
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 10 /2003  konaného dne 19.8.2003 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Krupica, 
Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Omluveni:  
Dr.I.Poledňák, Ing. arch. V.Růžička,  Ing. M.Kotek 
Ing.Petr Němec -tajemník 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno 13 členů  zastupitelstva (ZM), závěrem se 
dostavil na jednání Dr.Jiří Marek. Jednání se uskutečnilo v kulturním domě na Podlesí. 
 
Do návrhové komise zvoleni všemi přítomnými Ing. Jaromír Němec a Lubomír Kincl 
Ověřovateli zápisu zvoleni všemi přítomnými Ing. Milo Krupica a  Vladislav  Zejda. 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Výsledky hospodaření města k 30.6.2003 
3.Výstavba města, investice 

3.1.Změna plánu investic -  prodloužení veřejného osvětlení  
3.2. Parkoviště  Na Loučkách – odhad nákladů 10 parkovacích míst 
3.3.Chodník na Podlesí – navýšení předpokládaných nákladů stavby 
3.4.Výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce mostu v ul. Láznisko 
3.5. Zastřešení tribuny stadionu z důvodů havarijního stavu nosných konstrukcí  
3.6.Návrh změny priorit  přehledu investic 

4. Rozpočtová opatření 
4.1.Rozpočtové opatření čís. 10 
4.2.Rozpočtové opatření čís. 11 
4.3. Rozpočtové opatření čís. 12 

5. Různé 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. 
Bezúplatný převod (dar) id. podílu 3213/9400 z majetku města do vlastnictví Moravské 
stavební-INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13 
Příl. čís. 1, předkládá starosta. 
 
 Usn. RM číslo 463/2003 ze dne 9.7.2003 byl schválen adresný záměr na bezúplatný převod (dar) id. podílu 
3213/9400 k pozemku parc.č. 2642/486 k.ú.Kuřim o výměře 282 m2  z majetku města do vlastnictví Moravské 
stavební–INVEST, a.s. Schválený záměr byl v souladu s ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. od 14.7.2003 do 
31.7.2003 (po dobu 15-dnů)  zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1153/2003 - ZM schvaluje bezúplatný převod (dar) id. podílu 3213/9400 k pozemku parc.č. 

2642/486 k.ú.Kuřim o výměře 282 m2 z majetku Města Kuřimi do vlastnictví Moravské 
stavební-INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13. 

Hlasování pro 13. 
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1.2. 
Moravská stavební-INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13 – odprodej pozemků 
v lokalitě „Díly za sv. Jánem“ 
Příl. čís. 1, předkládá starosta. 
 
Usn. ZM číslo 1149/2003 ze dne 22.7.2003 byl schválen adresný záměr odprodat výše uvedené pozemky a.s. 
Moravská stavební-INVEST za cenu 200,-Kč/m2 s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti. V souladu s ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. byl od 24.7.2003 do 11.8.2003 
adresný záměr zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1154/2003 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2628/1 k.ú.Kuřim o výměře 87 m2 a 

části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 
2511/1 k.ú.Kuřim o výměře 373 m2 a.s. Moravská stavební-INVEST, se sídlem Brno, Koliště 
13 za cenu 200,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 13. 
 
 
 
1.3. 
Moravská stavební-INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13 – schválení dodatku č. 6 ke 
smlouvě č. 89/98 o sdružení, zajištění závazků  
Příl. č. 2A, předkládá starosta. 
 
Přijaté usnesení: 1155/2003 - ZM schvaluje uzavření „Dodatku čís. 6“ ke smlouvě čís. 89/98 o sdružení, 

zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 13.10.1998, ve znění dodatků 
s  Moravskou stavební-INVEST, a.s., ve kterém bude sjednáno, že dosavadní zástavní právo 
k jednotkám číslo 1438/1 a 1438/2 se nahradí zástavním právem k jednotce číslo 1537/4. 
Zástavní právo k jednotce č. 1537/4 bude zřízeno po vypořádání spoluvlastnických podílů 
k pozemku parc.č. 2642/486 k.ú.Kuřim a po zápisu „prohlášení vlastníka“ o vymezení 
jednotek do katastru nemovitostí v rozestavěné budově na shora uvedeném pozemku  

Hlasování pro 13. 
 
Přijaté usnesení: 1156/2003 - ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy, podle které vznikne městu Kuřim 

zástavní právo k rozestavěné jednotce číslo 1537/4 a odpovídajícímu  podílu ke společným 
částem domu a pozemku v rozestavěném domě č.p. 1537 na pozemku parc.č. 2642/486 v k.ú. 
a obci Kuřim  

Hlasování pro 13. 
 
Přijaté usnesení: 1157/2003 -  ZM se vzdává zástavního práva k rozestavěným jednotkám 1438/1 a 1438/2 a 

odpovídajícím podílům ke společným  částem domu a pozemku v rozestavěném domě čp. 
1438 na pozemku parc.č. 2642/23, parc.č. 2642/511 v k.ú. a obci Kuřim. 

Hlasování pro 13. 
 
 
 
1.4. 
Přijetí hypotečního úvěru „Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvem „ a schválení 
zajištění tohoto úvěru 
Příl. č. 3A, předkládá starosta. 
 
Vedení Bytového družstva Sv.Ján Kuřim předložilo po dohodě s městem ke schválení přijetí hypotečního úvěru 
na bytovou výstavbu v  lok. sv. Ján. Níže uvedeným usnesením ZM schválilo zajištění úvěru zástavním právem 
k ideálním 51% spoluvlastnickým podílům  města na níže uvedených nemovitostech, které jsou, nebo 
v budoucnu budou ve spoluvlastnictví města Kuřim a Družstva. 
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Přijaté usnesení: 1158/2003  
Usnesení zastupitelstva města Kuřimi ve věci přijetí hypotečního úvěru 
„Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvem „ a schválení zajištění tohoto úvěru. 
V souvislosti se záměrem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva (dále jen „družstvo“) dofinancovat 
výstavbu 60 bytových jednotek v bytových domech pracovně označených jako bloky F,G,H,I,J a K ( lokalita 
Díly za Sv. Jánem) prostřednictvím hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s. do výše 
maximálně 40 mil. Kč se splatností 20 let 

vyslovilo zastupitelstvo města Kuřim souhlas 
se zajištěním uvedeného úvěru zástavním právem k ideálním 51% spoluvlastnickým podílům města 
Kuřim na níže uvedených  nemovitostech, které jsou nebo v budoucnosti budou ve spoluvlastnictví města 
Kuřim a družstva. 
Konkrétně se jedná o tyto nemovitosti : 
-pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a k.ú.Kuřim parcelní čísla: 
2642/431,2642/733,2642/435,2642/502,2642/182,2642/477,2642/286,2642/479,2642/496,2642/488,2642/489,26
42/485 a ideální podíl 31/94 z 2642/486 
- současné i budoucí spoluvlastnické podíly na budovách bytových domů, (případně na 60 samostatných 
bytových jednotkách a k nim příslušných podílech na společných  částech budov v těchto bytových 
domech), pracovně označených jako bloky F,G,H,I,J a K.Bloky F,G,H,I,J a K jsou rozestavěné,geometricky 
zaměřené a návrh na zápis do katastru nemovitostí rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení vlastníka. 
Bližší specifikace : Blok F s celkem 12 bytovými jednotkami na pozemku 2642/431, blok G s celkem 15 
bytovými jednotkami na pozemcích 2642/435 a 2642/733,blok H s celkem 10 bytovými jednotkami na 
pozemcích 2642/502 a 2642/182,blok I s celkem 10 bytovými jednotkami na pozemcích 
2642/477,2642/286,2642/479,2642/496 a 2642/488,blok J s celkem 10 bytovými jednotkami na pozemcích 
2642/489 a 2642/485 a blok K se 3 bytovými jednotkami na pozemku 2642/486, vše v obci a k.ú. Kuřim. 
 V souvislosti s nutností zajistit výše uvedený hypoteční úvěr družstva ručitelským prohlášením města 
Kuřim,vyslovilo městské zastupitelstvo rovněž souhlas s podpisem ručitelského prohlášení. 
 Dále městské zastupitelstvo odsouhlasilo zajištění úvěru spoluvlastnickými podíly současnými i 
budoucími v majetku družstva.Jedná se, případně v budoucnu se bude jednat   
o spoluvlastnické podíly družstva ve výši 49% na nemovitostech: 
- pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno – venkov pro obec a k.ú. Kuřim,parcelní čísla : 
2642/431,2642/733,2642/435,2642/502,2642/182,2642/477,2642/286,2642/479, 
2642/496,2642/488,2642/489,2642/485 a ideální podíl 31/94 z  2642/486. 
- současné i budoucí spoluvlastnické podíly na budovách bytových domů, (případně na 60 samostatných 
bytových jednotkách a k nim příslušných podílů na společných částech budov v těchto bytových domech), 
pracovně označených jako bloky F,G,H,I,J a K.Bloky F,G,H,I,J a K jsou rozestavěné,geometricky zaměřené a 
návrh na zápis do katastru nemovitostí rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení vlastníka. 
 Bližší specifikace : Blok F s celkem 12 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/431,blok G s celkem 
15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/435 a 2642/733,blok H s celkem 10 bytovými jednotkami na 
pozemcích 2642/502 a 2642/182,blok I s celkem 10 bytovými jednotkami na pozemcích 
2642/477,2642/286,2642/479,2642/496 a 2642/288,blok J s celkem 10 bytovými jednotkami na pozemcích 
2642/489 a 2642/485 a blok K se 3 bytovými jednotkami na pozemku 2642/486, vše v obci a k.ú. Kuřim. 
 Souhlas se uděluje se zástavním právem ve prospěch hypoteční banky, která na dofinancování 
výstavby poskytne družstvu hypoteční úvěr. 
 Dále Městské zastupitelstvo uděluje souhlas s tím, aby zástavní právo zůstalo zachováno na  všech 
výše uvedených rozestavěných nemovitostech i po jejich dokončení – kolaudaci po celou dobu čerpání a  
splácení uvedeného hypotečního úvěru. 
Hlasování  pro 13. 
 
 
 
2. Výsledky hospodaření města k 30.6.2003 
Příl. čís. 4A,B,C, předkládá starosta. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2003 122.319 882,29 Kč,  
Výdaje města po konsolidaci činily   109.981.513,41 Kč,  
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí +12 338 368,88 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 2. 
čtvrtletí roku 2003 v konsolidovaném stavu. 
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Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 79,50 % .Toto vyšší procento je způsobeno plněním kapitálových příjmů 
již v 1. čtvrtletí ( prodej pozemků.), vyšším plněním daňových příjmů a především pak proto, že nebyla 
rozpočtována dotace na výstavbu v Dílech za Sv. Jánem a zvýšeným prodejem bytů ( viz. rozpočtové opatření ). 
Plnění ostatních příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu, jsou proto v konsolidovaném stavu, drobnější úpravy 
jsou řešeny rozpočtovými opatřeními . 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 64,90 %, což znamená, že výdaje jsou také mírně vyšší, než je schválený 
rozpočet. Toto je způsobeno opět čerpáním dotace Sv. Ján.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů 
lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla plněna rychleji než výdajová, tudíž v tomto období Město dosáhlo 
hospodářského výsledku +12 338 368,88 Kč. Úhrady některých nákladnějších investičních akcí nás ovšem ještě  
čekají, především ve 3. čtvrtletí. Pokud nebude rezerva vzniklá vyšším plněním na příjmové straně plně 
rozpuštěna do rozpočtu, je možné, že nebude nutné prodat cenné papíry PATRIA.  Také na výdajové straně jsou 
některé přesuny řešeny rozpočtovými opatřeními. 
 
V.Zejda se dotázal, jak hodlá město využit fin. prostředky, se kterými původně nepočítalo. 
Dr. Holman: využití finančních prostředků projedná finanční výbor.  
 
Přijaté usnesení: 1159/2003 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2003. 
Hlasování pro 13. 
 
 
3. Výstavba města, investice 
3.1. Změna plánu investic -  prodloužení veřejného osvětlení  
Příl. čís. 7, předkládá Ing.Miloš Kotek. 
 
 Změna plánu investic č. 4 se týká prodloužení veřejného osvětlení v Blanenské ulici od autobusového 
nádraží TOS až k Prefě z priority 3 na 2. 
 Návrh na výstavbu osvětlení  je předkládán z důvodu  nárůstu dopravní frekvence v severní průmyslové 
zóně včetně pěších, dopravním rizikům a vysoké nehodovosti v této lokalitě. Výstavba osvětlení by měla 
příznivý vliv i na přehlednost nedaleké „svitavské“ křižovatky. Výstavba osvětlení je podmiňující i pro budoucí 
osvětlení této „velmi“ nebezpečné svitavské křižovatky. 
 Projekt je hotov stavební povolení vydáno a jeho platnost skončí v příštím roce. Rozpočet stavby je 1,3 
mil. Kč. 
 
V diskuzi zazněly návrhy, aby o příspěvek na výstavbu osvětlení byly požádány  i větší firmy u této komunikace. 
Dr.Holman přeložil  pozměňující návrh ve znění:   
ZM schvaluje změnu plánu investic č. 4 /2003, týkající se prodloužení veřejného osvětlení v ul.Blanenská od 
autobusového nádraží TOS k Prefě,  s podmínkou zajištění min. 20% finanční prostředků od firem. 
O návrhu nehlasováno, je předkladatelem stažen.  
Bod 3.1. stažen z jednání ZM do doby projednání ve finančním výboru.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu plánu investic č. 4 /2003. 
Hlasováno pro 3, proti 3, zdrželo se 7. Návrh nebyl schválen.  
 
 
3.2.  
Parkoviště  Na Loučkách – odhad nákladů 10 parkovacích míst 
Příl. č. 8A, předkládá starosta. 
 
 Parkoviště Na Loučkách svou kapacitou nedostačuje požadavkům, možnosti jeho rozšíření jsou 
limitovány prostorovými podmínkami, uloženými inženýrskými sítěmi a vzrostlou zelení. Prodloužením 
stávajícího parkoviště by bylo získáno 10 nových parkovacích míst. 
Náklady stavby jsou dle propočtu projektanta 433 400,- Kč. 
 
Připomínky v diskuzi: 
J.Brabec: výstavba předpokládá  zábor veřejné zeleně, která by oddělovala parkoviště od bytového domu. 

Navrhuje pozměnit tvar parkoviště tak, aby bylo dál od bytového domu. 
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V.Zejda: považuje za přeložený návrh za  nekoncepční.  Je zadána studie regenerace sídlišť (na ní by bylo možné 
čerpat státní dotaci) a tato by měla řešit koncepčně i parkování v celém sídlišti. 

Ing.Krupica: vzhledem k tomu, že předkládaný návrh nebyl projednán v komisích rady, navrhuje odložit 
projednání investice do doby vyjádření komisí výstavby,  dopravy a životního prostředí. 

 
Návrh usnesení:  ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Rozšíření parkoviště Na Loučkách“ o 10 

parkovacích míst s investičními náklady do výše  433.400,- Kč s realizací v roce 2003. 
O návrhu nehlasováno - staženo z jednání. 
 
 
3.3. 
Chodník na Podlesí – navýšení předpokládaných nákladů stavby 
Příl. čís. 9A, předkládá starosta.. 
 
Dle původně schválené projektové dokumentaci výstavby chodníku na Podlesí se negativně  vyjádřila Policie 
ČR. Na základě jejich připomínek  se  předpokládá navýšení  nákladů z původních 1.510.000,- na  3.810.000,- 
Kč 
 Požadavek policie ČR na rozšíření komunikace a z toho plynoucí rozsah vyvolaných investic dle údajů 
projektanta : 

- prodloužení zatrubnění v délce 160 m   -    640 000,- 
- rozšíření vozovky v délce  350 m, 525 m2  - 1 050 000,- 
- nový živičný kryt   350 m, 525 m2  -    280 000,- 
- přeložky sítí; v úseku ul. Šmeralova – Dukelská : 
 sloup VO    -      20 000,- 
 vzdušné vedení NN   -    120 000,- 
 kabely Telecom, TKR   -      90 000,- 
 rezerva 5%    -     110 000,- 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 celkové navýšení     - 2 310  000,-    
Rozpočtové náklady původního řešení   - 1 510 000,- 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Rozpočtové náklady včetně vyvolaných investic - 3 810 000,- Kč     
 
Přijaté usnesení: 1160/2003 - ZM schvaluje navýšení předpokládaných nákladů stavby „Chodník Podlesí“ 

z důvodů nevyhovujících šířkových parametrů stávající příjezdové komunikace, nutnosti 
jejího rozšíření, prodloužení zatrubnění otevřeného příkopu a přeložek inženýrských sítí na 
celkovou částku 3.810.000,- Kč. 

Hlasování pro 13. 
 
 
3.4. 
Výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce mostu v ul. Láznisko 
Příl. čís. 9, předkládá starosta. 
Starosta stahuje z programu. 
 
Návrh usnesení:  ZM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby „ Rekonstrukce mostu 

v ul. Láznisko“ s realizací stavby do 31.12.2003, předpokládanými náklady  950.000,-Kč a 
schvaluje text výběrového řízení a složení komise pro hodnocení a posouzení nabídek.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
3.5.  
Zastřešení tribuny stadionu z důvodů havarijního stavu nosných konstrukcí – návrh 
řešení stabilizace objektu 
Příl. čís. 9B, předkládá starosta. 
 
Stropní betonové konstrukce včetně výztuže jsou  v havarijním stavu. Provedené nedestruktivní sklerometrické 
zkoušky povrchové pevnosti, zkouškami zjištěné korozní napadení výztuže a odebrané vzorky betonu prokázaly, 
že dosažené  minimální hodnoty pevnosti jsou značně nižší, než je minimální přípustná pevnost betonu pro 
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konstrukce železobetonové. Ve stropní konstrukci kondenzuje voda, do objektu zatéká. Svislé konstrukce jsou 
však v dobrém stavu, základy jsou stabilizovány (nevzniká nerovnoměrné sedání). Prostorová stabilita objektu 
jako celku je dobrá. 
 
Návrh stabilizace objektu : 

1. Zastřešení současné tribuny. 
Stropní betonové konstrukce nebudou nosné, ale budou působit pouze jako podhled. Z nosných 
konstrukcí se využijí pouze svislé stěny a sloupy pro vynesení konstrukce střechy. Nad tribunou bude 
provedena atypická sedlová konstrukce střechy vaznicového typu. Nosné konstrukce jsou navrženy 
z dřevěných vaznic, krokví, sloupů a pásků, krytina RANILA, typ RAN 20 

2. Provedení izolace a odvětrání 
Byl projednán rozsah zadání k návrhu izolace a odvětrání  se specialisty ústavu stavební mechaniky 
VUT Brno, ing. Hradilovi a ing. Salajkovi, Csc. (zástupce vedoucího ústavu). Při místním šetření byly 
rámcově projednány izolační materiály, jejich ceny jsou promítnuty v předběžném rozpočtu zastřešení 
v celkové výši cca 1 060 000 Kč. 

3. Sanace betonových konstrukcí 
Bude provedena po vysušení stropní železobetonové konstrukce jako samostatná, 2. etapa stabilizace 
objektu tribuny 

 
Poznámka: 
V.Zejda upozornil, že dle jeho propočtů  budou náklady ve výši cca 2 mil.  
 
Přijaté usnesení: 1161/2003 - ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Zastřešení tribuny stadionu“ 

v Kuřimi k realizaci v roce 2003 s celkovými předpokládanými náklady ve výši 1.060.000,-
Kč. 

Hlasování pro 13. 
 
Na jednání se v 19:05 dostavil Dr.Marek – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
3.6. 
Návrh změny priorit  přehledu investic 
Příl. čís. 10, předkládá starosta. 
 

Je předkládán k projednání návrh změny významu priorit přehledu investičních akcí. Cílem je oddělit 
akce, na které jsou v rozpočtu peníze a schválené rozpočtovým opatřením a na akce, které již byly dříve 
zařazeny do priority č.2 (připravené k realizaci), ale nenašly se v aktuálním roce prostředky na realizaci. 
V případě schválení návrhu  bude předložen upravený přehled do příštího jednání zastupitelstva.  
Návrh na přeprioritování : 
č. 1 -  akce schválená k realizaci včetně zajištění financování (rozpočtem, nebo rozpočtovým opatřením) 
č. 2 -  akce, pro jejíž realizaci v dohledné době je v ZM většinová podpora, ale čeká se na zajištění finančních 

zdrojů v rozpočtu města  nebo jiným způsobem 
č. 3 -  akce, jejíž realizace se zvažuje a je třeba zahájit některé úkony, aby ZM mohlo rozhodnout o dalším 

postupu (tzn. příprava projektu či studie, příprava rozpočtu akce, zajištění cenových nabídek apod.) 
Přílohou k Přehledu investičních akcí budou náměty zastupitelů, které budou označeny prioritou č.4, tzn.: 
č. 4 -  akce dle návrhu  jednotlivých zastupitelů s kolonkou, kdo návrh podal   
 
Přijaté  usnesení: 1162/2003 - ZM schvaluje změnu významu priorit přehledu investičních akcí. 
Hlasování pro 13, zdržel se 1. 
 
 
 
4. Rozpočtová opatření 
4.1. 
Rozpočtové opatření čís. 10 
Příl. čís. 5A, předkládá starosta. 
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V souvislosti s provedením rozboru hospodaření města za 1. pololetí letošního roku je ZM předkládán návrh 
rozpočtových opatření. Jedná se především o zvýšení příjmové stránky rozpočtu a dále několik administrativních 
přesunů mezi paragrafy ( původně rozpočtováno na jiný paragraf ). 
 
Přijaté usnesení: 1163/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  čís. 10  k rozpočtu města  na rok 2003 - dle 

přílohy 5A. 
Hlasování pro 14. 
 
 
4.2. 
Rozpočtové opatření čís. 11 
Příl. čís. 6, předkládá Ing.Rostislav Hanák. 
 
Rozpočtové opatření předpokládá: 
VÝDAJE 
§ 6171  Činnost místní správy (navýšení Fondu na podporu kult. a spolk. činnosti)            +250 000,- Kč 
VÝDAJE 
§ 6409  Ostatní činnosti (rezerva)                                                                                          -250 000,- Kč 
 
Zdůvodnění: 
Rekapitulace stavu schválených žádostí po ukončeném 1. a 2. kole výběrového řízení z KF v r.2003 říká: 
Výborem předloženo a ZM schváleno-1. kolo ………. 394 750,- Kč 
                                                             -2. kolo ………. 389 000,- Kč 
Smluvně v r.2003 zaručeno dle: 
- Obstaravatelské smlouvy SC Kuřim (1/6 KF)   ……. 168 000,- Kč 
- Mandátní smlouva školy, školky, šk. družiny  ……….  90 000,- Kč              
                                                                                       ------------------ 
Celkem  schváleno a zaručeno:                                 1 041 750,- Kč                                    
 
Na základě uvedeného a svědomím, že nás čeká do konce r.2003 ještě jedno kolo výběrového řízení je  
předkládán návrh navýšení „Kulturního fondu“ z 1,0 mil. Kč na 1,25 mil. Kč. Návrh vychází ze skutečnosti, že 
příjmová strana této kapitoly rozpočtu v r. 2002 ve skutečnosti činila 1,2 mil. Kč. Příjmová skutečnost 
příslušných kapitol rozpočtu města za první pololetí 2003 činí bezmála 700 000 ,- Kč, je tedy vytvořen 
předpoklad, že hodnota na straně příjmů za r. 2003 se přiblíží částce 1,4 mil. Kč. 
 Navrhovaným opatřením by byl, při zřejmém trendu stoupajícího počtu žádostí,  vytvořen prostor pro 
uspokojení případných dalších žádostí,  resp. iniciativ kuřimských dobrovolných spolků a organizací. 
 
Přijaté usnesení: 1164/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 11 k rozpočtu města na rok 2003 – dle 

přílohy čís. 6 
Hlasováno pro 14. 
 
 
4.3.  
Rozpočtové opatření čís. 12 
Příl. čís. 11, předkládá starosta. 
Akce čís.     

 Nové akce 
schválené 

   

27 chodník na Podlesí 2 410 000 Kč povýšení nákladů 
30 zastřešení tribuny stadionu 1 060 000 Kč nová akce  

 CELKEM:  3 470 000 Kč   
     
 aktualizace nákladů:   

6 retenční nádrž   42 000 Kč povýšení nákladů 
7 nám. 1. května 310 000 Kč povýšení nákladů 
8 rekonstrukce str. provozů  -30 000 Kč snížení nákladů 

19 infrastruktura bydlení  -15 000 Kč snížení nákladů 
22 penále bytová výstavba -134 000 Kč penále bylo odpuštěno 

 Celkem:   173 000 Kč   
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Neschválené akce: 
28 most Láznisko 945 000 Kč   
29 rozšíření parkovacích míst Loučky 435 000 Kč   
31 veř. osvětlení TOS 1 300 000 Kč   

 
Přijaté usnesení: 1165/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 12 k rozpočtu města na rok 2003 dle 

přílohy  čís. 11 se změnami. 
Hlasování pro 14. 
 
 

5. Různé 
5.1. 
Poděkování ZUŠ Kuřim členům zastupitelstva 
Příl. čís.12, předkládá starosta. 
 
Ředitelství ZUŠ Kuřim zaslalo na adresu starosty města Kuřimi dva děkovné dopisy, ve kterých děkuje členům 
zastupitelstva města Ing. Martině Bojanovské, RNDr. Igoru Poledňákovi a panu Jiřímu Brabcovi. 
Oba dva děkovné dopisy jsou přiloženy k materiálům. 
 
Interpelace: 
1.  J.Herman: žádá provést  revizi  křižovatek – jsou nebezpečně zarostlé keři a stávají se tak nepřehlednými. 
 
2. Múčková: žádá zaplotit dětské hřiště na Podlesí 
   Starosta odpověděl, že možná bude uplatněn ve prospěch hřiště „Podnikatelský obolus“, ze kterého by se 

mohlo oplocení financovat.  
 
3. J.Brabec: měla by se znovu projednat problematika zatravnění ostrůvku u sokolovny – tráva uschne v horkém 

létě. 
    Dr.Holman odpověděl, že zatím se pracuje na původním, schváleném projektu (zatravnění) tak jak to bylo 

schváleno ZM, ale pokud se zatravnění ukáže jako nevýhodné, bude zál.opět otevřena a projednána. 
 
4.  V.Zejda: Čs. armáda bude vyklízet prostor  Zlobice. Zajímá se město o převedení pozemků na město Kuřim? 
      Starosta odpověděl, že o pozemky se město zajímá a event. podá žalobu. 
 
Dr.Holman informoval přítomné o připravovaném integrovaném dopravním systému. 
 
5. p. Stohl (z veřejnosti): - žádá přemístění  sběrných kontejnerů na netříděný odpad. 
 - vyšší lavičky na autobusové zastávce na Podlesí 
 
6. p.Milionová: 

 - žádá zlepšit dopravní obslužnost z Podlesí do Řečkovic  
 - opravit ul. Fučíkovu 

        - připomínka ke způsobu blokového čištění ulice 
 
7. Dotaz z veřejnosti,  zda se počítá s investicemi do objektu KD na Podlesí 

Starosta odpověděl, že konkrétní opravy nejsou zatím plánovány. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení, rekapitulaci provedl Ing.Jaromír Němec. 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení: pro 14 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 20:10 hodin. 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 19.8.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
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Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing. Miloš Krupica         Vladislav  Zejda 
 
 
 
Přílohy: 
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
1  Majetkoprávní úkony 
2, 2A Moravská stavební – Invest, a.s. – dodatek č.6 ke smlouvě č. 89/98 o sdružení 
3, 3A Bytová výstavba  se stát. dotací II. etapa v Dílech za S.Jánem – zajištění úvěru městem 
4, 4A-C Výsledky hospodaření města k 30.6.03 
5, 5A Rozpočtová opatření č. 10 
6 Rozpočtové opatření čís. 11 
7, 7A Návrh změny plánu investic – výstavba veřejného osvětlení 
8, 8A Parkoviště Na Loučkách – odhad nových 10 míst 
9, 9A  Chodník Podlesí – navýšení předpokládaných nákladů 
9B Zastřešení tribuny stadionu  
10 Návrh změny priorit přehledu investic 
11 Rozpočtová opatření čís. 12 
12  ZUŠ Kuřim – poděkování 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování zastupitelstva 
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