16 Informace o rozpočtu města v r. 2004 
17 Vánoční sbírka 2004 
18 Zřízení věcného břemene – lok. „Pod Toskou“ 
19 TKR – IV. etapa Díly za sv.Janem. Změny ve složení Finančního výboru 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování 
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