
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 11/2004 konaného dne 14.12. 2004  
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman,  Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek 
Ing. Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková,  RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav 
Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavil Ing.V.Růžička a Dr.Ing.J.Marek. 
Zápis z posledního jednání byl řádně ověřen a nebyly k němu vznesení žádné připomínky. 
 
 
Návrhová komise: J.Herman a L.Kincl  
Hlasováno pro 14. 
 
Ověřovatelé zápisu: V.Zejda a Ing.D.Sukalovský  
Hlasováno pro 14. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 7.12.2004 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Doprava na Podlesí - točna 
4. Vyhlášky města 
- Vyhláška č. 4/2004 o znaku a vlajce města a jejich užívání 
 - Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 5/2004 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 

mateřských škol, školních družin a školních klubů. 
- Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2004, o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem 

Kuřim. 
- Obecně závazná vyhláška 7/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
5. Zajištění Lékařské služba první pomoci v Kuřimi v roce 2005 
6. Rozpočtové provizorium 2005 
7. Vyhlášení nových termínů výběrových řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti v Kuřimi v r. 2004 
8. Výstavba města, investice 
9. Finanční záležitosti 
- Finanční limit pro investiční akci požární vozidlo DA 12 – požární nástavba 
10. Různé 
- Rozpočtový výhled a výhled investic  
- Rozpočtová opatření a zmocnění RM 
- Nabytí infrastruktury – majetkové vypořádání v rámci dotací 
 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 7.12.2004 
Příl čís. 1A,předkládá tajemník. 
 
Usnesení s termínem plnění k 7.12.2004 jsou splněna. Nesplněna zůstávají usnesení, u nichž je potřeba 
součinnost jiných organizací a institucí.  
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Přijaté usnesení: 1205/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 7.12.2004. 
Hlasováno pro  14 
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
2.1. 
STAPPA mix, spol. s r.o. se sídlem Brno, Heršpická 11 –  odprodej pozemků včetně 
staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi, Křižkovského ulice  
Příl.čís. 2 a 20, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Usn. ZM číslo 1184/2004 ze dne 9.11.2004 byl schválen adresný záměr odprodat STAPPA mix, spol. s r.o. se 
sídlem Brno, Heršpická 11  níže uvedené pozemky za cenu Kč 163.881,- Kč, odpovídající ceně dle  znaleckého 
posudku  a převáděné budovy (bývalá čistička odpadních vod) na níže uvedených pozemcích ve výši symbolické 
1,- Kč. Předmětem převodu jsou následující pozemky  a stavby na nich : 
parc.č. 2683 – 224 m2 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna), dnes slouží jako sociální zařízení pro zam. BVaK, a.s. 
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 1905-571/2004 ze dne 9.11.2004 je pozemek  rozdělen 
na parc.č. 2690/1 k.ú.Kuřim  o vým. 162 m2, která nadále  zůstává 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. 
Schválený záměr byl v souladu s ust. §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění po dobu 15-ti dnů 
zveřejněn (od 11.11. do 29.11.2004) bez připomínek. 
 
Na jednání se dostavili občané především z bytových domů na ul. Zámecká, poblíž plánované stavby betonárky. 
Diskuze, připomínky: 
Jiří Brabec: chybí mu následující  informace:   
- jak se změní dopravní situace ve městě a okolí (podklady předložené firmou dle jeho názoru neodpovídají 

realitě) 
- kolik je max. výroba  za směnu 
- na kolik by ovlivnila těžká vozidla starší budovy 
 
Námitky z řad  občanů: Obávají se: 
- zvýšení prašnosti  frekvence aut na ul. Tišnovská 
-  celkového zhoršení životního prostředí vlivem provozu betonárky- prach, hluk 
- zvýšení prašnosti  a opotřebovanost silnic vlivem průjezdu nákladních vozidel 
 
Na jednání se během diskuze dostavil  Dr.J.Marek. 
 
Názory členů zastupitelstva: 
V. Zejda:  betonárka by  v plánované lokalitě neměla škodit životnímu prostřed (k výstavbě se vyjadřoval mimo 

jiné i  odbor životního prostředí). 
Dr.Poledňák: využití lokality je dáno územním plánem a výstavba  betonárky je v souladu s ÚP 
J.Brabec: protože provoz betonárky nedosahuje nejnižší hranici znečištění, nemusí a nebude zpracována EIA.  
Ing.Krupica: domnívá se, že „čísla“ o provozu betonárky  podaná  firmou STAPPA mix jsou řádově 

poddimenzována. 
 
Zástupce investora Ing. Padrta: 
- provoz vyprodukuje 8 tis.m3/den, produkce je určena jen pro tento region, nebude se vyvážet dalek 
- propočty uváděné v informačních letácích rozeslané občanům v blízkosti plánované výstavby vycházejí  

z počtu obyvatel, rozvoje lok. apod. 
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- co se týče vlivu na životní prostředí – firma má na vše certifikáty, zprac. kámen se zkrápí, aby se 
minimalizovala prašnost,tech .používá  filtry proti prašnosti.. 

- co se týče  hlučnosti, větší problém by byla nákladní vozidla, ne provozovna. 
 
Ing.Michele (spolupracuje s firmou STAPPA MIX)  definoval pozemek jako problematický pro využití, protože 

výstavba - provoz je  definován omezenou plochou, stávající stavební stav čističky, současně upozornil na 
stávající nebezpečný technický stav objektu  čistírny odpad. vody. 

 
Dr.Holman  navrhuje hlasovat o ukončení diskuze. 
Hlasováno  pro 12, oproti1, zdrželi se 2 – schváleno. 
 
Následně hlasováno současně o obou  předložených návrzích usnesení. 
Návrh usnesení : ZM schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2693, 

2695/2  a dle geometrického plánu  číslo 1905-571/2004 z 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  za cenu 
163.881,-Kč, stanovenou znaleckým posudkem číslo 2264-273/04 ze dne 25.10.2004 zprac. 
znaleckým ústavem 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 

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje zřízení  bezúplatného věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, jako 

oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle  geometrického plánu číslo 1905-571/2004 ze 
dne 9.11.2004 na pozemku parc.č. 2695/16 k.ú.Kuřim v případě,  že předmětný pozemek 
(parc.č. 2695/16 k.ú.Kuřim o výměře 613 m2 – ost.plocha) nabude do vlastnictví  STAPPA 
mix, spol. s r.o., se sídlem Heršpická 11, Brno,  z majetku Statutárního města Brna.  Náklady 
na zřízení věcného břemene ponese povinný z věcného   břemene tj. STAPPA mix, spol. 
s r.o., se sídlem Heršpická 11, Brno 

Hlasováno pro 8, proti 6, zdržel se 1 – návrhy neschváleny. 
 
 
 
2.2. 
Manž. Dohnalovi,  manž. Peškovi – investoři výstavby RD v lokalitě B0.3  ulice Jelínkových, 
lokalita „pod ZŠ Jungmannova“  - návrh na zrušení usnesení ZM číslo 1124/2004 ze dne 
17.8.2004 
Příl.čís. 2, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo  města Kuřimi svým usnesením číslo 1124/2004 ze dne 17.8.2004 schválilo bezúplatné nabytí do 
majetku města – části pozemku parc.č. 2786/36 k.ú.Kuřim o výměře cca 14 m2 od vlastníků manž. Peškových a 
části pozemku parc.č. 2786/52 k.ú.Kuřim o výměře cca 20 m2  od  vlastníků manž. Dohnalových s podmínkou, 
že převádějící vybudují na své náklady na pozemcích příjezdovou komunikaci  ke svým rodinným domům 
(I.etapa výstavby RD lokalita „pod ZŠ Jungmannova“) a uhradí rovným dílem veškeré náklady spojené 
s převodem.  
Při nabídce bezplatného převodu pozemků do majetku města však opomenuli skutečnost, že předmětné pozemky 
mají zastaveny Českomoravské stavební spořitelně a Hypoteční bance. Za dané situace nelze pozemky 
převádět, proto manž.Dohnalovi i manž.Peškovi žádají o zrušení přijatého usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1206/2004 – ZM ruší své usnesení číslo 1124/2004 ze dne 17.8.2004. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 

2.3. 
Odprodej bytových jednotek v domě s byty a nebytovými  prostory Kuřim, Wolkerova 
čp. 947  
Příl čís. 3A, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OMP. 
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Důvodová zpráva: 
Místostarostka města předkládá ZM ke zvážení možnost odprodeje bytových jednotek (1+kk) číslo 947/21, 
947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 947/68, 947/102 v domě s byty a nebytovými prostory čp. 947 
v Kuřimi, Wolkerova ulice.  
Na bytové jednotky číslo 947/27, 947/28, jejichž nájemci jsou azylanté Petr Levaneuski a Valiantsina 
Zharabtsova, byla Městu Kuřim poskytnuta ČR – Ministerstvem vnitra účelová neinvestiční dotace ve výši 
150.000,- Kč na jeden každý byt s tím, že s nájemci bude uzavřena nájemní smlouva na dobu jednoho roku 
s možností postupné prolongace této smlouvy v celkové délce deseti let a jednoho dne. Kromě částky 150.000,- 
Kč/byt  jako dotaci na bydlení, poskytlo ministerstvo dotaci na rozvoj města ve výši 100.000,- Kč/byt. Vzhledem 
k tomu, že bytové jednotky číslo 947/27, 948/28 zůstanou po dobu 10-ti let a jednoho dne byty nájemními, 
z nabídky na odprodej by byly vyloučeny. 
Po prověření  v realitní kanceláři se v současné době tržní cena garsonek na ulici Wolkerově  pohybuje  kolem 
500-550 tis. Kč. Úřední dohad činí cca 150.000,- Kč. 
Město Kuřim prodává jednopokojové byty dle platné vyhlášky města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 o pronajatých 
bytech v majetku města za cca 160.000,- Kč. V prodejních cenách odprodávaných bytů je s účinností od  
1.7.1998 dle novely č. 1 platné vyhlášky  započítáno navýšení  o 15.000,- Kč. Z tohoto důvodu předkladatel 
navrhuje i  navýšení ceny bytů na ul. Wolkerova a to pouze o 9.000,- Kč neboť se nejedná o klasické 
jednopokojové byty, ale pouze byty 1 + kk. 
Odbor majetkoprávní předkládá návrhy cen bytů ve variantách A a B. 
 
Varianta   A 
Při výpočtu ceny jednotlivých bytových jednotek se vychází z celkové pořizovací ceny všech bytů, která se 
přepočítala na 1m2 podlahové plochy bytu. Výpočet a ceny bytů dle podlahových ploch jsou vypočítány 
v tabulce – viz příloha  
 
Varianta   B 
Při výpočtu ceny jednotlivých bytových jednotek se vychází z nejdražší ceny bytu, která se přepočítala na 1m2 

podlahové plochy bytu. Výpočet a ceny bytů dle podlahových ploch jsou vypočítány v tabulce – viz příloha  
 
Návrhy: 
Dr.Poledňák navrhuje  hlasovat o var. B s drobnou změnou – viz usnesení čís. 1207/2004. 
 
Varianta  A 
Návrh usnesení : ZM vyhlašuje záměr na odprodej  bytových jednotek číslo 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 

947/44, 947/66, 947/67, 947/68 a 947/102. Nabídkové ceny bytových jednotek v domě s byty 
a nebytovými prostory čp. 947 v Kuřimi Wolkerova ulice jsou : 

    947/21, 947/22, 947/23,  947/43, 947/44, 947/66,947/67,947/68.....................................Kč 256.075,- Kč 
    s tím, že ceny jsou včetně zařizovacích předmětů až do odvolání stálé. 
    947/102 ............................................................................................................................ Kč 239.070,- Kč 

                                s tím, že k ceně bytu bude započtena zůstatková cena zařizovacích předmětů a cena bytu bude až    do 
odvolání stálá. 

 Žádost o koupi bytu může podat nájemce nebo ten, koho nájemce určí a k žádosti složí žadatel kauci 
5.000,- Kč, která se započte do kupní ceny bytu. V případě, že žadatel od koupi bytu odstoupí, kauce 
propadá ve prospěch města.) 

O návrhu nehlasováno. 
 
Hlasováno o variantě  B – viz usnesení 1207/2004. 
 
1207/2004  
V návaznosti na Vyhlášku města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 ZM vyhlašuje záměr na odprodej  bytových 

jednotek číslo 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 947/68 a 947/102. 
Základní ceny bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostorami čp. 947 v Kuřimi 
Wolkerova ulice jsou : 

    947/21, 947/22, 947/23,  947/43,  947/44, 947/66, 947/67, 947/68................ Kč 289.000,- Kč 
    s tím, že ceny jsou včetně zařizovacích předmětů. 
    947/102 ........................................................................................................... Kč 269.729,- Kč 

                            s tím, že k ceně bytu bude započtena zůstatková cena zařizovacích předmětů. 
Hlasováno  pro 13, zdržel se 2. 
 
 
V 19:30 se Dr.Poledňák vzdálil – přítomno 14 členů ZM. 
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2.4. 
Souhlas s odprodejem bytové jednotky  
Příl. čís. 4, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
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 4.11. 2004 požádalo družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo prostřednictvím místopředsedy 
představenstva JUDr. Daniely Šťávové  Město Kuřim o souhlas k převedení bytové jednotky č. 6, domu č.p. 
1261 na Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví paní Anně Šťastné, bytové  jednotky č 17, domu č.p. 
1261 na Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví paní  Marii Formanové. OMP s odprodejem výše 
uvedených bytových jednotek souhlasí za předpokladu, že zástavní právo k bytovým jednotkám ve prospěch 
Města Kuřimi zůstane zachováno. 
Odbor finanční  k výše popsané záležitosti nemá námitek. 
 
Přijaté usnesení: 1208/2004 - ZM schvaluje  na základě žádosti KVĚTNICE, stavebního bytového družstva,  

se sídlem Brněnská 150, 666 01 Tišnov, odprodej bytové jednotky č. 6, v domě č.p. 1261 na 
Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví paní Anně Šťastné s tím, že zástavní právo 
ve prospěch Města Kuřimi zůstane k bytové jednotce zachováno.  

 
Přijaté usnesení: 1209/2004 - ZM schvaluje  na základě žádosti KVĚTNICE, stavebního bytového družstva,  

se sídlem Brněnská 150, 666 01 Tišnov, odprodej bytové jednotky č. 17, v domě č.p. 1261 
na Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví paní Marii Formanové s tím, že zástavní 
právo ve prospěch Města Kuřimi zůstane k bytové jednotce zachováno.  

Hlasováno pro obě usnesení současně: pro 14 
 
Dr.Pol. se vrátil na jednání 19: 35 
 
 
3. Doprava na Podlesí - točna 
Město plánovalo vybudovat točnu autobusů zajíždějících na Podlesí na ul. Skřičkova (průjezdem této okružní 
obslužné komunikace). Jelikož je vůči tomuto  kroku města nevole ze strany obyvatel ul. Skřičkova (na město 
byla podána petice proti průjezdu autobusů ul. Skřečkovou) a komunikace není v majetku města, je navrhováno 
zrušení usnesení čís. 1150/2004, kterým ZM schválilo zařazení investiční akce „Obratiště autobusů v Kuřimi na 
Podlesí“ do priority č.3. Finanční prostředky vyčleněné na výstavbu 2 zastávek na Podlesí a získané z programu 
SROP (Společný regionální operační systém) budou přesunuty na výstavbu podchodu  u nádraží. 
 
Přijaté usnesení: 1210/2004 - ZM  ruší své usnesení  čís. 1151/2004 ze dne 17.8.2004 ( obratiště autobusů 

v Kuřimi – Podlesí). 
Hlasováno pro 10, zdrželo se  5. 
 
 
4. Vyhlášky města 
4.1. 
Vyhláška č. 4/2004 o znaku a vlajce města a jejich užívání 
Příl. čís- 10A-C, předkládá  Mgr.L.Ambrož. 
 
Důvodová zpráva: 
Vyhláška města Kuřim č. 2/1996 stanoví znak a prapor města a způsob jejich používání. Vzhledem k tomu, že je 
třeba znění této platné vyhlášky novelizovat, zejména z hlediska užitého názvosloví (prapor x vlajka), dát její 
obsah do souladu se zákonem o obcích  a pouhou dílčí novelou by utrpěla na přehlednosti, jeví se jako vhodná 
forma zrušení stávající vyhlášky a její nahrazení novou. Návrh byl konzultován na Krajském úřadu 
Jihomoravského kraje a doporučení zapracována. Vůči minulému znění vyhlášky je  vypuštěn článek o úplatě 
za používání a sankcích, neboť žádný zákon město k tomuto nezmocňuje. Ostatně žádné úplaty ani sankce 
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nebyly v minulosti vyžadovány ani ukládány podle této vyhlášky.  Tímto mohou být i zakončeny pokusy o 
změnu jetelové pružiny ze stříbrné na zlatou.  
 
Změna: 
Na návrh p.J.Brabce je pozměněno znění 3. odst. v čl. 1následovně: „Barvami města  Kuřimi jsou bílá (stříbrná) 
a černá.“ 
 
Přijaté usnesení: 1211/2004 – ZM schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 4/2004 o znaku a 

vlajce města a jejich užívání – se změnou. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
4.2. 
- Schválení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 5/2004 
- Zrušení OZV č. 2/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů 
mateřských škol, školních družin a školních klubů. 
Příl. čís.5, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 8.12.2004 doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou 
vyhlášku města Kuřimi č. 5/2004, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2004, o 
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, dle § 
123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( 
školský zákon),  a to s účinností od 1.1.2005.  

Do konce roku 2004 je město Kuřim, které zřizuje mateřskou školu a školní družinu, oprávněno vybírat 
od rodičů nebo jiných zákonných zástupců příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v MŠ a ŠD, a 
to na základě ustanovení § 19a a násl. zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v 
platném znění. Povinnost platit příspěvek, jeho výši a splatnost stanoví město podle § 19c odst. 1 zákona č. 
564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, obecně závaznou vyhláškou. Tento 
zákon však bude od 1.1.2005 zrušen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon). 

S účinností od 1.1.2005 § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), upravuje úplatu za vzdělávání a školské služby, které 
neposkytují stupeň vzdělávání (což jsou mateřské školy, školní družiny, školní kluby,......). Dle nového 
školského zákona přechází právo vybírání úplaty na dané školské zařízení nebo školu. V případech škol 
zřizovaných obcí stanovuje podmínky placení příspěvku, jeho splatnosti a výši ředitel školy. 

Pro město Kuřim z toho vyplývá zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 2/2004, o 
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů 
přijetím zrušovací obecně závazné vyhlášky s účinností od 1.1.2005 (viz příloha). Všechny pravomoci týkající se 
úplaty za vzdělávání a školské služby od 1.1.2005 přecházejí do pravomoci ředitelů škol. 

 
Přijaté usnesení: 1212/2004 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 5/2004, kterou se ruší  

Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2004, o příspěvku na částečnou úhradu 
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních družin a školních klubů, dle § 123 zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon)  a to s účinností od 1.1.2005.  

Hlasováno pro 15. 
 
 
4.3. 
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2004, o spádových obvodech základních 
škol zřizovaných městem Kuřim. 
Příl. čís. 6A, předkládá  A.Matějíčková, zpracoval OŽU. 

 
Důvodová zpráva: 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 8.12.2004 doporučila zastupitelstvu města schválit Obecně závaznou 
vyhlášku města Kuřimi č. 6/2004, o spádových obvodech základních škol zřizovaných městem Kuřim,  dle § 178 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) a to s účinností od 1.1.2005.  
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Od 1.1.2005 vyplývá z § 178 nového zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) pro zřizovatele škol povinnost, stanovit obecně závaznou 
vyhláškou spádové obvody základních škol, pokud jich zřizuje více než jednu. Město Kuřim zřizuje dvě základní 
školy, a to ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov a ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov.  

V Kuřimi je pomyslná dělící čára města ulice Legionářská. Každá ze základních škol se vyskytuje na 
opačné straně této hlavní ulice, proto jsme pro určení spádovosti využili dostupnost školy a také možnost co 
největší bezpečnosti pro docházku dětí (omezení přechodu přes hlavní silnici). Je zde pamatováno i na 
dojíždějící žáky z Podlesí (zastávka autobusu je přímo u jedné ze ZŠ). Mnozí by po prostudování vyhlášky mohli 
namítnout, že spádový obvod ZŠ Kuřim, Tyršova je, co počtu potenciálních žáků větší, z důvodu spádovosti 
nových ulic vznikajících v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“. I když ze zákona musí město vydat vyhlášku o 
spádových obvodech, na současném rozdělení žáků ZŠ se nic nezmění a sami rodiče si dál mohou volit pro svoje 
dítě školu dle vlastního uvážení a představ. Záleží jen na ředitelích ZŠ, jaké podmínky, koncepci výchovy a 
vzdělávání i využití času po vyučování žákům nabídnou. 

Návrh vyhlášky je přílohou. 
 
Změny: 
J.Brabec: bude tato vyhláška závazná pro ředitel škol? 
A.Matějíčková: není, ředitelé se musí mezi sebou domluvit 
Změna:  Čl.1, odst. 4) doplněné znění: „Tato vyhláška nic nemění na rozdělní žáků ke dni 1.1.2005.“ 
 
Přijaté usnesení: 1213/2004 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 6/2004, o spádových 

obvodech základních škol zřizovaných městem Kuřimí, dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a to 
s účinností od 1.1.2005 - se změnou. 

Hlasováno pro 15 
 
 
4.4. 
Obecně závazná vyhláška 7/2004 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů  
Příl. čís. 7A, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“.  
Finančním odborem je navrhováno zvýšení sazby z 350 Kč na 450 Kč za poplatníka a rok a stanovení okruhu 
osob, které jsou od platby osvobozeny. 
Zvýšení částky je navrhována  z následujících důvodů: 

 v letošním roce došlo z důvodu navýšení sazby DPH z 5% na 19% v této oblasti ke skokovému nárůstu 
nákladů ( viz. příloha ) 

 poplatek nebyl měněn od roku 2002, kdy byl zaveden a je jedním z nejnižších v celé republice 
 od 1.1. příštího roku se v důsledku změny zákona zvyšuje cena za uložení 1 t odpadu na skládku o   100 

Kč (náklady oproti roku 2002 jsou vyšší téměř o 100 %) 
 
Do vyhlášky je nově zakomponováno osvobození pro některé skupiny obyvatelstva, a to především z důvodu 
usnadnění  poplatkového řízení ( vymáhání poplatků od osob, které chceme osvobodit je takřka nemožné a velmi 
nákladné ). Jedinou skupinou, která je osvobozena ze sociálních důvodů, jsou rodiny s nezaopatřenými 3 a více 
dětmi – úleva pro 3. a každé další dítě.  
 
Diskuze, změny: 
Ing.Sukalovský:  jak vysoká by byla ekonomická částka ? 
Mgr.L.Ambrož: 1000,-/ 1 osobu 
J.Brabec:  navrhuje v budoucnu zapracovat do vyhlášky i placení snížené sazbu majiteli rekreačních objektů 
Tajemník: navrhuje  schválit částku dělitelnou 12 (z důvodu zaokrouhlení schválené částky na celé Kč) 
J.Herman: žádá, aby firmy musely za uložení odpadu ve sběrném dvoru platit 
Ing.Bojanovská: navrhuje odpad odvážený do sběrných dvorů ohodnotit na základě množstevního kritéria , než 

rozdělovat úložce na firmy a soukromé osoby 
Dr.Holman: sběrné dvory netvoří podstatnou finanční částku za likvidaci odpadu. Vyšší částky jsou za  

popelnice a likvidaci dalšího odpadu (černé skládky) 
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Mgr.L.Ambrož  navrhuje částku 444,- Kč 
L.Kincl :  navrhuje poplatek nezvyšovat 
Dr.Holman: navrhuje  420,- Kč 
Ing.Sukalovský:  456,- Kč 
 
Starosta vyhlásil přestávku od  20:05 – 20:20 hodin. 
 
Po přestávce hlasováno o jednotlivě navrhovaných částkách v sestupném pořadí: 
456,- Kč 
Hlasováno pro 5 - neschváleno 
444,- Kč 
Hlasováno pro 5 - neschváleno 
432,- Kč 
Hlasováno pro 5 - neschváleno 
420,-  Kč 
Hlasováno pro 7 - neschváleno 
408,- Kč 
Hlasováno pro 7 - neschváleno 
396,- Kč , vč.  navrhovaných úlev 
Hlasováno   pro 11, proti 2, zdrželi se 2 - schváleno 
 
Další změna: 
- text v záhlaví: Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 14.12.2004 usnesením č. 1214/2004 
vydalo v souladu s §………………….. 
- Článek 1 pojmenovat „Správa poplatků“ 
- v Článku 3  „Sazba poplatku“:  činí 396,- Kč, písm. a)  z částky 146,- Kč … 
 
Přijaté usnesení: 1214/2004 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 7/2004, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů – se změnou. 

Hlasováno pro 11, proti 2, zdrželi se 2 
 
 
5. Zajištění Lékařské služba první pomoci v Kuřimi v roce 2005 
Příl čís. 8, předkládá Ing.M.Kotek 
 
Předkladatel Ing.Miloš Kotek se opětovně obrací na členy ZM o podporu uvolnění financí pro stanici lékařské 
služby první pomoci (pohotovosti) v Kuřimi.  
Část důvodové zprávy: 
Pro organizaci lékařské péče považuje za důležité: 

1) Aby stanice LSPP, popř. RLP byla přímo v Kuřimi, protože je snadno dostupná obyvatelům 
desetitisícového města i pěšky a v akutních případech je zpravidla schopna být kdekoliv v Kuřimi do 5 
až 10 minut. Stanice LSPP by rovněž mohla v budoucnu tvořit zázemí i pro RLP. 

2) Aby zázemí naší LSPP tvořily velké brněnské nemocnice (ne nemocnice v Tišnově, která má jen 
omezené možnosti v rámci svého  technického vybavení), protože jedině ty jsou schopny zajistit 
komplexní péči ve všech lékařských oborech na nejvyšší dostupné úrovni.  

Zajištění lékařské pohotovosti pro Kuřim (jak navrhl a již  předjednal místostarosta Dr.Holman) v Tišnově je 
nevhodné, protože se sníží dostupnost péče a přes Tišnov se výrazně prodlouží cesta na specializovaná 
pracoviště v Brně.  
Protože se někteří ze členů ZM  vyjádřili ve smyslu, že by pohotovost podpořili, pokud by na ni město doplácelo 
částku v rozsahu 1 až 2 miliony Kč/rok, jsou předkládány k posouzení varianty LSPP v Kuřimi s omezeným 
rozsahem. Všechny varianty předpokládají dotaci JMK ve výši 900 tis. Kč a jsou uvedeny v pořadí, které bych 
navrhl v případě, že varianta I neprojde. 
 
Varianta I.  NON – STOP 
Jedná se o zachování současného stavu, který by město stál cca 2,5 mil. Kč/rok 
 
Varianta II. 
Slouží lékař + sestra + sanita v pracovní dny od 15 do 22 hod, 
                                                O víkendech     od  8 do 22 hod 
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Po zavírací době si pacienti sami musejí vyhledat ošetření v Brně nebo Tišnově 
Předpokládaná úhrada města 1 100 tis. Kč/rok 
 
Varianta III. 
Slouží lékař + sestra NON-STOP bez sanitky 
Předpokládaná úhrada města 1 770 tis. Kč 
 
Varianta IV. 
Slouží lékař + sestra bez sanitky v pracovní dny od 15 do 22 hod 
                                                                   víkendy od 8 do 22 hod 
Předpokládaná úhrada města 770 tis. Kč 
 
Diskuze: 
Diskuze na téma LSPP byla zahájena předáním petice za zachování pohotovosti v Kuřimi s 2429 podpisy 
starostovi občanem Kuřimi pane Oploštilem. 
K projednávanému tématu se vyjádřil i přítomný MUDr.Semrád, ředitel tišnovské nemocnice, který shrnul 
možnosti LSPP poskytované v Tišnově.  
Ing.Kotek: poznamenal, že 2429 podpisů bylo shromážděno během 2 týdnů (pro vyhlášení referenda je třeba 

1520 podpisů). 
Dr.Holman: se domnívá, že občané nebyli správně informováni o chystané  zdravotní službě - že byly občanům 

organizátory petice podány zkreslené informace. 
Ing.Hanák: hodnotí stávající LSPP jako velmi  drahou a dále se domnívá, že občané, kteří podepsali petici, měli 

málo informací o novém chystaném systému  zdravot. péče. 
Ing. Kotek: podrobně „rozebral“ a připomínkoval  materiál předložený Dr.Holmanem – viz příloha 9, 9A 
pan Doskočil a p.Prostějovský (z  veřejnosti): nesouhlasí se zrušením kuřimského stanoviště LSPP 
 
V průběhu diskuze v 21:30 hod se na jednání dostavil Ing.Růžička. 
 
V.Zejda: kritizuje zlehčování vážnosti předané petice a souhlasí s přispíváním na LSPP dle návrhu Ing.Kotka 
J.Herman se dotázal MUDr.Semráda: 
-  co se stane, když JMK dotaci na LSPP neschválí?  
-  kdo a na základě čeho bude rozhodovat o tom, že se má pacient dopravit do nemocnice 
-  kdo bude vystavovat úmrtní   list 
-  pokud bude pacient  potřebovat odbornou pomoc, kdo vystaví doporučení? 
Souhlasil by s předloženou variantou II Ing.Kotka. 
MUDr.Semrád:  kvalita lékařské služby je úměrná  finančním prostředkům, které bude mít nemocnice 

k dispozici z JMK od  města. 
Ing.Bojanovská a Dr.Marek: žádají zachování LSPP 
Ing.Růžička:  podpoří zrušení LSPP 
 
Přestávka 22:20 – 20:30 hodin. 
 
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 rozsahu a s náklady pro město dle var. č.I 
Hlasováno pro 7, proti 8, zdržel  1 – neschváleno. 
Hlasováno o variantě II, dle návrhu Ing.Kotka: pro 7, proti 7, zdrželi se 2 - neschváleno 
 
 
Dr.Holman předkládá  návrh - následně projednat mat. čís.  16 -  Rozpočtové provizorium  
Bez hlasování schváleno. 
 
 
6. Rozpočtové provizorium 2005 
Příl. čís 16A-C, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
Protože nebyl doposud schválen krajský rozpočet, Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele svého 
rozpočtu. V takové situaci je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutno 
schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
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Rozpočtové provizorium předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 158 416 200 Kč, včetně financování. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 141 616 200 Kč, s financováním ve výši 7 300 000 Kč Patria a 

9 500 000 Kč přebytek minulých období. Tento přebytek je vzat z aktuálního stavu upraveného rozpočtu, 
skutečný přebytek bude znám po 31.12.2004 a jeho aktuální výše bude zařazena do rozpočtu pro příští rok. Na 
příjmovou stranu jsou zařazeny i všechny očekávané dotace, pokud by je Město neobdrželo, bude adekvátně 
snížena i výdajová strana, která s těmito dotacemi též počítá. 

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 114 697 000 Kč, s rezervou 41 127 200 Kč a 
financováním ve výši 2 592 000 Kč ( splátky úvěrů). Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

ZŠ Jungmannova  2 530 000 Kč 
ZŠ Tyršova  3 560 000 Kč 
MŠ Zborovská  3 400 000 Kč 
Penzion pro důchodce 2 400 000 Kč  

U školských zařízení probíhá v současnosti „pokus“ o nalezení takové metodiky stanovování výše příspěvku, 
aby tento příspěvek odrážel jeho vztah např. k počtu žáků,atd. 
 
Pozn. 
Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování vyrovnané a byly 
do něho zapojeny veškeré volné finanční prostředky. Částka v § 6409  na výdajové straně ve výši  41 383 200 
Kč tudíž tvoří volnou rozpočtovou rezervu, kterou lze využít např. pro financování investičních akcí. Tato částka 
je složena z odhadovaných přebytků hospodaření minulých období včetně "Patrie" a předpokládaného přebytku 
příjmů nad výdaji v roce 2005 (včetně příjmů z dalšího prodeje majetku města – tj. příjmů kapitálových). 
 
Změna: 
v § 6409 Ostatní činnosti: rezerva na investice 2005 – 37.133.200,- Kč 
   rezerva na dofinancování akcí roku 2004 – 4.250.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 1215/2004 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium Města Kuřimi na rok 2005 – se změnou. 
Hlasováno pro 10, proti 1, zdrželo se 5 - schváleno 
 
 
7. Vyhlášení nových termínů výběrových řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v r. 2004 
Příl.čís. 11, předkládá Ing.R. Hanák, zpracovala KÚ. 
 
Důvodová zpráva: 
Předseda Výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  předkládá ZM ke schválení aktuální termíny 
uzávěrek žádostí o příspěvky z „Kulturního fondu“ pro rok 2005, aby byly v dostatečném časovém předstihu 
informováni všichni tradiční  i event. noví organizátoři kulturního, spolkového a sportovního života v Kuřimi. 
Navrhované termíny:   ZM  komise  uzávěrka 
   8.3.2005  22.2.2005 14.2.2005 
   31.5.2005 17.5.2005 9.5.2005 
   27.9.2005 13.9.2005 5.9.2005 
 
Přijaté usnesení: 1216/2004 - ZM vyhlašuje 3 výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2005 a stanovuje následující termíny: 
1. Uzávěrka pro podání žádostí:  14.2. 2005 

Termín projednání v ZM:  8.3. 2005 
2. Uzávěrka pro podání žádostí: 9.5. 2004 
 Termín projednání v ZM: 31.5. 2005 
3. Uzávěrka pro podání žádostí: 5.9. 2005 
    Termín projednání v ZM: 27.9. 2005 

Hlasováno pro 16. 
 
 
8. Výstavba města, investice 
8.1. 
Investiční akce č. 28 projekt „Rekonstrukce stravovacího zařízení  ZŠ Tyršova“  
Příl. čís. 12, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OIRR. 
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Důvodová zpráva: 
OIRR žádá o navýšení finančních prostředků na investiční akci č. 28 „Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ 
Tyršova“ o 22 250,- Kč . Autorem projektu je Ing. Vítězslav Titl, Sv.Čecha 212, Uherský Ostroh, projekt byl 
odevzdán dne 15.11.2004. O navýšení žádáme z důvodů , že z této investiční akce bylo hrazeno zpracování 
investičního záměru  ve výši  18 112,50 Kč a provedení sondy střechy jídelny 3 998,40 Kč jako podklad pro 
stanovení vhodné technologie  na opravu střechy. 
 

Přijaté usnesení: 1217/2004 – ZM schvaluje navýšení finančních prostředků  ve výši 22.250,- Kč pro 
investiční akci č. 28 „Rekonstrukce stravovacího provozu ZŠ Tyršova“ z rozpočtové 
rezervy. 

Hlasováno pro 15, zdržel se 1 
 
 
8.2. 
Investiční  akce č.34 „Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. etapa“ 
Příl. čís. 12A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
Staženo do příštího jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje navýšení fin. prostředků inv. akce č.34 „Příspěvek na infrastrukturu lokality U 

vlečky – 1. etapa“ pro objekt SO 01 - Komunikace, o 144 000,- Kč vč. DPH z rozpočtové 
rezervy. 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
9. Finanční záležitosti 
9.1. 
Snížení dotace PPD Kuřim 
Příl. čís. 13, předkládá Mgr.L.Ambrož a  Mikšová Marta, ředitelka DPD  
 
Důvodová zpráva: 
DPD Kuřim nárokoval v návrhu rozpočtu na rok 2004 příspěvek na mzdy se 100 % dalšího platu. Vzhledem 
k tomu, že čerpání prostředků na další plat činí za rok pouze 35 %,  vracíme do rozpočtu zřizovatele               
částku 101 tis. Kč určených na mzdové prostředky + 35 tis. Kč na odvody , tj. celkem 136 tis. Kč. 
Limitovaná položka mzdové prostředky  pro rok 2004 se tím snižuje z původních 1 698 tis.  na 1 597 tis. Kč.   
Předmětná částka ve výši 136 tis. Kč bude ihned po schválení v ZM odvedena do rozpočtu zřizovatele. 
 
Přijaté usnesení: 1218/2004 – ZM schvaluje snížení provozní dotace na rok 2004 o 136.000,- Kč Penzionu pro 

důchodce Kuřim, 664 34 Kuřim, Zahradní 1275.  
Hlasováno pro 16. 
 
 
9.2. 
Žádost o příspěvek na opravu klubovny - Junák 
Příl. čís. 14A, předkládá A. Matějíčková, zpracoval OF. 
Staženo do příštího jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 156 500 Kč pro Junák – svaz skautů a skautek 

České republiky, středisko 623 16 Kuřim, na opravu a údržbu klubovny.   
O návrhu nehlasováno. 
 
 
9.3. 
Finanční limit pro investiční akci požární vozidlo DA 12 – požární nástavba 
Příl. čís. 15, předkládá Jan Herman za SDH Kuřim. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením č. 1175/2004 schválilo realizaci investičního záměru náhrada požárního vozidla DA 12. 
Pro tuto akci schválilo finanční limit na dodávku podvozku 970.000,- Kč. Výběrová komise doporučila a RM 
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schválila kupní smlouvu na dodávku tohoto podvozku s firmou KAROSERA a.s. v ceně 905.506,70 Kč, který 
bude dodán nejpozději do 31.1.2005. 
 RM Kuřimi vyhlásila na svém zasedání dne 24.11.2004 unesením č. 550/204 výzvu k podání cenové 
nabídky na dodávku požární nástavby na toto požární vozidlo s termínem 5.1.2005. 
 Navrhuji, aby ZM Kuřimi schválilo finanční limit na dodávku této požární nástavby ve výši 1.300.000,- 
Kč včetně DPH. 
 
Přijaté usnesení: 1219/2004 - ZM schvaluje finanční limit na dodávku požární nástavby požárního speciálu 

DA 12 ve výši 1.300.000,- Kč včetně DPH.  
Hlasováno pro 13, zdrželi se 3. 
 
 
9.4. 
Prioritní akce financované z rezervy Rozpočtového provizória roku 2005  
Příl. čís. 17, předkládá Dr.D.Holman. 
Staženo do příštího jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje financování uvedených akcí s prioritou č.1 z rozpočtové rezervy roku 2005: 
č.1/05   ZŠ Tyršova - samostatný tepelný zdroj + regulace   1 313 000 Kč 
č.2/05  Splátka za rekonstrukci kotle MěÚ           65 000 Kč 
č.3/05  Splátka za rekonstrukci kotle KD           89 000 Kč 
č.6/05  Náhrada vozidla DVS 12 Avia 30 ve výbavě JSDH za nové    2 300 000 Kč 
č.54/05  Příspěvek na infrastrukturu Podlesí   (80 tis./stavebník) - zůstatek               480 000 Kč 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
10. Různé 
10.1.  
Rozpočtový výhled a výhled investic  
Příl. čís. 18, předkládá Dr.D. Holman. 
 
A) Zastupitelstvu města Kuřim jsou 14.12. 2005 k projednání předkládány: 

A 1) Návrh rozpočtového provizória pro rok 2005  
A 2) Návrh akcí financovaných z rozpočtového provizória  

 
B) K projednání v ZM 25.1.2005 jsou již nyní předkládány (zatím bez návrhu na usnesení): 

B 1) Návrh rozpočtového výhledu do konce roku 2007  
B 2) Návrh kapitálového výhledu do konce roku 2007 – výdaje a příjmy 
B 3) Návrh priorit pro akce roku 2005  

 
C) K projednání v ZM 25.1.2005 bude v řádném termínu předložen: 

C 1) Návrh rozpočtu města pro rok 2005 
C 2) Návrhy B 1-4 upravené na základě podaných připomínek 
  
 

ad A)  viz samostatné materiály 
 
ad B 1)  

Návrh rozpočtového výhledu se soustředí na mandatorní výdaje a běžné příjmy (tedy ne příjmy z prodeje 
majetku). Do mandatorních výdajů předkladatel zařadil i půjčky na podporu bytové výstavby a na straně 
příjmů i odhad splátek těchto půjček.  
Do úvah o zdrojích pro financování prioritních akcí města je nutné zapojit také přebytek předchozích let, 
odhadované výnosy z prodeje majetku města (zbývající byty a pozemky apod.), příjmy z možných dotací i 
jiných příspěvků a „nedočerpané rezervy“, které se zpravidla ke konci roku objeví v běžných (provozních) 
rozpočtech města. 
 

ad B 2)  
Předkládaný materiál se opírá o řadu teoretických předpokladů a odhadů, přesto může pomoci při hledání 
většinové shody o prioritách pro následující 3 roky. Výdajová strana Výhledu byla dvakrát předložena na 
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jednání komise výstavby, jedenkrát na jednání komise dopravy a dvakrát na jednání Rady města. Nyní se 
očekávají připomínky zastupitelů a politických uskupení. Konečná podoba návrhu bude předložena k 
projednání v ZM 25.1.2005. 
Výhled kapitálových výdajů vychází z priorit, které ZM v minulosti stanovilo a snaží se je uvést do souladu 
s představou rozpočtového výhledu. Tam, kde předpokládané zdroje nestačí, bude nutno zajistit financování  
s pomocí úvěru. Město Kuřim má dosud příznivý ukazatel dluhové služby.  
Sestavení návrhu kapitálových příjmů je obtížnější proto, že nezávisí jen na vůli města rozhodnout se k 
nabídce,  ale také na předem obtížně „vypočitatelné“ poptávce. Obecně lze konstatovat, že městu se výrazně 
zúžil prostor pro nabídku a v případě privatizace bytového fondu se navíc očekává i pokles poptávky. 
 

ad B 3)  
Návrh priorit pro akce roku 2005 zahrnuje většinou akce, pro jejichž přípravu či realizaci již ZM  stanovilo 
příslušnou prioritu. Dvakrát byl předložen na jednání komise výstavby, jedenkrát na jednání komise dopravy 
a Rady města. Nyní se očekávají připomínky zastupitelů a politických uskupení. Konečná podoba návrhu 
bude předložena k projednání v ZM 25.1.2005. 

K materiálu čís. 18 nebylo přijato žádné usnesení zastupitelstva. 
 
 
10.2.  
Zadání změny č. VIII a. ÚP SÚ Kuřim, sestávající se z dílčích změn W, X a Y  
Příl. čís. 19A, B, předkládá Mgr.L.Ambrož. 
Staženo do příštího jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zadání změny č. VIIIa. závazné části Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
O návrhu nehlasováno. 
 
 
10.3. 
Bořivoj Neuman, Kuřim, Kout 25 – žádost o odkoupení pozemku  
Příl čís. 21, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
Staženo do příštího jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela 

původ pozemkový katastr PK 336/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 141 m2 panu Bořivoji 
Neumanovi, bytem Kuřim, Kout 25 za cenu……….Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti pan Bořivoj Neuman.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
10.4. 
Rozpočtová opatření a zmocnění RM 
Příl. čís. 22, 22A předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Je předkládán návrh na zmocnění RM k možnosti provést rozpočtová opatření v oblasti mezd, investic a dotací, 
formou rozpisu do příslušných paragrafů, což je pouze administrativním úkonem. Rozpočet města byl totiž 
koncipován tak, že osobní výdaje a „investiční akce“ byly narozpočtovány do jednoho paragrafu tak, aby byl 
přehled o celkové částce pro daný druh výdaje ( platy § 6171, investice § 6409 ). Nyní je třeba provést rozpis do 
příslušného paragrafu, dle toho, jak se vyvíjela skutečnost. Celkové sumy v obou případech zůstanou ve výši 
schválené v ZM. Obdobná je situace u dotací z Ministerstva zemědělství, které jsou zaúčtovány na několika 
paragrafech a čerpání stále trvá. Zde je navíc doložka o zmocnění RM k tomu, aby mohla v případě, že bude 
ještě nějaká dotace do konce roku  pro město uvolněna, provést její začlenění do rozpočtu. Bez toho by 
prostředky musely být vráceny. 
Na základě rozboru hospodaření Města Kuřim k 30.11.2004 a na základě jednotlivých žádostí správců 
rozpočtových kapitol, jsou předkládána ZM ke schválení  rozpočtová opatření – viz příl. 22 a 22A. 
 
Přijaté usnesení: 1220/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25 k rozpočtu města na rok 2004 - dle 

přílohy. 
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Přijaté usnesení: 1221/2004 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se rozepisují 
osobní výdaje pro rok 2004 do příslušných rozpočtových paragrafů, aniž by se měnila celková 
výše těchto výdajů. 

 
Přijaté usnesení: 1222/2004 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se rozepisují 

schválené investiční akce z investiční rezervy roku  2004 do příslušných rozpočtových paragrafů, 
aniž by se měnily jednotlivé rozpočty těchto akcí. 

 
Přijaté usnesení: 1223/2004 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtových opatření, kterými se rozepisují již 

schválené přijaté dotace z kapitoly Ministerstva zemědělství ČR do příslušných paragrafů dle 
skutečného čerpání a zároveň zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do rozpočtu 
města v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2004. 

Hlasováno pro všechny 4 usnesení současně:  pro 14, zdrželi  se 2. 
 
 
10.5. 
Nabytí infrastruktury – majetkové vypořádání v rámci dotací 
Příl. čís. 23, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Dotační titul: TI 43 Kuřim Podlesí – lokalita B 6.1 a B 6.2 
Důvodová zpráva: 
Na základě smlouvy  o uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí darovací  ze dne 25.10.2001 s převodcem – 
Josefem Uchytilem, Radostín nad Oslavou 245, 594 44 , navrhuje OIRR převzít do majetku stavbu komunikace 
ul. Skřičkova formou daru, v souladu se zmíněnou smlouvou. Stavba komunikace byla zkolaudována, s nabytím 
právní moci dne 16.9.2004. Ostatní objekty  IS - vodovod, kanalizace, vč. pozemku pod komunikací parc., č. 
3198/5 má město Kuřim ve vlastnictví. 
 
Přijaté usnesení: 1224/2004 - ZM schvaluje nabytí stavby „místní komunikace a chodníku v ul. Skřičkova, 

na pozemku parc.č. 3198/5 v Kuřimi - Podlesí“  do majetku města Kuřimi bezúplatně 
(formou daru). 

 
Dotační tituly :   
TI 226 RD Kuřim, Díly za Sv. Jánem, /II.etapa/ - dotace ve výši 11,3 mil. Kč/   
TI 84 RD Kuřim, Díly za Sv. Jánem  /I.etapa – dotace ve výši 4,16 mil. Kč/ 
Důvodová zpráva: 
Předmětem smlouvy o sdružení ze dne 15.10.2001 uzavřené s Moravskou stavební, a.s., a Cenzus reality, s.r.o., a 
vedlejšími účastníky, je společné výstavba TI 2.části II.etapy /město se podílelo dotací 5,1 mil. Kč/, tj. koncová 
část ul. Vontské, Foglarovy a Dušínovy, zbytek Metelkovy a celá ul. Bohoušova. U společnosti „Cenzus“  se 
jedná o nabytí stavby komunikace, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, pozemku pod komunikací v ul. 
Bohoušova a veřejného osvětlení, které není předmětem smlouvy o sdružení.  
 U „Moravské stavební“ se jedná o nabytí infrastruktury vybudované také v rámci I. etapy a 1.části 
II.etapy. Předmětem smlouvy o sdružení ze dne 13.10.1998 uzavřené s Moravskou stavební, a.s., a  Fortel Invest, 
a.s., je společná výstavba TI  I.etapy /město se podílelo dotací 4,16 mil.Kč/, v ul.Rozdělovací, ul. Hojerova, části 
ulic Metelkovy, Dušínovy a  Foglarovy. Dodatkem č. 2 ze dne 8.11.1999 byla výstavba TI rozšířena o část II. 
etapy /město se podílelo dotací 1,2 mil. Kč/, tj. o okružní komunikaci. Předmětem smlouvy o sdružení ze dne 
4.9.2000  uzavřené s Moravskou stavební, a.s., a vedlejšími účastníky, je společná výstavba TI  1.části II. etapy 
/město se podílelo dotací 5  mil. Kč/ v střední části ulic  Metelkova, Dušínova, Foglarova a celá ulice Losnova. 
 Z hlediska budoucích majetkových převodů je ve smlouvách stanoveno , že do 30-ti dnů od 
kolaudace  chodníků a komunikace  převedou  majetkové podíly i  na ostatní  TI  bezúplatně do majetku 
města Kuřim. Oba účastníci sdružení navrhují změnu v převodu, a to formou kupní smlouvy za 
symbolickou cenu 100,- Kč, a to z důvodů doplatku DPH.   
 Komunikace ul. Bohoušova je již zkolaudována. Kolaudační řízení komunikace a chodníků  I. a II. 
etapy, proběhlo 7.12.2004, dosud však  nebylo vydáno kol. rozhodnutí. MSI má za úkol docílit vydání a nabytí 
právní moci kol. rozhodnutí do konce roku 2004. V roce 2000 byly uzavřeny darovací smlouvy na část 
vodovodu a kanalizace I. etapy, v roce 2002 a 2004 byly uzavřeny kupní smlouvy na části vodovodu a 
kanalizace II. etapy.   
 OIRR, vzhledem k termínům dokončení staveb, daných v rozhodnutí o přidělení dotace, podává návrh 
na nabytí TI a pozemků , které město dosud nemá převedeno do majetku. 
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Přijaté usnesení: 1225/2004 - ZM schvaluje nabytí stavby „místní komunikace, vodovodu, splaškové a 
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, vybudovaných v rámci zástavby v ul. Bohoušova 
na pozemcích parc.č. 2654/20 a 2654/42 k.ú. Kuřim,  v lokalitě Díly za sv. Janem“ do 
majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 1226/2004 - ZM schvaluje nabytí pozemku parc.č. 2654/20  k.ú. Kuřim pod stavbou „místní 

komunikace vybudované v rámci zástavby v  ul. Bohoušova, v lokalitě Díly za sv. 
Janem“ do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

 
Přijaté usnesení: 1227/2004 - ZM schvaluje nabytí „technické infrastruktury v rámci zástavby I.a II.etapy 

lokality Díly za sv. Janem“ v rozsahu : 
- místní komunikace a chodníků ul. Rozdělovací, Hojerova, Metelkova, Dušínova, 

Foglarova, Vontská a Losnova 
- vodovodní řad „B“  ul. Metelkova,  „B1-1“ ul. Losnova 
- část vodovodního řadu „A1“ ul. Hojerova, dl. 195 m 
- splaškovou kanalizaci ul. Losnova, Hojerova a Vontská 
- část splaškové kanalizace ul. Foglarova, úsek Š 13-18 
- část splaškové kanalizace ul. Metelkova, úsek Š 6 - 32 
- dešťová kanalizace ul. Losnova, Vontská, Hojerova, Metelkova a páteřní stoka 

R7 
- část dešťové kanalizace  ul. Foglarova – stoka R7-3 a R7-3-1 
- část dešťové kanalizace  ul. Dušínova – stoka R7-2 
- suchá retenční nádrž 

 za kupní cenu 100,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1228/2004 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc.č. 2642/160, 2642/258, 2642/261, 2642/166, 

2642/269, 2642/259, 2642/267, 2642/265 a 2647/11 k.ú. Kuřim pod stavbou „místní 
komunikace a chodníků vybudovaných v rámci zástavby II. etapy Díly za sv. Janem“  do 
majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

Hlasováno pro všech 5 usnesení současně: pro 16 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:00  hodin. 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 14.12.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé 
 
 
 

Vladislav  Zejda         Ing.Drago Sukalovský 
 
 
 
Přílohy. 
-  Pozvánka 
- Prezenční listina 
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1,1A Plnění usnesení ZM 
2 STAPPA mix, majetkoprávní 
3,3A Odprodej bytových jednotek - Wolkerova 
4 Souhlas s odprodeje bytové jednotky – Nádražní 1261 
5,5A OVZ č. 5/2004 – o příspěvku na částečnou úhradu  neinvestičních nákladů MŠ, ŠD a ŠK 
6,6A OZV č. 6/2004 o spádových obvodech ZŠ 
7, 7A-C OZV č. 7/204 – o místním poplatku  „za odpady“ 
8 LSPP v Kuřimi v r. 2005 – příspěvek Ing.Kotka 
9, 9A Informace o LSPP – příspěvek Dr.D.Holmana 
10, 10A-C Vyhláška č. 4/2004 o znaku a vlajce města 
11 Vyhlášení nových termínů  VŘ na poskytování příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti 
12,12A Investiční akce 28 a 34 
13 Snížení dotace PPD Kuřim 
14, 14A,B Žádost o příspěvek na opravu klubovny Junáku Kuřim 
 
15 Finanční  limit na pořízení nástavby požárního vozidla DA 12 
16, 16A-C Rozpočtové provizorium na r. 2005 
17 Prioritní akce  financované z rezervy rozpočtového provizoria r. 2005 
18,18A-C Rozpočtový výhled, výhled investic   
19, 19A,B Návrhy změn územního plánu, grafic. přílohy 
20 Posouzení dopravní situace  v souvislosti s provozem betonárky 
21, 21A Majetkoprávní, grafic. přílohy 
22, 22A Rozpočtová opatření a zmocnění RM 
23 Nabytí infrastruktury – majetkové vypořádání v rámci dotací 
-  Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování 
 
 
 
 
 
 
 


	Příl. čís. 19A, B, předkládá Mgr.L.Ambrož.

