
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze   zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 02/2002/2003  konaného dne 17.12.2002 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
PaedDr. David Holman a Alena Matějíčková - 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, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák, 
Ing.arch.Vladislav Růžička,  Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Návrhová komise : J.Brabec,  Ing.M.Bojanovská  a Ing.J.Němec : 
Hlasováno : pro 17 - schváleno 
 
Ověřovatelé : RNDr.I.Poledňák a  Ing.M.Krupica : 
Hlasováno  : pro 17 - schváleno 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18:00 hodin, přítomno všech 17 členů  zastupitelstva. Zápis z minulého jednání byl 
ověřen – bez připomínek. 
 
Program: 
1. Zřizovací listina Městské knihovny Kuřim, organizační složky obce   
2. Zřizovací listina Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce   
3. Majetkoprávní úkony 
4. Počet uvolněných funkcionářů 
5. Vyhlášky města  - Novelizace jednacího řádu ZM 

  -  Obecně závazná vyhláška 2/2002 „o odpadech“,  
6. Podnikatelský OBOLUS - Program podnikatelský obolus 2003 

       - Uplatněné podnikatelské OBOLY 
7. Zajištění LSPP   
8. Finanční záležitosti - Rozpočtové provizorium 

          - Rozpočtová opatření č.9 k rozpočtu města pro r. 2002 
Program  jednání schválen se změnami (přesun některých bodům programu) všemi 17 přítomnými členy ZM. 
 
 
 
1. Zřizovací listina Městské knihovny Kuřim, organizační složky obce   
(příl.10A) 
Návrh usnesení :  
1013/2002/2003  - ZM  podle § 84 odst. (1) písmeno e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a 

podle § 26  zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění  a v souladu  se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování 
veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění zřizuje 
organizační složku obce Městská knihovna Kuřim a schvaluje její zřizovací listinu. 

Hlasováno : pro 17 - schváleno 
 
Zodpovídá : Mgr. L. Ambrož  
Termín plnění : 31.12.2002    
 
K 31.12.2002 spolu s ukončením činnosti Okresního úřadu Brno-venkov zaniká i Okresní knihovna Brno – 
venkov se sídlem v Židlochovicích. Zastupitelstvo města svými usneseními 1081/2002, 1082/2002, 1083/2002 a 
1084/2002 přijalo závazek převzít část práv a povinností této knihovny. Transformace okresní knihovny 
pokračovala řadou kroků na úrovni okresu, krajské knihovny (Moravská zemská knihovna - MZK) a 
ministerstva kultury. Zásadním transformačním krokem při postupu vytváření této knihovny je schválení 
zřizovací listiny zastupitelstvem města. V ní je v koncentrované podobě vyjádřen její statut a stanoveny základní 
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práva a povinnosti organizační složky obce. Zřizovací listina byla napsána podle vzoru dodaného Ministerstvem 
kultury ČR a nepředkládá se k registraci soudu. 
Rozhodnutím  MZK se Městská knihovna Kuřim dále stává knihovnou pověřenou výkonem regionálních 
funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona č. 257/2001 Sb., („pověřenou knihovnou“) pro správní obvody obcí 
s rozšířenou působností Kuřim, Tišnov a Rosice. (tj. pro 51 knihoven). To je nepochybně významným 
oceněním práce vedoucí knihovny a péče města o toto zařízení.  
 
Regionální funkce spočívá především v: 
 poradenská a konzultační činnost 
 statistika knihovnických činností 
 vzdělávání knihovníků, semináře, porady 
 tvorba výměnných fondů, jejich cirkulace 
 pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů 
 zpracování knihovních fondů placených obcemi, jejich distribuce 
 
Na tyto činnosti je vyčleněna státní dotace  820 000,-- Kč.   
 
Za vedoucí knihovny je navrhována její dosavadní vedoucí paní Věra Štěpánová. Knihovna bude mít 4 
zaměstnankyně – 3 knihovnice včetně vedoucí a jednu uklizečku s úvazkem 0,4.  Náklady na zaměstnance jsou 
kalkulovány ve výši 795.000,-Kč pro rok 2003. Rozpočet knihovny se pro rok 2003 předpokládá ve výši 
1.296.000,- včetně mezd. K posílení budoucího statutu knihovny se jeví jako velmi  potřebné  realizovat 
předpokládanou rekonstrukci, která vytvoří lepší podmínky pro její činnost.  Vypracovaná studie 
rozšíření knihovny formou nástavby předpokládá finanční výdaje ve výši  2.055.000,-- Kč.  
Bez připomínek.        Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
 
 
 
2. Zřizovací listina Sportovního areálu Kuřim, organizační složky obce  (příl. 11A) 
 
Návrh usnesení:  - 1014/2002/2003 - ZM  podle § 84, odst. (2), písmeno e)  zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění a dle § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění zřizuje organizační složku obce Sportovní areál 
Kuřim a schvaluje její zřizovací listinu – se změnou. 

Hlasováno : pro 13, zdrž.4 - schváleno 
 
Zodpovídá : Mgr. L. Ambrož  
Termín plnění : 31.12.2002    
 

Zastupitelstvo města Kuřim rozhodlo svým usnesením č. 1164/2002  ze dne 7.10.2002 o vytvoření 
organizační složky obce podle §§ 24 – 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění. Za základ pro vznik organizační složky obce byla vzat odbor městského úřadu správa 
plaveckého areálu a majetek, který obhospodařuje  a pracovníci, kteří se starají o provoz a údržbu fotbalových 
hřišť a hřiště pro házenou.   
Zásadním úkolem při  vytváření organizační složky obce  je schválení zřizovací listiny zastupitelstvem města. 
V ní je v koncentrované podobě vyjádřen její statut a stanoveny základní práva a povinnosti.. Zřizovací listina se 
nepředkládá  k registraci soudu. 

Základním problémem rozvoje Sportovního areálu Kuřim a naplnění potřebných funkcí jsou 
nevyřešené majetkové vztahy, kdy některé pozemky vlastní spolu  s Městem Kuřim i fyzické osoby (tzv. 
duplicitní zápis). Jako hlavní se ukazuje potřeba řešit vztah Města Kuřim k parcele paní Kloudové, která 
zasahuje pod tribunu a na její souhlas jsou vázány nutné opravy tribuny (zastřešení) a vnitřní úpravy. Obdobně to 
platí i pro další parcely, které zasahují do hřišť a je omezeno jejich využívání například k pronájmu a jejich další 
rozvoj. Vyřešení této situace  by si vyžádalo značné finanční částky.   
 Za vedoucího Sportovního areálu Kuřim je navrhován dosavadní vedoucí pan Josef Černý. Sportovní 
areál bude mít k zajištění funkcí, které vykonává 8 pracovníků, z toho 6 jsou pracovníci plaveckého bazénu 
v pracovním poměru ( i částečném) a 2 se starají o sportovní hřiště na dohodu o pracovní činnosti. Podle potřeb 
jsou na určitou dobu a na dohody zaměstnávány příležitostně i další osoby zejména plavčíci.  Náklady na provoz 
sportovního areálu se odhadují pro rok 2002 kolem 6 milionů korun. V roce 2000 byla uskutečněna rekonstrukce 
střech s nákladem 763 845,- Kč. Pro rok 2003 je požadována rekonstrukce  rozvodů vody, výměna filtrů a 
čerpadel. s předpokládaným nákladem 300 000,- Kč.  

Předkládá: Ing. P. Němec 
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Diskuze, připomínky : 
Ing.Kotek : navrhuje, aby organizační složka Sportovní areál Kuřim staly zastřešoval  i ostatní hřiště  v Kuřimi. 
Dr.Holman : ředitelé škol mají kompetence starat se o svá hřiště, zatím transformaci školních hřišť do této 

organizace nepovažuje za potřebné. 
Ing.Kotek : kdo se bude starat o ostatní hřiště ? 
Dr.Holman : odbor výstavby. 
Ing. Kotek : jaký to bude mít efekt, že se odbor  „Správa plaveckého areálu“ transformuje do  organizační složky  

obce ? 
Tajemník : sdělil, že účelem je dát majetek města  do souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů.. Účetnictví atd. bude nadále provádět město. 
 
Změna : 
Ing.Hanák navrhuje změnu ve „Zřizovací listině“ : 
- ve znění  Čl. 3, bod 3  :  „ provozování hřišť na kopanou, házenou, a atletických  sektorů a jejich  údržba vč. 

přilehlých prostorů“  
Hlasováno o změně : pro 3, proti  1, zdrželo se 13 - neschváleno 

- ve znění Čl. 3, bod 4 :  „ zajištění provozu budov  stadionu vč. údržby“ 
 Hlasováno : pro 13,  zdrželi se 4 - schváleno 
 
Diskuze k možnosti pronájmu hřišť na stadionu. 
Tajemní sdělil, že vzhledem ke složitým majetkovým vztahům není možné hřiště komerčně pronajímat. 
Ing.Krupica : dotázal se p.Černého (vedoucího organizace), zda je schopen se stávajícím personálním obsazením 

organizace hřiště spravovat. 
J.Černý :  ano. 
Dr.Poledňák  : zřizovací listina by měla respektovat uzavřené smluvní vztahy. 
Dr.Holman : smluvní vztahy budou respektovány. 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony 
(materiál č. 1) 
3.1. 
Dům dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-venkov – schválení výše nájemného pro rok 
2002 
 
Staženo předkladatelem z jednání – stávající nájemné není  třeba opakovaně schvalovat. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje nájemné Domu dětí a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, zast. Ivou Zejdovou  

pro rok 2002 ve výši 40.000,- Kč 
O návrhu nehlasováno. 
 
Dle „Nájemní smlouvy“ ze dne 23.11.1995 bylo nájemné stanoveno ve výši 40.000,- Kč/rok, avšak  úhrada byla 
a je odvislá od dotace,  kterou DDM získá od zřizovatele. Z tohoto důvodu je výše  nájemného každoročně 
v závislosti na dotaci schvalována zastupitelstvem města. 
Dle sdělení paní Zejdové disponuje tato od zřizovatele, tj. Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo 
nám. 3/5,  pro letošní rok  částkou  40.000,- Kč (např. v loňském roce bylo ZM schváleno nájemné ve výši 
10.000,- Kč). 
        Předkládá  : Mgr. L.Ambrož 
        Vyřizuje  : J.Němcová 
 
 
3.2. 
Zrušení usn. č. 1149/2000 ze dne 21.8.2000 (schválení pronájmu a budoucího odprodeje 
podmíněného kolaudací stavby na části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře cca 
117 m2 
 
Návrh usnesení : ZM ruší usnesení číslo 1149/2000 ze dne 21.8.2000 s tím, že od nájemců nebude vymáhána 

smluvní pokuta. 
O návrhu nehlasováno. 
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Usn. č. 1149/2000 ze dne 21.8.2000 byl schválen pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby – 
části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře cca 117 m2 vlastníkům nemovitosti  na pozemku parc.č. 2118 
k.ú.Kuřim k podnikatelskému záměru za cenu dvojnásobku úřední ceny, nejméně však 300,- Kč/m2 pozemku 
s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při prodeji druhá polovina ceny + náklady + daň 
z převodu nemovitosti. 

V návaznosti na shora uvedené usnesení byly dne 1.9.2000 s vlastníky objektu bývalé „rybárny“ pány 
Mariánem Uchytilem (vlastník id. 2/3)  a Petrem Burianem (vlastník id. 1/3) uzavřeny příslušné smlouvy 
(Smlouva o nájmu číslo 295/2000 a Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 296/2000). V souladu 
s ust, čl. V. „Smlouvy o nájmu č. 295/2000“ byli nájemci povinni  realizovat záměr, který je účelem nájmu, tj. 
přístavbu objektu čp. 1284 na pozemku parc.č. 2118 k.ú.Kuřim a vybudování parkovací plochy na části 
pronajatého pozemku (parc.č. 2116 k.ú.Kuřim) dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení, 
v čase stanoveném v této smlouvě, při dodržení  zásad BOZ, PO a dalších obecně závazných předpisů, opatřit 
pravomocné stavební povolení, zahájit stavbu do 30.8.2002,  realizovat stavbu včetně kolaudace do 30.8.2003 
atd.  

S ohledem na skutečnost, že nájemci dosud ani nepožádali stavební úřad o vydání stavebního povolení, 
stavbu do 30.8.2002 nezahájili, je předkládáno ke schválení shora uvedené usnesení. 
Čl. VI. „Smlouvy o nájmu č. 295/2000“  hovoří o smluvních pokutách. Z důvodu, že nájemci nesplnili lhůty 
uvedené v čl. V.,   činí smluvní pokuta  ke dni 17.12.2002 Kč 27.110,-  
Doporučujeme přijmout shora uvedené usn. a smluvní pokutu nevymáhat s ohledem na negativní postoj obyvatel 
přilehlých bytových domů k záměru podnikatelů realizovat přístavbu a nástavbu  bývalého objektu  „rybárny“. 
        Předkládá  : Mgr. L.Ambrož 
        Vyřizuje  : J.Němcová 
 
O slovo požádal p.P.Burian – spolumajitel stavby. 
P.Burian : sdělil, že koupili stavbu „rybárny“ a požádali o prodej přilehlého pozemku se záměrem – stavbu 

využít  jako provozovnu a přistavět nástavbu - internetovou kavárnu. Později nastaly problémy 
s uskutečněním záměru postavit internetovou kavárnu – protesty ze strany obyvatel okolní bytové 
zástavby. Uznal, že smluvní termín zahájení stavby srpen 2002  jim unikl. Žádá  město o prodloužení  
smlouvy na pronájem pozemku, protože nadále mají zájem objekt „přebudovat“. 

Dr.Poledňák : sdělil, že smlouva o nájmu  pozemku i záměr nebyly dodrženy. V objektu je v rozporu se 
stavebním povolením  provozován  pneuservis. Navrhuje zrušení smlouvy, v případě, že by stávající 
nájemci přišli s novým záměrem, město může o opět o pronájmu jednat. 

 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu Dr.Poledňáka: 
 
Návrh usnesení : 1015/2002/2003 - ZM konstatuje, že smluvní vztah uzavřený dle usnesení  ZM čís. 1149/2000 

ze dne 21.8.2000 (na pronájem  a budoucí odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o 
vým. 117 m2) není naplněn a z toho důvodu odstupuje od záměru budoucího prodeje. Od 
nájemců nebude vymáhána smluvní pokuta. 

Hlasováno : pro 15, zdrželi se 2 - schváleno 
 
Termín plnění : 31.12.2002 
Zodpovídá       : SO 
 
 
3.3. 
Odprodej pozemků v lokalitě „zemník“ 
 
Návrh usnesení : 1016/2002/2003 - ZM schvaluje odprodej pozemků v lokalitě zemník o výměře 10.000 m2  

za cenu 500,- Kč/m2 druhému uchazeči z výběrového řízení konaného dne 8.7.2002 tj.s.r.o. 
REALSANT se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou  

Hlasováno : pro 17 - schváleno 
 
Na základě vyhlášené trvalé veřejné nabídky na odprodej pozemků v lokalitě „zemník“ proběhlo dne 8.7.2002 
výběrové řízení za účasti dvou uchazečů a to spol. s r.o. IFM trade, se sídlem Brno, Tábor 21 a spol. 
REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad  Sázavou. Na základě uzavřeného jednání mezi 
uchazeči tito oznámili následující dohodu. : nabyvatelem  10.000 m2 za 500,- Kč bude spol IFM trade, 
zastoupená jednatelem Zdeňkem  Filípkem. Tuto skutečnost schválilo ZM svým usn. 1078/20002 ze dne 
9.7.2002, v návaznosti na toto usnesení bylo dne 7.10.2002 zastupitelstvem města schváleno navýšení 
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odprodávané výměry s.r.o. IFM trade  na max. 12.000  m2 za cenu 500,- Kč/m2. Tato společnost uhradila jako 
zálohu částku 1 mil. Kč, do stanoveného termínu však zbývající část finančních prostředků uhrazena nebyla a 
dne 5.11.2002  sdělil ředitel společnosti Zdeněk Filípek, že od záměru na koupi pozemků společnost odstupuje. 
Záloha byla společnosti dne 11.11.2002 vrácena vyjma částky 47.000,- Kč, kterou si město naúčtovalo jako 
ztrátu. 
        Předkládá  : Mgr. L.Ambrož 
        Vyřizuje  : J.Němcová 
Diskuze: 
Na jednání byl přítomen  Ing.Chrást za firmu  REALSANT s.r.o. 
Ing.Hanák : se dotázal, jaký záměr má město se zbylými 2 tis. m2 pozemku ? 
Dr.Poledňák : sdělil, že zbylá plocha  je nevyužitelná. 
Ing.Růžička : se dotázal Ing.Chrásta, k čemu chce firma plochu využít? 
Ing.Chrást : záměr nebyl pevně stanoven, firma staví obchodní domy. Počítají s výstavbou občanského vybavení 

a to „potraviny + doplněk“. 
V.Zejda : poznamenal, že lokalita  je určena „pro služby“, což je ve shodě se záměrem firmy. 
 
 
3.4. 
Převod pozemku dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. (příl.1A) 
 
Návrh usnesení : 1017/2002/2003 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2743/2 k.ú.Kuřim – zahrada 

o výměře 157 m2 z majetku ČR - Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1) 
zákona číslo 95/1999 Sb.   

Hlasováno : pro 17 
 
Nabytí výše uvedeného pozemku do majetku obce je předkládáno v návaznosti na již  uplatněné  žádosti u ČR -
PF  z 1.2.2001 a 17.12. 2001 na  převod pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr 
(PK) 336/1, 337/2, 337/4, 338/1, 339/2 vše v k.ú.Kuřim. Předmětné pozemky jsou  dle schváleného sídelního 
útvaru města Kuřimi součástí plánované veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2  rozšíření 
hřbitova a výstavba smuteční síně. 
Poz.parc.č. 2743/2 spolu s poz.parc.č. 2745/1 jsou dle územního plánu  určeny jako  stávající komunikace a 
v budoucnu budou sloužit pro obsluhu území rozšířeného hřbitova. 
        Předkládá  : Mgr. L.Ambrož 
        Vyřizuje  : J.Němcová 
Poznámka: 
V.Zejda : se dotázal, zda  by nebylo možné jednat s Pozemkovým fondem o  bezúplatném převodu. 
Dr.Poledňák :   PF žádá  cca 30,-Kč /m2. 
 
 
3.5. 
Návrh zakoupení domu na Štefanikově ul. k umístění  mateřské školy waldorfského 
typu 
(materiál č. 2) 
 
Návrh  usnesení:  ZM schvaluje zakoupení objektu bydlení č.p. 561 včetně pozemku do majetku města za cenu 

do 3 mil. Kč pro umístění mateřské školy waldorfského typu. 
Hlasováno : pro 6, proti 11 - neschváleno 
 
Město má stále ještě možnost zakoupit dům č.p. 561 na Štefánkově ulici, který přímo sousedí s pozemkem ZUŠ. 
Jedná se o dvougenerační rodinný dům jehož součástí jsou hospodářské prostory (prádelna, kůlna, dílna, bývalý 
chlév) umístěné v dvorním přístavku a samostatná zděná garáž.. K objektu přiléhá zahrada sousedící s areálem 
základní umělecké školy. Dům má využitelnou plochu v I. NP 124,3 m2, ve II. NP 52,5 m2 a půdu 53,1 m2. 
Dům je napojen na kanalizační síť, vodovod, plyn, elektřinu, TKR, Telecom, má ústřední vytápění s kotlem na 
zemní plyn. Na základě provedené zevrubné prohlídky objektu znalcem lze konstatovat, že dům je v dobrém 
stavebnětechnickém stavu, po dobu své existence byl řádně udržován, nosné konstrukce nevykazují zjevné 
deformace či trhliny, krov je zachovalý a není napaden dřevokazným hmyzem.  
Pro objekt byla zpracována studie využitelnosti a znalecký odhad vyhláškové ceny nemovitosti, která činí 3 124 
630 Kč.  
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Předkladatelé navrhují zakoupení domu a jeho upravení na dvoutřídní mateřskou školu. V současné době 
kapacita MŠ odpovídá poptávce. Vzhledem k progresivní bytové výstavbě v Kuřimi je však třeba počítat 
v blízké budoucnosti se skokovým nárůstem obyvatel o cca 1000, čímž se stane kapacita MŠ nedostatečnou. Při  
budování kapacity MŠ je třeba zohlednit lokalizaci stávajících MŠ, které jsou všechny soustředěny v „horní“ 
části města, zatímco v dolní části, kde žije 
nejvíce obyvatel není umístěna žádná. 
V nových prostorách předkladatelé navrhují 
umístit alternativní „waldorfskou“ školku. Po 
uvedeném typu školství je v Kuřimi a regionu 
značná poptávka a existence takové mateřské 
školy by vhodně doplnila případné zřízení 
waldorfské základní školy v Kuřimi na 
Komenského. Záměr vychází z volebního 
programu předkladatelů a ostatně se tímto 
tématem začala zabývat i rada viz usnesení č. 
15/2002/2003. V prvním kroku doporučujeme 
uvažovat o soukromé mateřské škole, protože 
očekáváme zájem i z okolí Kuřimi a školné je nejpřirozenější úhrada za poskytované služby ve školství. Město 
by mělo vypsat „grant“, kde přislíbí rekonstrukci objektu, přislíbí symbolické nájemné na důstojnou dobu (min 
10 let) a zaručí nějaký minimální a stálý příspěvek.  

Výhody umístění MŠ do ulice Štefánkova: 
- pro potřeby MŠ by bylo možné využít část areálu ZUŠ  
- blízkost velkých sídlišť (Loučky, Brněnská, Nádražní , Sv. Ján) 
- dobré komunikační napojení, možnost využití parkovacích stání u ZUŠ 
- blízkost autobusového i vlakového nádraží 
- pozemek není zatížen hlukem ani emisemi 

 
Možné alternativy pro vybudování nové MŠ: 

Areál ZŠ Tyršova. Pro umístění MŠ zde byla zpracována studie. Výstavba školky  zde by znamenala zrušení 
volejbalového hřiště a redukci sportovního areálu. 
Stávající areál ZUŠ. Pro umístění MŠ zde byla zpracována studie. Umístění další budovy do stávající plochy 
areálu se však jeví problematické. 
Dostavba dalšího pavilonu k MŠ Komenského. Pro umístění MŠ rovněž zpracována studie. Takové řešení 
nezohledňuje potřeby velkých sídlišť v jižní části města. 
 
V Kuřimi není pro umístění MŠ vhodnějšího místa a Kuřim nemá pro  MŠ v jižní části města  žádný jiný vhodný 
pozemek !!! 
Dle zpracované studie byly náklady na přestavbu domu na jedno oddělení MŠ vyčísleny částkou 2 mil. Kč. 
 

Předkládají:  Ing. M.Kotek a RNDr. I.Poledňák 
Diskuze: 
Ing.Kotek : jedná se 2 generační RD jedinečný v tom, k němu patří  dostatečná zahrada, navíc  sousedí se 

zahradou nové ZUŠ. 
 Možné využití : pro rozšíření sítě mateřských škol, nebo dům pro matky s dětmi,. charitu. 
 V souvislosti s bytovou  výstavbou v lok.Sv.Ján je předpokládán nárůst počtu dětí. Proto navrhuje 

objekt po přestavbě využít  jako MŠ, neboť takové zařízení pro děti v  „dolní části“ Kuřimi chybí. 
V Kuřimi není v této lokalitě ani žádný další volný vhodný pozemek pro stavbu nové MŠ. 

Dr.Poledňák : Navrhuje zde umístit mateřskou školu Waldorfského typu. Školka by byla nárazově obsazovaná a 
to  i dětmi z regionu - dle zájmu rodičů. Školka by měla být soukromá, provozovatel by platil 
městu nájemné. 

Ing.J.Němec : technický stav domu je dobrý, ale do objektu by se muselo vložit další 2-3 mil. Kč, takže  koupi 
tohoto RD již nepovažuje za zajímavou.  
Navrhuje raději „zahustit“ výstavbu v lokalitě  u nové ZUŠ. 

A.Matějíčková : stávající kapacita MŠ stačí. Alternativní školka je dobrá myšlenka, ale ten, kdo by ji chtěl 
provozovat, by si měl  objekt  sám koupit. 

Dr.Holman :  se domnívá, že město rezervu na  zakoupení objektu nemá a domnívá se, že by bylo možné  event. 
dojednat cenu nižší. 

Dr.Poledňák : výstavba nové 2 třídní  školky za 6 mil není reálná. 
V.Zejda : upozornil na nevyhovující  tech. stav MŠ na ul.Otevřená, který byla postavena jako provizorium. 
Ing.Hanák :    tento typ školky je nadstandard, město si jí nemůže dovolit. 
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4. Počet uvolněných funkcionářů 
(mat.č.3) 
Návrh usnesení: : 1018/2002/2003 - ZM stanoví, že Zastupitelstvo města Kuřimi má dva dlouhodobě uvolněné 

členy, kterými jsou:  Mgr. Ladislav Ambrož, starosta města a p.Alena Matějíčková, 
místostarostka. 
ZM dále stanoví, že PaedDr.David Holman bude vykonávat funkci místostarosty jako 
neuvolněný člen Zastupitelstva města Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11, proti 3, zdrželi se 3 – schváleno 
 
Důvodová zpráva: 
ZM bylo v tomto smyslu informováno předkladatelem již na ustavujícím zasedání. Nyní na radnici pracují dva 
uvolnění funkcionáři jako po většinu minulého volebního období. Předkladatel si je vědom odpovědnosti 
vyplývající z výsledku voleb i z volby zastupitelstva a také se aktivně podílí na práci radnice. Dosud však 
nepodnikl kroky k zajištění tohoto pracovního vztahu a pobírání příslušné odměny. Přijetím navrhovaného 
usnesení budou finanční prostředky určené na odměny jednomu uvolněnému místostarostovi uvolněny  pro jiné 
užití v rozpočtu města a na pracovní nasazení předkladatele to nebude mít negativní vliv. 

         Předkládá : Dr.D. Holman 

Diskuze: 
V.Zejda : nesouhlasí s předkládaným návrhem – ustanovením Dr.Holmana neuvolněným místostarostou. 
Dr.Poledňák : po formální stránce  je toto usnesení nesprávné.  Město by mělo stanovit funkce které  jsou 

uvolněné a které neuvolněné – beze jmen. 
Dále navrhuje, aby ZM rozhodlo, který  MST je 1. a který  je 2.v pořadí. 

Široká diskuze k počtu uvolněných místostarostů. 
 
Návrh usnesení : 1019/2002/2003 - ZM určuje  místostarostku  p.Alenu Matějíčkovou  jako 1. místostarostu,   

který je oprávněn zastupovat starostu  dle § 104  zákona č. 128/2000 o obcích v platném 
znění. 

Hlasováno : pro 11, proti 1, zdrželo se 5 - schváleno 
 
 
 
5. Vyhlášky města 
 
5.1. 
Novelizace jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi 
(mat.č.. 4) 
 
Návrh usnesení : 1020/2002/2003 - ZM zrušuje Vyhlášku č.6/95 ze dne 26.6.1995 ve znění pozdějších změn a 

doplňků ke dni nabytí účinnosti Obecně závazné vyhlášky čís.1/2002 o jednacím řádu 
Zastupitelstva města Kuřimi v navrhovaném znění - se změnami. 

Hlasováno : pro 17 - schváleno 
 
Důvodová zpráva – návrh před úpravami 
Důvodová zpráva se soustředí na nejpodstatnější úpravy. Další úpravy směřují k větší informovanosti veřejnosti. 
Úpravy jsou ve většině případů v textu zvýrazněny. Vyhláška o jednacím řádu prošla od roku 1995 několika 
úpravami a další novely novel by do věci řád nevnesly. 
Podrobně k jednotlivým ustanovením: 
a) čl.3, odst.1 nahradit – nové znění: „Starosta zahajuje, ukončuje a přerušuje zasedání. Zasedání řídí starosta 
nebo jiný člen zastupitelstva, kterého starosta pověří řízením. Starosta, nebo člen zastupitelstva pověřený řízením 
zasedání, uděluje slovo a dává hlasovat. Vyjma případu uvedeného v odst. 7, nikdo nesmí hovořit, aniž mu  bylo 
uděleno slovo.“ 
Zdůvodnění: smyslem této úpravy je připravit podmínky pro to, aby se na řízení schůze mohli podílet 
představitelé různých názorových skupin v zastupitelstvu. Předpokládá se i dohoda o způsobu střídání v řízení 
schůze (mezi zájemci). Tuto dohodu (usnesení) však není dobré předjímat ani zakotvovat v jednacím řádu, který 
má mít obecnější platnost. Zákon 128/2000 Sb. („Zákon o obcích“) v paragrafu 92 říká, že zasedání svolává 
starosta, ale o řízení zasedání říká již jen: 
„zpravidla řídí starosta“, čímž vytváří prostor pro výše uvedený záměr. 
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b) čl.3, odst.2 doplnit o bod „e“: udělí slovo tajemníkovi MěÚ, který    zastupitelstvo informuje o stavu plnění 
usnesení ZM, jejichž termín splnění vypršel v době od předcházejícího zasedání. 
Zdůvodnění: pravidelná kontrola plnění těch nejaktuálnějších usnesení by se měla stát běžnou součástí (úvodu) 
zasedání. 
 
c) čl.4, odst.6 – nové znění: „Výsledek hlasování zjišťuje a vyhlašuje starosta, nebo jiný člen zastupitelstva 
pověřený řízením schůze. Výsledek veřejného hlasování bude uveden v zápise včetně toho, jak který člen 
zastupitelstva o návrhu hlasoval.“  
Zdůvodnění: např.poslanecká sněmovna uvádí jmenovitě, kdo a jak hlasoval, z kuřimského zastupitelstva je o 
tom veřejnost zpravena jen „nepřesným okem kamery“, která většinou nedokáže zaznamenat všechny hlasující.  
 
d)čl.7, doplnění odst.4 :“… Zápis, proti němuž byly na nejbližším zasedání zastupitelstva vzneseny námitky, je 
pokládán za schválený v okamžiku, kdy o těchto námitkách rozhodne zastupitelstvo.“ 
Zdůvodnění: Zákon o obcích uvádí, že o námitkách rozhoduje zastupitelstvo, ale jednací řád zatím eventualitu, 
že budou vysloveny námitky proti zápisu , neřešil.  
 
e) čl.9, odst.4 (v původním znění vyhlášky o jednacím řádu, tzn. před novelou ze 7.4.1997 šlo o čl.8, odst.4) – 
nové znění: „Zasedání je ukončeno nebo přerušeno nejpozději ve 23.00 hodin.“ 
Zdůvodnění: v době přijetí původního jednacího řádu začínala zasedání ZM v 17.00, dnes jsou začátky v 18.00, 
proto je vhodné posunout i konec zasedání. 
 
f) čl.9, odst.4 (v původním znění vyhlášky o jednacím řádu, tzn. před novelou ze 7.4.1997 šlo o čl.8, odst.4) – 
nové znění:“Z průběhu zasedání se pořizuje audiovizuální záznam a ten se uchovává nejméně po dobu 5-ti let.“ 
Zdůvodnění: doba pokročila a možnost obrazového záznamu je dostupnější než v r.1995; videozáznam navíc 
poskytuje alespoň částečné svědectví o průběhu hlasování, je věrohodnější dokumentací než prostý zvukový 
záznam a lze se v něm snáze orientovat při dohledávání. Předpokládám, že půjde o záznam pro účely vysílání 
v informačním kanále TKR, čili nepůjde o další náklady. Uchováním po dobu nejméně 5-ti let (po stejnou dobu 
je uchováván i zápis) je zaručeno, že se záznam uchová přes jedno celé volební období a „stopy nebudou 
zameteny“. 
 
g) ve čl. 5 odst. 4 nový text: „Přijatá usnesení se zveřejňují vyvěšením na úřední desku po dobu nejméně 14 dnů 
a dále způsobem v místě obvyklým. Zejména vystavením na webových stránkách města.“ 
Zdůvodnění: Text „způsobem v místě obvyklým“ je pro jeho neurčitost ve vyhlášce vhodné doplnit i 
konkrétním (minimálním) určením nezbytného zveřejnění.  

Zpracoval a předkládá: Dr.D. Holman 
 
Přestávka 19:55 – 20:10  hodin. 
 
Připomínky: 
Dr.Poledňák nesouhlasí se zněním : 

Čl. 3, bod 1 - výhrada ke „střídání“ členů zastupitelstva ve vedení schůze. Jednání má vést starosta – 
odstranit  z textu „jiný člen zastupitelstva“ 

                    bod 2,  písm. e)  - správu o plnění usnesení má to předkládat rada, ne tajemník – upravit 
v tomto smyslu  text. 

             bod 6 - každý člen ZM musí mít možnost předložit svůj názor 
 bod 9  - nechat v původním znění 

             bod 10 -  odstranit z textu  „zastupitel řídící schůzi“ 
 -Čl. 5,  bod 5 –  celý odstranit – nevztahuje se  autorské právo 

 
Dr.Holman :  souhlasí  s navrhovanou změnou Čl. 3,  odst.1. 
Ing.Růžička : rovněž se domnívá, že střídání čl. ZM ve vedení schůzí není vhodné. 
J.Brabec : souhlasí  s odstraněním  bodu 5 v Čl 5 – je nadbytečný. 
Hlasováno  o změně textu v Čl 3, bod e) .  Nový text zní : ZM vyslechne správu  rady města o stavu ….- 

pro 10, proti 3, zdrželi se 4 - schváleno 
 
Schválené změny  v předloženém návrhu  vyhlášky : 
Čl 3 bod 1 -  odstranit z textu „jiný člen zastupitelstva“  a tomto významu upravit znění. 
Čl 3, bod 2, písm. e)  - znění textu : „ ZM vyslechne zprávu  rady města o stavu“ ……. 
         bod 9   - nechat  v původním znění s doplnění :„“před tímto návrhem řádně přihlášen“ 
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         bod 10 -  odstranit z textu  „zastupitel řídící schůzi“ , nahradit slovem  „starosta“ 
Čl 5, bod 5   - celý vyškrtnout 
Čl 6, bod 4   - odstranit  poslední nedokončenou větu 
 
 
5.2. 
Obecně závazná vyhláška 2/2002 „o odpadech“ ( příl.č. 5A ) 
 
Návrh usnesení : 1021/2002/2003 ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 města Kuřimi, kterou se 

mění a doplňuje Vyhláška  č.7/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasováno : pro 17 - schváleno 
Termín plnění : 1.1.2003 
Zodpovídá: FO 
 
Odůvodnění: 
Dne 13.12.2001 schválilo ZM Kuřimi vyhlášku č. 7/2002 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle této vyhlášky je 
povinností obce každoročně aktualizovat sazbu poplatku a to dle skutečných nákladů na svoz směsného 
komunálního odpadu za předcházející rok.  
  
Výpočet:  

počet obyvatel k 31.12.2001   ………………………..8864 
 počet nemovitostí určených k indiv. rekreaci  ……….87  

náklady města na likvidaci odpadu ( MěÚ,SBD Květnice,Investservis, MSBK s.r.o. )  … 1 907 295 Kč 
 podíl na poplatníka a rok: 213 Kč 
 
Jelikož se výsledná částka poplatku skládá ze dvou složek, a to pevné v rozmezí 0 – 250 Kč a zúčtovatelné (viz. 
výpočet), je navrhována následující výše poplatku: 

a) pevná část – 137 Kč 
b) zúčtovatelná část – 213 Kč 

 
Výsledná částka poplatku pro rok 2002 je tedy navrhována ve výši 350 Kč, stejně, jak tomu bylo v letošním 
roce. 

        Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 

          
Připomínky: 
K.Múčková : jak byla stanovena pevná poplatku částka a proč ? 
Ing.Varmužka : pevná částka je dopočítána  do 350,-Kč, která bylo vloni stanovena. 
K.Múčková : navrhuje diferenciaci  pevné částku – její snížení  se zvyšujícím se počtu  osob v 1 rodině. 
Ing.Kotek : soc. slabí občané si mohou  požádat o úlevu. 
J.Herman  navrhuje  přijmout usnesení : 

ZM ukládá RM po finančním vyhodnocení roku 2002 připravit návrh  diferenciace poplatku dle 
vyhlášky č.2/2002   
Hlasováno :  pro 8 - neschváleno 

Dr.Holman : navrhuje event. diferenciaci až  po finančním zhodnocení celého roku. 
 
 
 
6. Podnikatelský OBOLUS 
 
6.1.  
Program podnikatelský obolus 2003 
(mat.č. 6) 
 
Návrh usnesení: 1022/2002/2003 - ZM schvaluje Program podnikatelský obolus 2003 ve znění dle návrhu – se 

změnami. 
Hlasováno : pro 16, zdržel se 1 - schváleno 

 9



 
Program podnikatelský obolus 2003 - návrh 

I. 
Daň z příjmu fyzických osob (podnikatelů) s trvalým bydlištěm v Kuřimi je ze 30% přímým příjmem rozpočtu města. Program 
„Podnikatelský obolus“ si klade za cíl, aby podnikatel, který odvedl daň, mohl do jisté míry ovlivnit, jakým způsobem bude část této daně 
použita. 
Pro účely tohoto programu se „obolem“ nazývá částka rovnající se 10% daně, kterou podnikatel odvedl za účetní rok 2002. 

II. 
Město Kuřim ústy svého zastupitelstva dává ve známost podnikatelské veřejnosti, že „Obolus“ uplatněný podnikatelem v roce 2003 může být 
použit podle jeho pokynů takto: 
1. V rámci příslušné kapitoly rozpočtu města k financování konkrétních oprav, rekonstrukcí a investic na majetku města, zejména 

inženýrských sítí, komunikací, sportovních zařízení a veřejných hřišť, parkových a zelených ploch a veřejných prostranství, penzionu, 
stadionu, plovárny kulturního domu, knihovny apod. 

2. V rámci rozpočtu města posílením dílčích provozních rozpočtů zařízení města (škola, mateřské školky, kulturní dům atd.) 
3. Převodem ve prospěch třetích osob na podporu vzdělání, kultury, mládeže, na ochranu zvířat, účely sociální, ekologické, humanitární a 

charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, rovněž pro účely zdravotnictví a 
požární ochrany. 

4. Převodem ve prospěch bytových družstev nebo společenství vlastníků bytových domů za účelem posílení Fondů údržby a generálních 
oprav a to k financování konkrétní opravy a rekonstrukce bytového domu. 

Obolus nelze použít k věcem zjevně zbytečným a provokativním. 
 

III. 
Obolus uplatní podnikatel na tiskopise vydaném městským úřadem nejpozději do 30.září 2003, rada nebo zastupitelstvo o něm rozhodne na 
svém nejbližším zasedání. Čerpání obolu nelze převádět na další roky.  
Diskrétnost se zachovává, kontrolu dokladů o odvedené dani provádí úředník vázaný mlčenlivostí. Pouze s výslovným souhlasem 
podnikatele se zveřejní jeho jméno. 
Obolus nevznikne podnikateli, který zaplatil na dani méně než 30 000 Kč. (pozn. běžná daň zaplacená  z průměrného příjmu se pohybuje 
okolo 20 tis.) 
Oboly se realizují v pořadí, jakém byly podány, pokud jejich součet nepřekročí částku 250 tis. Kč. 
Schváleno usnesením ZM dne: ……..2002 
 
Důvodová zpráva: 
Program podnikatelský obolus má smysl. A má i své „mouchy“. Zabijme jen „mouchy“, ne celý program. 
Nespornou výhodou programu je skutečnost, že podněcuje a podporuje občanskou iniciativu. Největším 
problémem programu je ale fakt, že má i určité diskriminační rysy. Je zaměřen jen na určitou skupinu 
obyvatelstva a práv z něj plynoucích nemohou využít občané, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru. Navrhované 
změny směřují k tomu, aby byla redukována možnost využívání „mimořádných práv“ plynoucích z programu 
výlučně ve svůj osobní prospěch a aby tato „mimořádné práva“ nebyla dopřána podnikatelům, kteří státu a obci 
v daném roce přináší podprůměrný daňový výnos a přitom jsou programem poctěni rozhodovat o podstatné části 
jejich daně náležící městu. 

Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman 
Změny : 
Dr.Poledňák : připomínka k čl. III  - Doporučuje převod obolu na další roky v rámci rozpočtu města 
         (následně vysvětlil). 
Dr.Holman souhlasí.  
Dr.Poledňák : žádá změnu  termínu uplatnění  obolu z 30.9. na termín 31.10. - neschváleno 
Ing.Hanák : žádá  snížení  částky zaplacené na dani z 30 tis. na 15 tis. Kč. 
Ing.Krupica :  částku 30 tis. byla stanovena záměrně. 
Ing.Hanák : stahuje  svůj návrh.  
V textu  čl. III.  změnit datum na 30.září 2003 (chyba). 
 
 
Dr.Holman se vzdálil v 21:05 hod – přítomno 16 členů ZM 
 
 
 
6.2.  
Uplatněné podnikatelské OBOLY  
(příl.č.7A) 
 
1) - Dne 7.11.2002  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován  a uplatnil na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 25.409,- Kč. Částku určil  pro FC Kuřim – žáci na 
zakoupení výstroje a balonů.  
RM konaná dne 20.11.2002 doporučila podnikatelský OBOLUS schválit. 
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Návrh usnesení : 1023/2002/2003 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 25.409,- Kč pro FC 
Kuřim – žáci, na výstroj a míče  - uplatněný podnikatelský OBOLUS 

Hlasováno : pro 16 - schváleno 
Termín plnění: 31.12.2002                   
Zodpovídá: FO, ŽÚ 
 
 
2) Dne 11.11.2002  se dostavili  podnikatelé – fyzické osoby  Ing. Jiří Jakubec a Jana Jakubcová a každý uplatnil 
na předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 5.556,- Kč (celkem   11112,- Kč). Částku určili  na 
výměnu dlažby za zámkovou a osazení volné plochy zelení za budovou oční optiky Na Královkách 937, Kuřim.  
RM konaná dne 20.11.2002 doporučila podnikatelský OBOLUS neschválit. 
Změna: 
Dr.Poledňák : navrhuje výměnu dlažby schválit v případě, že zdroje z obou obolů (manž. Jakubcových) pokryjí 
alespoň 3/4 celkových nákladů. 
 
Návrh usnesení : 1024/2002/2003 - ZM schvaluje  výměnu dlažby za zámkovou a osazení volné plochy zelení 

za budovou oční optiky -  Na Královkách 937 v  Kuřimi  (uplatněný podnikatelský OBOLUS) 
za předpokladu, že zdroje OBOLU  manž. Jakubcových pokryjí alespoň 3/4 nákladů stavby. 

Hlasováno : pro 16, zdrž.1 - schváleno 
Termín plnění: 30.4.2003                   
Zodpovídá: FO, ŽÚ 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje x neschvaluje výměnu dlažby za zámkovou a osazení volné plochy zelení za 

budovou oční optiky -  Na Královkách 937, Kuřim v celkové výši 5.556,- Kč - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS 

O tomto návrhu nehlasováno. 
 
Dr.Holman : upozorňuje, že realizací obolů by mohla být překročena určitá kapitola rozpočtu bez toho, že by to 

správce kapitoly mohl ovlivnit. Je třeba toto při event. překročení zohlednit (a správce 
nesankcionovat). 

 
 
3) Dne 14.11.2002  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba ( FO), který si nepřeje být jmenován  a uplatnil na 
předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 8.337,- Kč. Částku určil  pro ZŠ Kuřim-Jungmannova 
na školní výlet třídy 5.B ve šk. r. 2002-03.  
Nejedná se o podnikatele, který vlastní  živnostenský list, protože nemá dle živnostenského zákona § 4 povinnost 
mít ke své činnosti živnostenský list. Podává však řádné daňové přiznání a na FÚ Brno-venkov bylo ověřeno, že 
převod finančních prostředků pro obec z této daně probíhá stejným způsobem jako u podnikatelů FO, vlastnících 
živnostenský list.  
RM konaná dne 20.11.2002 doporučila podnikatelský OBOLUS neschválit. 
 
Poznámka: 
J.Brabec :  v budoucnu bude hlasovat pro podobné OBOLY jen v případě, že příspěvek  půjde pro celou školu a 

ne jen pro jednu třídu. 
 
Návrh usnesení : 1025/2002/2003 - ZM schvaluje  převod finančních prostředků ve výši 8.337,- Kč pro ZŠ 

Kuřim–Jungmannova, na školní výlet třídy 5.B ve šk.r. 2002 – 03  - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS. 

Hlasováno : pro 9, proti 6, zdrželi se  2 - schváleno 
Termín plnění: 30.6.2003                   
Zodpovídá: FO, ŽÚ 
 
 
4) Dne 14.11.2002  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, pan Ing. Jindřich Fikar a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 22.603,- Kč. Částku určili  na opravu Boží muky nad ulicí Kuřim, Na 
Vyhlídce. Pokud zbudou finanční prostředky určuje je pro MŠ Otevřená. Účel: dle uvážení ředitelky MŠ. 
RM konaná dne 20.11.2002 doporučila podnikatelský OBOLUS schválit. 
Změna: 
Dr.Poledňák : upozornil, že Boží muka vlastní majitel pozemku a předkladatel obolu. 
Odloženo do doby zjištění majitele  památky. 
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Návrh usnesení: ZM schvaluje opravu Boží muky nad ulicí Kuřim, Na Vyhlídce v celkové výši 22.603,- Kč  
( pokud zbudou finanční prostředky, převést MŠ Otevřená – účel: dle uvážení vedení školy -   
uplatněný podnikatelský OBOLUS 

O návrhu nehlasováno. 
Předkládá: Mgr. L. Ambrož 

                                                                                                   Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 
 
 
 
7. Zajištění LSPP   
(mat.č. 19, 20, 20A, 20B ) 
 
K tomuto bodu jednání  předlili  obsáhlé materiály  Ing.M.Kotek  a Dr.D.Holman – viz. níže. 
 
7.1. Návrh Ing.M.Kotka  
(mat.č. 19) 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá starostovi zajistit smluvně  s Nemocnicí Tišnov provoz Lékařské služby první 

pomoci Kuřim včetně výjezdové služby pro období od 1.1. do 31.12. 2003 a to v prostorách 
polikliniky v Kuřimi v rozsahu: pracovní dny od 15 do 7 hod, víkendy nepřetržitě. 
Předpokládané náklady pro město Kuřim 2,3 mil. Kč. V případě poskytnutí státní dotace na 
provoz LSPP přímo zdravotnickému zařízení se dotace započte do platby poskytnuté 
městem Kuřim. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Do konce letošního roku zajišťuje stát Lékařskou službu první pomoci a rychlou záchrannou službu 
prostřednictvím okresních úřadů. Od 1.1. příštího roku v souvislosti s reformou veřejné správy a koncem 
okresních úřadů přechází zodpovědnost za provoz LSPP na města s rozšířenou působností, za RZP na kraje. 
V Kuřimi je stanice LSPP umístěna na poliklinice a v posledních letech byla provozována Nemocnicí Tišnov. 
Kuřimská stanice LSPP je provozována v pracovní dny od 15 do 7 hod., o víkendech nepřetržitě. Územní obvod 
stanice je totožný s územním obvodem pověřeného úřadu Kuřim.  
RZP je v Kuřimi zajišťována ze stanice v Tišnově s tím, že před příjezdem vozu RZP z důvodu časové tísně 
zasahuje LSPP ze stanice Kuřim. 
Provoz LSPP v Kuřimi byl v roce 2001 dotován částkou 1,8 mil. Kč. V roce 2001 kuřimská LSPP ošetřila 4,8 
tis. pacientů, tzn. průměrně cca 13 denně. Ve všech 21 stanicích Jihomoravského kraje je dosud LSPP 
provozována nepřetržitě kromě stanice Pohořelice, která je v provozu pouze o víkendech v době od 7 do 19 hod. 
Pokud se nákladů týče, tak vzhledem k požadavku lékařů na navýšení mezd lze v Kuřimi v příštím roce 
očekávat navýšení nákladů o cca 25%., tzn. že kuřimskou stanici by při zachování stávajícího provozu bylo třeba 
dotovat částkou do cca 2, 3 mil. Kč. Lze očekávat, že stát bude LSPP dotovat prostřednictvím krajů a je možné 
očekávat dotaci kuřimské stanice v částce cca 0,8 až 1 mil. Kč. 
 
Možná východiska: 

1. Zachovat provoz kuřimské stanice v plném rozsahu 
Za situace, kdy v Kuřimi není stanice RZP a vzhledem ke skutečnosti, že kuřimská LSPP v případech 
ohrožujících život zasahuje do případného příjezdu RZP nebo příletu vrtulníku jeví se tato varianta jako velmi 
potřebná. Obyvatelé regionu jsou zvyklí, že v případě potřeby je na kuřimské poliklinice vždy k dispozici lékař, 
sanita a zdravotník připravený řešit situaci. Město Kuřim s pomocí obcí regionu obhájilo pověření rozšířenou 
působností, z tohoto titulu bude mít oproti jiným obcí vyšší příjmy (správní poplatky, pokuty v dopravě, 
mimořádné dotace) a mělo by dostát závazku který na sebe vzalo a to i v situaci, kdy z něj plyne finanční plnění.  
 

2. Zachovat provoz kuřimské stanice v omezeném rozsahu 
V případě nedostatku prostředků se teoreticky jeví možné provozovat LSPP pouze v určité hodiny, např. od 
15 do 22 hod, o víkendu od 7 do 19 hod. V některých malých obcích nebo městech kde jsou kromě LSPP i 
další možnosti se služba takto provozuje. V JMK kraji to jsou pouze Pohořelice. Z větších měst se tento 
režim svého času zavedl v Jindřichově Hradci, kde mimo stanice LSPP byla k dispozici nemocnice a RZP, 
ale později se vrátili k nepřetržitému provozu LSPP. 
V podmínkách Kuřimi lze tento způsob provozu doporučit pouze v situaci, kdy v Kuřimi bude lokalizována 
stanice RZP. 
V současné situaci, kdy zde není stanice RZP má omezení rozsahu příliš rizik a otazníků: 
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a) V pozdních nočních hodinách vyhledávají pomoc vesměs lidé ohrožení na životě. Vzhledem k tomu, že 
se prodlouží čas příjezdu lékaře, šance na jejich záchranu se podstatně sníží !  

b) Provozní doba stanice se stane nepřehlednou, bude to první krok k úplnému zrušení pohotovosti 
c) Kde by měli pacienti v noci oficiálně vyhledat pomoc, pokud se jim nepodaří zburcovat svého lékaře ? 

V případě, že bude zachována LSPP v Tišnově, snad by mohli požádat Tišnov, ale v tom případě se 
bude muset město Kuřim podílet na úhradě noční služby v Tišnově ! Proč by měl Kuřim platit noční 
služby v Tišnově, kde je RZP a ne přímo v Kuřimi ? V případě, že nebude sloužit ani LSPP Tišnov, 
bude muset vyhledat pomoc v Brně, ale jak se tam dostane, zdravotní dopravní služba v tomto případě 
nebude fungovat ? 

d) Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že lidé budou volat místo LSPP stanici RZP a nelze jim to mít 
za zlé. Je třeba počítat s tím, že v tomto případě se výrazně sníží akceschopnost RZP. 

e) Bude se krátit státní dotace, v případě, že se v Kuřimi bude sloužit jen malou část dne ? 
 
3. Lékařskou pohotovost v Kuřimi zcela zrušit 
Při této variantě platí v plné šíři negativa var. č. 2. Je třeba říci že se výrazně zvýši pravděpodobnost 
neposkytnutí pomoci včas !!! 
Jakým způsobem se bude řešit lékařská pomoc v regionu ? Když bude region zajišťovat stanice v Tišnově, 
budou vzhledem k času dojezdu sanity v nepříjemné situaci kromě Kuřimi zejména Česká, Lelekovice, 
Vranov, Jinačovice, Rozdrojovice . Když bude region zajišťovat stanice v Brně, budou to obce na opačném 
konci regionu. Bude tedy třeba rozdělit územní celek minimálně mezi dvě jiné stanice. Jaký ale potom bude 
mít kuřimský územní celek význam, když nedokáže zajistit tuto lidem nejpotřebnější službu? 
 

      Předkladatel  považuje za povinnost města aby zajistilo LSPP pro Kuřim i region v plném rozsahu dle bodu 1 
 

Pokud se týče provozovatele, město si může vybrat jakékoliv zdravotnické zařízení, nebo službu provozovat 
samo. Vzhledem k tomu, že dosud kuřimskou LSPP provozovala Nemocnice Tišnov a vzhledem k tomu, že 
do konce roku zbývá čtrnáct dnů, navrhuji aby v příštím roce LSPP provozovala tišnovská nemocnice. 

 
                                                                                                               Předkládá: Ing. Miloš Kotek 

 
 
7.2. Návrhy Dr.D.Holmana 
1. návrh – variantní (mat.č.20) 
 
Návrh  usnesení : ZM schvaluje zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) v Kuřimi od 1.1. 2003 do 30.4. 

2003 prostřednictvím poskytovatele Nemocnice Tišnov a současně schvaluje úhradu této 
služby z rezervy rozpočtového provizoria v ceně do ………. Kč – viz varianta ….. (dle 
přílohy). 

O návrhu nehlasováno. 
 
Důvodová zpráva: 
S koncem roku 2002 končí doba , kdy cca 2 mil. Kč ročně doplácel na provozování LSPP v Kuřimi stát 
prostřednictvím OÚ. Skončila doba, kdy stát mohl donutit lékaře sloužit za stanovené ceny; od 1.1.2003 nebude 
hodinová sazba lékaře „vynutitelná“. Přepočtem na obyvatele by na kuřimskou LSPP mělo z prostředků kraje 
připadnout jen cca 800 tis. Kč. Na jednání  starostů pověřených obcí s vedením kraje a poskytovateli LSPP bylo 
dohodnuto: 

 1.- Minimální ordinační doba LSPP bude ve všední dny 6 hod., ve dnech pracovního volna 12 hod.  
 2.- Smluvní vztahy budou uzavřeny na cca 3-4 měsíce, do té doby bude vyjasněn legislativní problém spojený 

s převodem „slíbených příspěvků“ na obce. 
3. - Deficit budou obce financovat ze svých rozpočtů. 

 4. - Mzdové ohodnocení lékařů zajišťujících LSPP bude maximálně 150,-/hod. ve vš.dny a 180,-/hod. ve dny 
pracovního klidu či ve svátky. 

 5. - Starostové i kraj vyjádřili záměr zachovat existenci stávající sítě LSPP. 
Ad 1) ordinační doba: 
V současnosti je ordinační doba využívána především v odpoledních a večerních hodinách, v noci služeb LSPP 
využívá 1-2 občané z Kuřimi, okolních obcí + věznice. Případné větší krácení ordinační doby posiluje nároky na 
finanční ohodnocení lékařů i sester. Delší doba zase zvyšuje celkové náklady. Proto je potřeba otázku ordinační 
doby vidět  i v těchto souvislostech. 
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Ad 2) legislativní problém: 
Byla plánována schůzka hejtmanů s ministryní zdravotnictví. Podle sdělení hejtmana ing. Juránka se schůzka 
neuskutečnila; přesto hejtman nadále potvrzuje vůli najít „reálnou cestu k uvolnění prostředků“ pro výše 
zmíněnou dotaci.  
Ad 3) celkové náklady, které je třeba pokrýt z městského rozpočtu: 
Viz tabulka nákladů na 4 měsíce v příloze (mínus poměrná část slíbené dotace na rok 2003)  
Ad 4) mzdové ohodnocení lékařů: 
Lékaři, kteří dosud LSPP vykonávali povinně a za státem vynucených finančních podmínek vyjádřili 
prostřednictvím svých zástupců (a dopisem ze dne 13/12) své nové mzdové požadavky: 200,-/hod. ve vš.dny a 
300,-/hod. ve dny pracovního klidu či ve svátky.  
Ad 5) záměr zachovat LSPP: 
Starosta L. Ambrož a místostarosta D.Holman předkládají varianty řešení k rozhodnutí zastupitelstva (viz 
tabulka v příloze). 
Pouze pro informaci a případné doplnění se uvádí některé možnosti snížení nákladů na zajištění LSPP. Tyto 
možnosti jsou postupně prověřovány.  

a) extrémní řešení minimalizace nákladů:  
Pro tuto krajní možnost byli lékaři i poskytovatel LSPP dotázáni, zda by LSPP mohla být zajišťována 
(např. v nočních hodinách) lékařem bez sestry, resp. bez sanitky s řidičem a jen v koordinaci se sanitkou 
rychlé zdravotní služby, příp. i vlastním vozem za úhradu nákladů. Všechny tyto možnosti byly 
zamítnuty jako nereálné. 

b) trvání na původním mzdovém ohodnocení lékařů, sester a řidiče, dříve vynucených státem (100,- /hod. 
v prac.dny, resp.120,-/hod neprac.dny): 
V předložených variantách toto řešení není navrhováno. Navržena je jen maximální sazba dohodnutá na 
jednání starostů pověřených měst se zástupci kraje 2.12. 2002 (dosavadní stanoviska lékařů k této sazbě 
jsou spíše zamítavá) a dále je navržena varianta se sazbou požadovanou zástupci kuřimských lékařů 
MUDr.Jirouškem a MUDr.Rašovským. Pokud se poskytovatel LSPP (Nemocnice Tišnov) s lékaři 
nedokáže dohodnout, bylo poskytovatelem ústy MUDr. Svobody přislíbeno, že LSPP na přechodnou 
dobu zajistí i tak. ZM by se muselo sejít na mimořádném zasedání na přelomu roku a přijmout ve věci 
jiné rozhodnutí. 
Lékaři většinou argumentují tím, že sloužit LSPP je pro ně za podmínek jiných než sami navrhují velmi 
neatraktivní a pokud by jejich požadavkům ZM nechtělo nebo nemohlo vyhovět, budou sloužit LSPP 
raději v tišnovské nemocnici. Sice za výrazně méně peněz, nicméně jen jednou za dlouhou dobu. Malý 
zájem lékařů o služby LSPP potvrzuje i zástupce dosavadního poskytovatele LSPP, MUDr.Svoboda. 
Nicméně zástupci lékařů, dosud sloužících LSPP v Kuřimi, stejně jako MUDr.Svoboda, konstatují, že 
teoreticky lze pro LSPP zajistit jiné lékaře (např. důchodce, mladé lékaře z Brna i odjinud apod.). Pokud 
se zastupitelstvo dohodne na jedné z variant, bude na poskytovateli, aby se pokusil tuto variantu 
personálně zajistit. 

c) postupné snížení nákladů spojených s pronájmem ordinace: 
Připraví-li se provozně vyhovující podmínky v objektu Penzionu pro důchodce, může být 
s poskytovatelem dohodnuto vypovězení nájemní smlouvy se společností MEDEX a převedení LSPP 
do středu města, do objektu příspěvkové organizace města Kuřim – Penzionu pro důchodce. Za určitých 
podmínek by tento krok mohl vést i ke snížení dílčích mzdových nákladů PDP na zajištění nočního 
provozu.  

      d) jednání s obcemi regionu o příspěvku na zajištění LSPP v Kuřimi: 
V současné době probíhají předběžná jednání na úrovni starostů. V okamžiku, kdy ZM Kuřim rozhodne 
o jedné z variant, obrátí se starosta oficiálním dopisem na ZM obcí regionu s dotazem, zda mají zájem o 
LSPP v Kuřimi, resp. budou využívat LSPP jinde. Výše navrženého příspěvku bude odvozena od počtu 
obyvatel a snížena např. na polovinu s ohledem na fakt, že LSPP sídlí v Kuřimi. V případě, že obce 
regionu příspěvek neodsouhlasí, musí být citlivě zvážen další postup.  

      e) jednání s vedením Vězeňské služby ČR: 
Kuřimská věznice velmi často využívá služeb LSPP, proto by měl být učiněn vážný pokus získat 
příspěvek na zajištění LSPP i zde. 

f) jednání s jiným poskytovatelem LSPP a jednání o snížení režijních nákladů: 
Se zástupcem poskytovatele, primářem MUDr.Svobodou, bylo dohodnuto, že podrobně osvětlí podstatu 
režijních nákladů účtovaných nemocnicí objednavateli LSPP, tzn. městu Kuřim na jednání se starostou 
města 13/12/02. Přesto tyto položky rozpočtu považuje MUDr. Svoboda pro tuto chvíli za 
nepodkročitelné. Protože ani jedna strana nechce ohrozit zajištění LSPP (v míře stanovené 
zastupitelstvem) v časové tísni, budou další jednání o možné úpravě ceny, resp. hledání jiných řešení 
zajištění LSPP odložena. Nyní jde o to LSPP v nové podobě pokud možno hladce rozběhnout a po 
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prvních týdnech fungování zhodnotit její fungování tak, aby ZM mohlo od 1.5. 2003 buď prodloužit 
smlouvu s poskytovatelem nebo schválit jiné řešení. 

Zpracoval a předkládá: Mgr.L.Ambrož a Dr.D.Holman 
 
2. návrh - zajištění LSPP  v nezměněném rozsahu a ceně (mat.č.20 B) 
 
Návrh  usnesení:  : ZM schvaluje zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) v Kuřimi od 1.1. 2003 do 30.4. 

2003 prostřednictvím poskytovatele Nemocnice Tišnov v nezměněném rozsahu ordinační 
doby (v pracovní dny 16 hodin, v ostatní dny 24 hodin denně) a v nezměněnné výši 
mzdových nákladů oproti  roku 2002. ZM schvaluje úhradu této služby z rezervy 
rozpočtového provizoria v ceně  ……… Kč. (dle přílohy předložené na zasedání na 
zasedání ZM 17/10/03 

O návrhu nehlasováno. 
 
Důvodová zpráva: 
 Zastupitelstvo v Tišnově k řešení problému LSPP přistoupilo obdobně. Riziko, že se LSPP 
poskytovateli za těchto podmínek nepodaří dlouhodobě zajistit skutečně existuje. Předkladatel předkládá tento 
návrh jako jednu z variant. Průchodnost této varianty bude v případě většinové vůle ZM Kuřim „podrobena 
zkoušce ohněm“. Varianta je předkládána pouze proto, že podobně jako sjednocují svůj postup lékaři, mohou své 
přístupy sjednocovat i dotčená města. Rozpočet této varianty bude předložen na zasedání ZM 17/12/02. 
 

Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman 
Diskuze, návrhy: 
Dr.Holman předložil varianty řešení : 

 1.- navýšení platů lékařů sloužících LSPP max. o  50%  (tj. 150,-/hodinu ve všed. dny  a 180,- za  
víkend či svátky ) 

2. - uznat minimální částku, tj. z  roku 2002 (100,-/hodina všed. den  a 120,-/hodina za víkend) 
3. - uznat požadavky lékařů ( tj. 200,-/hod. a 300,-/hod  hod. za víkend) 

Varianty jsou předkládány na dobu 4 měsíců, pak budou následovat další jednání. 
Ing. Krupica : navrhuje pohotovost zrušit, domnívá se, že je  LSPP  zneužívána. 
Dr.Poledňák : krajský úřad  schválil na LSPP necelý 1 milion 

Pokud by LSPP  neměla sloužit občanům celých 24 hodin, za čas zrušena, protože občanů k této 
službě nebudou mít důvěru. 

Ing.Kotek : už v souvislosti  s „pověřením Kuřimi výkonem státní správy 3. stupně  by nemělo lékařskou službu 
omezit, protože by ji poskytoval pro celý kuřimský region. Kuřim je na hranici „rychlé lékařské 
pomoci“ mezi Brnem a Tišnove. Proto považuje za důležití  zachování LSPP ve stávajícím rozsahu. 
Zneužívání  služby existuje ale v malé míře.  

J.Herman :  navrhuje variantu – rozpočet  2,866 mil., 12 hodin  LSPP ve všední den  a 24 hodin o víkendu a 
svátek,  sazba lékař 150,- všed. den, 180,-Kč víkend a svátek. 

 
Vzhledem k pokročilé hodině, dal starosta hlasovat ve 22:00 hodin o pokračování v jednání zastupitelstva  po 10 
minutové  přestávce. 

Hlasováno : pro 15 - schváleno 
Pokračováno v jednání ve 22:15 hodin. 
 
Dr.Poledňák :  prozatím LSPP není legislativně  určena, ale je budoucnu s legislativou počítáno. 
Ing.Kotek : navrhuje hlasovat o svém návrhu usnesení z mat. č. 19 (viz výše) 
Dr.Holman : navrhuje omezit smluvní vztah prozatím na dobu leden – duben a nesměrovat jej jen na prostory 

polikliniky. 
Dále  žádá hlasovat o hodinové  sazbě lékařů  nad 150,- ve všední den a nad 180,- Kč o víkendech a 
svátcích – nehlasováno. 

 
 
Závěrem hlasováno o protinávrhu Ing.M.Kotka : 
Protinávrh usnesení : 1026/2002/2003 - ZM schvaluje zajištění lékařské služby první pomoci (LSPP) 

v Kuřimi od 1.1. 2003 do 30.4. 2003 prostřednictvím poskytovatele Nemocnice Tišnov 
v nezměněném rozsahu ordinační doby (v pracovní dny 16 hodin, v ostatní dny 24 hodin 
denně). ZM schvaluje úhradu této služby z rezervy rozpočtového provizoria v ceně do  1 
mil. Kč. 

Hlasováno : pro 14, zdrželi se  3 - schváleno 
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8. Finanční záležitosti 
 
8.1. 
Rozpočtové provizorium ( příl. č.8A,B ) 
 
Návrh usnesení : 1027/2002/2003 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium k rozpočtu města na rok 2003.  
Hlasováno : pro 16, zdržel se 1 - schváleno 
 
Termín plnění: 17.12.2002 
Zodpovídá:FO 
 
Odůvodnění: 
V příloze je ZM předkládán návrh rozpočtového provizoria k rozpočtu města na rok 2003. Rozpočtové 
provizorium je navrhováno z důvodu neexistence schváleného rozpočtu ČR pro rok 2003 a tím pádem i 
neznalosti finančních vztahů obcí k tomuto rozpočtu. Toto rozpočtové provizorium bylo projednáno RM dne 
4.12.2002 a ta ho předkládá ZM ke schválení. Tento návrh zatím neobsahuje investiční výdaje (seznam 
požadovaných investičních nákladů přiložen v příloze), pouze provozní náklady a to většinou tak, jak si požádali 
jednotliví správci kapitol. Po skončení účetního období bude vypočítán přebytek hospodaření a po jednání 
jednotlivých výborů a komisí budou do rozpočtu zapojeny i investiční náklady.  V současné době je v návrhu 
rozpočtového provizoria počítáno s investiční rezervou 18 927 400 Kč. Rozpočtové provizorium je předkládáno 
jako vyrovnané s příjmy i výdaji ve výši 129 852 000 Kč.    
 
Pozn. 
Pro velkou obsáhlost zdrojového materiálu ( zdůvodnění všech položek ), není tento materiál přiložen 
k materiálům pro jednání ZM. Lze ho však na požádání získat u členů RM nebo na finančním odboru MěÚ, 
popřípadě ho obdržet v el. podobě. 
         Předkládá: Mgr. L. Ambrož  

Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 
 
 
 
 
Informace: 
J.Herman informuje o závadě při instalaci retardéru, který způsobil poškození vozidla.  
Žádá, aby projekt  rekonstrukce Podhoří prozkoumala kontrolní komise. 
V.Zejda - pokud stavební firma  postavila retardér proti předpisům, bude jí uložena náhrada škody. 
 
 
 
8.2.  
Rozpočtová opatření č.9 k rozpočtu města pro r. 2002  ( příl.č. 9A ) 
 
Návrh usnesení : 1028/2002/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 9 k rozpočtu města Kuřimi pro rok 

2002 dle přílohy -  se změnou. 
Hlasováno : pro 17 - schváleno 
 
Termín plnění: 17.12.2002 
Zodpovídá: FO 

 
ZM jsou předkládána rozpočtová opatření dle žádostí správců jednotlivých kapitol:  
 
 
Ing.Kotek  žádá  povýšení  položky 350. výdaje  místní komunikace o 150 tis. na úkor rezervy  
Hlasováno : pro 15, zdrželi se  2 - schváleno 
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VÝDAJE 
Číslo řádku 
rozpočtu 

Závazný ukazatel Schválený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatření 

Upravený 
rozpočet 

350.VÝDAJE Místní 
komunikace 

1 480 000 Kč 300 000 Kč 1 780 000 Kč

580. VÝDAJE Investiční akce - 
rozhlas  

104 165 000 Kč -80 000 Kč 104 085 000 Kč

570.VÝDAJE Drobné investice 1 985 000 Kč -70 000 Kč 1 915 000 Kč

30.VÝDAJE Fond rozvoje 
bydlení 

2 000 000 Kč 627 600 Kč 2 627 600 Kč

10.VÝDAJE Správa bytového 
fondu 

9 040 000 Kč 453 800 Kč 9 493 800 Kč

550. VÝDAJE ZŠ Tyršova 13 200 000 Kč 2 539 600 Kč 15 739 600 Kč

220. VÝDAJE SDH 305 000 Kč 31 700 Kč 336 700 Kč

450. VÝDAJE lesnictví 250 000 Kč 60 300 Kč 310 300 Kč

180. VÝDAJE Civilní obrana 200 000 Kč 26 000 Kč 226 000 Kč

50. VÝDAJE ZŠ Jungmannova 1 392 000 Kč - 116 000 Kč 1 276 000 Kč

60. VÝDAJE Mateřské školy 2 644 300Kč - 220 000 Kč 2 424 300 Kč

70. VÝDAJE Školní jídelny 3 447 000 Kč - 290 000 Kč 3 157 000 Kč

51. VÝDAJE ZŠ Jungmannova 
p.o. 

0 852 000 Kč 852 000 Kč

61. VÝDAJE MŠ Zborovská 
p.o. 

0 924 000 Kč 924 000 Kč

540. VÝDAJE Penzion pro 
důchodce 

2 000 000 Kč 314 000 Kč 2 314 000 Kč

280. VÝDAJE Sociální dávky 10 100 000 Kč 100 000 Kč 10 200 000 Kč

120. VÝDAJE osobní 13 246 000 Kč 450 000 Kč 13 696 000 Kč

130. VÝDAJE věcné 3 134 000 Kč 73 400 Kč 3 207 400 Kč

260. VÝDAJE Osobní ZM,RM 840 000 Kč 320 000 Kč 1 160 000 Kč

585. VÝDAJE Finanční vztahy 1 276 000 Kč 7 119 200 Kč 8 395 200 Kč

    

PŘÍJMY Viz. samostatná příloha  

   

590.VÝDAJE Rezerva 9 630 200 Kč 6 077 600 Kč  15 707 800 Kč

   

   

 
Vysvětlivky: 
350, 580, a 570 výdaje – místní komunikace – dle žádosti v příloze + dodatečně schválené na jednání ZM. 
30. výdaje – Fond rozvoje bydlení – viz. samostatná příloha 
10. výdaje – správa bytového fondu 
Společenství vlastníků Nádražní 1260 si odsouhlasilo zateplení obvodového pláště budovy, podíl města činí    
453 780 Kč. S touto částkou v rozpočtu nebylo počítáno, jedná se o mimořádný vklad do fondu oprav tohoto 
domu. 
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550. výdaje – ZŠ Tyršova 
Jedná se o povýšení příspěvku na základě obdržené dotace od Okú ( 1 825 000 Kč ) , zbývající náklady               
( 714 600 Kč ) souvisí se změnou systému vytápění na ZŠ Tyršova, tato částka je na základě smluv hrazena 
městem,ale je ZŠ přeúčtovávána, ta tyto náklady hradí z fondu rozvoje inv. majetku – usnesení RM. Nemá vliv 
na rozpočet města,celá částka figuruje i na příjmové straně.  
50,60,70,51,61 výdaje 
Souvisí se změnou změny právního postavení ZŠ Jungmannova a všech mateřských škol na 2 příspěvkové 
organizace. Tímto rozp. opatřením je přisouzen těmto organizacím příspěvek na provoz na měsíc prosinec, 
vychází z návrhu rozpočtu na příští rok ( 1/12 ). O tuto 1/12 byl snížen i rozpočet původních organizačních 
složek. Tento městský příspěvek činí pro ZŠ Jungmannova 200 000 Kč ( od státu 652 000 Kč ) a pro MŠ 
Zborovská 300 000 Kč ( od státu 624 000 Kč) . 
220. výdaje 
Jedná se o povýšení provozního rozpočtu Sboru dobrovolných hasičů v důsledku obdržené dotace, která figuruje 
i na příjmové straně. Jedná se o dotaci jako refundace nákladů za zásahy jednotky mimo region obce ( např. 
záplavy Praha ). 
450,180, 540,280.výdaje 
Opět se jedná ve všech případech o navýšení rozpočtu z důvodu obdržených státních dotací. Stejné částky 
figurují na příjmové straně rozpočtu. 
120. výdaje – mzdy -  
Na základě Nařízení vlády č. 67 ze dne 11.2. stále chybí v rozpočtu města částka asi ve výši 300 000 Kč na 
dokrytí schodku mzdových prostředků v rozpočtu. Zbývající částka ( 150 000 Kč ) činí mzdové náklady 
související s proběhlými parlamentními a komunálními volbami,tyto prostředky byly refundovány státem.  
130. výdaje – věcné 
Souvisí s věcnými náklady na zabezpečení voleb – bylo refundováno Okresním úřadem. 
260. výdaje – odměny RM,ZM 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno na základě výsledku komunálních voleb. V rozpočtu pro letošní rok 
bylo počítáno jen s jedním uvolněným funkcionářem, od měsíce listopadu je jich vypláceno 5 , včetně bývalého 
vedení ( pobírá tři měsíce odměnu ve výši 1 měsíční odměny ). 
585. výdaje – finanční vztahy 
Jedná se o úhradu daně z příjmu právnických osob za obce. Dle zákona je příjmem dané obce,tudíž se objevuje 
na straně výdajů i příjmů. 
 
Rozpočtová opatření na straně příjmové jsou v samostatné příloze. 
        Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
        Vyřizuje: Ing. A.Varmužka 
 
 
S ohledem na pokročilý čas jednání starosta po dohodě se členy zastupitelstva končí jednání, neprojednané 
materiály budou  předloženy na  mimořádném zasedání dne  9. ledna 2003. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl p.Jiří Brabec, následně hlasováno o úplnosti přijatých usnesení :  
Hlasováno :pro 17 – schváleno. 
 
Starosta ukončil  jednání ZM ve 23:10 hodin. 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 17.12.2002 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 

Ověřovatelé zápisu  
 
 

RNDr.Igor  Poledňák       Ing.Miloš Krupica 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
 
1,1A Majetkoprávní úkony, grafic. příloha 
2 Zakoupení domu na ul. Štefánikova 
3 Počet uvolněných členů města 
4 Vyhláška o jednání ZM 
5,5A Vyhláška  o místním poplatku - odpady 
6 program podnikatelský OBOLUS 2003 
7,7A Podnikatelské oboly 
8,8A,B Rozpočtové provizorium 
9,9A,B Rozpočtová opatření k rozpočtu 2002 
10, 10A Zřizovací listina Městské knihovny Kuřim 
11,11A Zřizovací listina  Sportovního areálu Kuřim 
19,20, 20A,B Zajištění LSPP 
21 Usnesení návrhové komise 
22 Prezenční listina 
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