
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 11 /2003  konaného dne 16.9.2003  
 
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. M.Kotek 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Dr.I.Poledňák, Ing. arch. 
V.Růžička, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec -tajemník 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno  členů  14  zastupitelstva (ZM). Jednání 
se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968. 
 
  
Do návrhové komise zvoleni Ing. M.Bojanovská a J. Brabec: 
Hlasováno pro 14. 
Ověřovateli zápisu zvoleni Ing.M. Kotek a Ing. R. Hanák: 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1. 
 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Novela Obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 o místním poplatku „za odpady“- návrh 
3. Investiční akce 

3.1. Parkoviště  Na Loučkách – odhad nákladů cca 29 parkovacích míst 
3.2. Oprava objektu DPD Kuřim. 
3.3. Prodloužení veřejného  osvětlení na ul. Blanenská 
3.4. Projektová dokumentace  kanalizace na  ul. Jánská 
3.5. Rekonstrukce nákladního výtahu v Kulturním domě 
3.6. Rekonstrukce stravovacích zařízení ZŠ 
3.7. Přestavba mostu v ul. Láznisko 
3.8. Studie parkovacích míst na ul. Wolkerova 
3.9. Studie dopravní lokality Sv. Ján – východní obchodní  centrum 
3.10. Kabelová přípolož v ul. Na Vyhlídce 

4. Rozpočtová opatření 
5. Vjezd linkových autobusů na městské komunikace 
6. Cvičiště Malhostovice 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. REAL COLOR, spol. s r.o.  se sídlem Brno, Boří 6 – žádost o odprodej pozemku parc.č. 
3396 k.ú.Kuřim  
Příl. čís. 1 předkládá Starosta. 
 
 Firma REAL COLOR, spol. s r.o. požádala o prodej výše uved. pozemku, na kterém hodlá zrealizovat penzion 
s restaurací  a obytným podkrovím s ubytovacím zařízením.  
Odprodej bude realizován po předložení výpisu z katastru nemovitosti o zápisu rozestavěné budovy do KN 
v souladu s ust. § 27 písm. j) zákona číslo 344/1992 Sb.   Rozestavěnou budovou se rozumí budova alespoň 
v takovém stupni rozestavěnosti, že již je patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního 
podlaží. 
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Přijaté usnesení: 1166/2003 - ZM schvaluje  pronájem a budoucí odprodej  pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim o 
výměře 2105 m2  ke komerčnímu využití spol. s r.o. REAL COLOR, se sídlem Brno, Boří 6 
za cenu 500,- Kč/m2  pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při 
prodeji druhá polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. Odprodej bude 
realizován  po zápisu rozestavěné stavby do katastru nemovitostí v souladu s ust. § 27 písm. 
j) zákona číslo 344/1992 Sb.,  kterou dle  podnikatelského záměru zrealizuje kupující 
(výstavba penzionu a restaurace s obytným podkrovím). 

Hlasování pro 14 
 
V 18:10 se dostavil p.Vlad. Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
2. Novela Obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 o místním poplatku „za odpady“- návrh 
Příl. čís. 2A, předkládá starosta. 
 
K diskuzi je ZM předkládána novela vyhlášky o místním poplatku „za odpady“.  
Navrhované změny : 
- sazba poplatku se z 350,- navyšuje na 410,-/osobu/rok 
- úlevy od poplatku: a) občané ve věkových pásmech 0 – 3 roky a nad 75 let (rozhodné datum je 31.12.) 
- občané ve výkonu trestu 
- občané bydlící v Penzionu pro důchodce na ul.Zahradní 
- vlastníci nemovitostí sloužící k individuální rekreaci 
- obč. zdržující se celoročně  mimo katastrální území obce 
 
Diskuze a navrhované změny: 
p. Kincl:   - navrhuje, aby v Čl. 2 byly uvedeni mezi poplatníky i ty osoby, kteří nemají v Kuřimi hlášené trvalé 

bydliště, ale bydlí zde. 
 - žádá vypracovat a přeložit ekonomickou rozvahu,  jaký by mělo vliv na celkově vybranou částku za 

odpady osvobození osob od poplatků dle navrhované vyhlášky. 
Ing. Bojanovská navrhuje: 
  - osvobodit od poplatků (Čl. 6) vojáky ZS a občany ve výkonu trestu, kteří jsou  „mimo území 

 Kuřimi“ 
 - poplatky vlastníkům nemovitostí sloužící k individ. rekreaci snížit poplatky např. na polovinu  
 
V 18:12 se dostavil Dr.Poledňák 
 
J.Brabec:  Čl. 6,  bod 1. - navrhuje osvobodit např. od poplatků 4. a další dítě v rodině 
Ing. Sukalovský:  k Čl. 6 – osvobodit od poplatků pouze na základě sociální potřebnosti 

- zapracovat do vyhlášky možnost zaplatit poplatek naráz  na celý rok 
 
Vyhláška bude dopracována dle připomínek. 
 
 
Jednání přerušeno v době od 18:25 – 21 hodin. V této době jednalo zastupitelstvo města se starostou, 
místostarostou a  jedním členem zastupitelstva obce Malhostovice. 
 
V 18:45 hod.  se na jednání dostavil Dr.Jiří Marek – přítomno 17 členů ZM. 
 
 
3. Investiční akce 
Příl. čís. 3, 3A předkládá starosta. 
 
3.1. Parkoviště  Na Loučkách – odhad nákladů cca 29 parkovacích míst 
 
Parkoviště Na Loučkách svou kapacitou  nedostačuje požadavkům obyvatel bytových domů,možnosti jeho 
rozšíření jsou limitovány prostorovými podmínkami, uloženými inženýrskými sítěmi a vzrostlou zelení. 
Pro navýšení kapacity parkoviště bylo předloženo a postupně projednáno 5 variant, dle doporučení stavební a 
dopravní komise byla  zpracována varianta č.6 s nárůstem cca 29 parkovacích míst, která lze realizovat postupně. 
Komise výstavby doporučuje zpracovat komplexní studii využití parkovacích míst v sídlišti na Loučkách. 
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Předpokládaní investiční náklady dle projektanta činí cca 45.000,- Kč na 1 parkovací místo, nejsou zde zahrnuty 
náklady na případné přeložky kabelů NN a VO.  
Závěrem navrženo řešit parkovací místa  na sídlišti komplexně – zefektnit celý prostor parkování, nikoliv jen 
v jednotl. částech. 
 
Přijaté usnesení: 1167/2003 - ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Rozšíření parkoviště Na Loučkách“ o 

cca 29 parkovacích míst  do projektové přípravy pro rok 2003 do výše max. 70 000,- Kč. 
Hlasování: pro 17 
 
 
3.2. Oprava objektu DPD Kuřim. 
Příl. čís. 3 předkládá starosta. 
 
 Ředitelka DPD p. Mikšová předložila RM požadavek na  schválení finančních prostředků pro realizaci 
těchto oprav na budově DPD Kuřim : 
1) oprava versalitového obložení ( částečná výměna)          400 000,- Kč 
2) osazení provozu termoregulačními ventily     50 000,- Kč 
3) oprava výměníkové stanice      40 000,- Kč 
4) oprava střechy nadstavby na bloku B      50 000,- Kč 
5) oprava střechy výměníku                    20 000,- Kč 
celkem           560 000,- Kč 
 
Rada města Kuřimi na svém zasedání dne 3.9.2003 svým usnesení č.566/2003 doporučila ZM schválit příspěvek 
560.000,- Kč na výše uvedené opravy. 
 
Přijaté usnesení: 1168/2003 - ZM schvaluje příspěvek 560.000,- Kč na opravu objektu Penzionu pro důchodce 

Kuřim, Zahradní 1275 pro rok 2003. 
Hlasování pro 17. 
 
 
3.3. Prodloužení veřejného  osvětlení na ul. Blanenská 
Příl. čís. 3 předkládá starosta. 
 
Veřejné osvětlení v ul. Blanenská je nyní ukončeno u autobusového nádraží TOS. Pro zvýšení bezpečnosti všech 
účastníků silničního provozu, zvláště chodců byla zpracována projektová dokumentace  prodloužení VO podél 
nově vybudovaného chodníku pro pěší  s osvětlení příjezdové komunikace mezi areálem Investy a firmou Walter 
k Prefě a s odbočkou k věznici Kuřim. Investiční náklady činí cca 1.350.000,- Kč bez DPH. Město Kuřim jedná 
s firmou Investa a dalšími firmami  o jejich možném podílu  na výše uvedené investici.   
Dr.Holman sdělil, že město by se na této investici podílelo částkou 1 mil. Kč  v úseku po firmu Walter a částkou  

350 tis. by se na výstavbě podílely firmy, které sídlí na trase, kde by se VO budovalo (přispělo by  
cca 12 firem – jednání nejsou uzavřena). 

 
Přijaté usnesení: 1169/2003 - ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Prodloužení veřejného osvětlení na 

ul. Blanenská“ do přehledu investic s realizací v roce 2003 a schvaluje částku ve výši 
max. 1 mil. Kč. 

Hlasování pro 16, zdržel se 1 
 
 
3.4. Projektová dokumentace  kanalizace na  ul. Jánská 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 
V r.2002 byla zpracována PD pro vodoprávní povolení k odvedení splaškových vod z horní části ul. Jánská, 
v délce 95 m. Pro uvedenou stavbu nebylo vydáno vodoprávní povolení, kanalizace je v nevyhovujícím 
technickém stavu (v celé ulici nejsou revizní šachty, kanalizace je netěsná – úniky splaškových vod, 
nedostatečné krytí atd.). Pro řešení odkanalizování ul. Jánská je nutno dopracovat PD pro zbývající část trasy ve 
stupni pro vodoprávní povolení a realizaci. 
 
Přijaté usnesení: 1170/2003 - ZM schvaluje finanční částku do max. výše 210.000,- Kč vč. DPH na zpracování 

projektové dokumentace  na  kanalizaci a příslušné úpravy na ul. Jánská v roce 2003. 
Hlasování pro 17 
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V 21:25 se vzdálil Dr.Poledňák – 16 členů ZM. 
 
3.5. Rekonstrukce nákladního výtahu v Kulturním domě 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 
 Stávající nákladní  jevištní výtah  v KD neodpovídá požadavkům provozovatele ani bezpečnostním předpisům – 
hrozí nebezpečí pádu. V současné době probíhá VŘ na dodavatele „ Rekonstrukce nákladního jevištního výtahu 
Společenského centra KD, nám. Osvobození 902, Kuřim“ 
Do výběrového řízení jsou přihlášeni 4 uchazeči. 
 
Přijaté usnesení: 1171/2003 - ZM schvaluje navýšení finančních prostředků na rekonstrukci nákladního 

jevištního výtahu v objektu  Kulturního domu na nám. Osvobození 902 do max. výše 
700.000,- Kč vč. DPH. 

Hlasování pro 16. 
 
Dr.Pol. se dostavil na jednání. – 17 členů ZM. 
 
 
3.6. Rekonstrukce stravovacích zařízení ZŠ 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 
Jedná se o zpracování realizací PD rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu – varny a zázemí ZŠ 
Jungmannova a ZŠ Tyršova, který již neodpovídá požadavkům vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 
sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a v zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 
epidemiologicky závažných. 
 
Přijaté usnesení: 1172/2003 - ZM schvaluje finanční částku do výše 200.000,- Kč na zpracování projektové 

dokumentace rekonstrukce stravovacích zařízení  příspěvkových organizací ZŠ Jungmannova 
a  ZŠ Tyršova. 

Hlasování pro 17. 
 
 
3.7. Přestavba mostu v ul. Láznisko 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 
Předložené nabídky uchazečů z výběrového řízení na zhotovitele stavby jsou v rozsahu 1.650.000,- – 1.840.000.- 
Kč a nezahrnují náklady na likvidaci NTL plynovodu a náklady na autorský dozor projektanta. 
 
Přijaté usnesení: 1173/2003 - ZM schvaluje navýšení rozpočtových nákladů stavby „Přestavba mostu Láznisko 

v Kuřimi“do max. výše 1.800.000,- Kč pro rok 2003. 
Hlasování pro 17. 
 
 
3.8. Studie parkovacích míst na ul. Wolkerova 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 
Dopravní komise projednala podnět  občanů k problému nedostatku parkovacích míst v ul. Wolkerova a 
doporučuje zpracovat studii parkovacích stání v prostoru  okolí bývalé ubytovny TOS Kuřim.  
 
Přijaté usnesení: 1174/2003 - ZM schvaluje finanční částku do výše max. 20.000,- Kč na zpracování studie 

parkovacích stání  na ul. Wolkerova. 
Hlasování pro 17. 
 
 
3.9. Studie dopravní lokality Sv. Ján – východní obchodní  centrum 
Příl. čís. 3, předkládá starosta. 
 

 4



V souvislosti s projednávaným návrhem kruhového objezdu v blízkosti benzinové čerpací stanice dopravní 
komise doporučuje ZM schválit uvolnění cca 100 tis. na zpracování studie dopravní obslužnosti celého území 
Sv.Ján – plánovaných obchodních center ( DISKONT, LÍDL), s ohledem na vybudování  nových chodníků, 
umístění autobusových zastávek pro danou lokalitu, řešení křižovatky ulice Rozdělovací a Brněnská, včetně 
řešení přechodu pro chodce u křižovatky ulic Tyršova a Nerudova.  
 Jelikož ale již jedna studie, která řeší příslušnou lokalitu existuje, byla  zastupitelstvem schválena  pouze 
částka 15. tis. Kč - na dopracování pro aktuální stav. 
V diskuzi Ing. Hanák upozornil na trvající nebezpečnou situaci v oblasti křižovatky Rozdělovací - Brněnská a 

přechodu Tyršova – Nerudova. Požádal vedení města o prozatímní, byť provizorní řešení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje finanční částku do max. výše 100.000,- Kč na vypracování studie dopravní  

obslužnosti  lokality Sv. Ján . 
O návrhu  nehlasováno. 
 
Pozměňovací návrh: 
Přijaté usnesení: 1175/2003 - ZM schvaluje finanční částku do max. výše 15.000,- Kč na vypracování studie 

dopravní  obslužnosti  lokality „Sv. Ján“. 
Hlasováno pro 17. 
 
3.10. Kabelová přípolož v ul. Na Vyhlídce 
Příl. čís. 3A, předkládá starosta. 
 
Kabelová přípojka NN v ul. Na Vyhlídce pro připojení 3 DR v lok. Záhoří do klínů (Ing.Fikar) bude provedena  
zemním kabelem dimenzovaným pro další výstavbu 12 RD  v rozvojové lok. Na Vyhlídce.  Na jednání s JME 
bylo dohodnuto provedení přípoložky kabelu 4 x 120 AYKY jako spoluúčast města k budoucímu napojení  
domovních přípojek T spojkami již bez možnosti zásahu do komunikace a po  vybudování nové trafostanice (je 
v návrhu územního plánu). 
 
Dr.Poledňák se domnívá, že by město Kuřim mělo oponovat tento záměr - JME by měly sami a na vlastní 

náklady vybudovat trafostanici v návaznosti územní plán – je to standardní postup. 
V této souvislosti je předložen návrh na zrušení usnesení rady, kterým vydala souhlas  se vstupem Ing.J.Fikara 
na pozemky města (parc.č. 1431/6 a 2478/1) za účelem vybudování přípojky pro 3 RD v lokalitě „Záhoří do 
klínů“. 
 
Přestávka 22:15 – 22:25 hod. 
 
Přijaté usnesení: 1176/2003 - ZM ruší usnesení RM čís. 564/2003 ze dne 3.9.2003. 
Hlasování pro 15, zdržel se 1 (jeden hlasování nepřítomen). 
 
Přijaté usnesení: 1177/2003 - ZM souhlasí se vstupem Ing. Jindřicha Fikara, nám. 1. května 1306, Ing. 

Jindřicha a Jany Fikarové a Halouzkové Ivony, nám. 1. května 1305 na pozemky parc.č. 
1431/6 a 2478/1, vše v k.ú. Kuřim a v majetku města Kuřimi, za účelem vybudování 
přípojky pro 3 RD v lokalitě „Záhoří do klínů“ dle podmínek stanovených odborem 
výstavby. Při kolaudaci předloží investor návrh smlouvy na zřízení věcného břemene a 
geometrický plán. 

Hlasování pro 10, proti 3, zdrželi se 4. 
 
Přijaté usnesení: 1178/2003 - ZM schvaluje finanční částku 85.000,- Kč na vybudování kabelové přípolože 

v ul. Na Vyhlídce. 
Hlasování pro 10, zdrželo se  7 
 
 
4. Rozpočtová opatření    
Příl. čís. 4 předkládá starosta. 
Staženo z pořadu jednání. 
 
Výdaje: § 6409 rezerva   - 1 935 000 Kč 
 § 6409 investiční rezerva    1 375 000 Kč 
 § 4317 penziony - inv. příspěvek          50 000 Kč 
 § 4317 penziony – neinv. příspěvek    510 000 Kč  
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Jedná se o akce: 
Penzion pro důchodce – 560 000 Kč na opravy 
Přípolož kabelu v ul. Na Vyhlídce – 85 000 Kč 
Kanalizace – projektová dokumentace – ul. Jánská - 210 000 Kč 
Rekonstrukce stravovacích zařízení – projektová dokumentace – 400 000 Kč 
Výtah v kulturním domě – 680 000 Kč 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 14 k rozpočtu města  na rok 2003, dle  
                             přílohy se změnou. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
 
5. Vjezd linkových autobusů na městské komunikace 
Příl. čís. 5 předkládá Ing.M.Kotek. 
Staženo z programu jednání. 
Jedná se o opatření, které by městu mohlo umožnit stát se rovnocenným partnerem při vyjednávání podmínek 
provozu IDS. 
Návrh usnesení: ZM si vyhrazuje právo rozhodovat o udílení  souhlasu s vjezdem linkových autobusů do 

autobusové stanice Kuřim a na komunikace a pozemky v majetku města.  
O návrhu nehlasováno. 
 
 
6. Cvičiště Malhostovice 
Příloha čís. 6, 6A starosta. 
 
Vyšlo najevo, že v lokalitě „Cvičiště Malhostovice“ (na Zlobici)  se nacházejí pozemky, které v minulosti patřily 
Městu Kuřim.. Vlastnické vztahy jsou řádně  podchyceny  v „Pozemkové knize“. (viz knihovní vložka číslo 196, 
861 k.ú. Malhostovice). Chybou pracovnice „pozemkové knihy“ v r. 1975, kdy docházelo k převodu  - pozemků 
v lokalitě „Zlobice“  na tehdejší KVUSS, byly pozemky v majetku města chybně zapsány  do vlastnictví obce  
Malhostovice. Tato obec později tyto pozemky převedla na stát, aniž k tomu byla oprávněna.  
 V současné době dle zákona 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování  v právních 
vztazích a zák. 174/2003 Sb. o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je 
příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví ČR na územní samosprávné celky,  město Kuřim má zájem 
o navrácení svého historického majetku. V této věci nabízí spolupráci obci Malhostovice, která již o převod 
pozemků u ČR Ministerstva obrany požádala.  
 
Přijaté usnesení: 1179/2003 – Zastupitelstvo města Kuřimi prohlašuje, že Město Kuřim převedlo roku 1975 

své pozemky na k.ú. Malhostovice na Českou republiku a to ve veřejném zájmu. 
Veřejný zájem pominul, stát pozemky nevyužije, Město Kuřim má o pozemky v lokalitě 
Zlobice zájem. 

 
Přijaté usnesení: 1180/2003 – Zastupitelstvo města Kuřimi  navrhuje obci Malhostovice společný postup ve 

věci bývalého vojenského prostoru ve Zlobici:  obě obce nechť se stanou spoluvlastníky 
celé lokality a obě obce založí  sdružení obcí za účelem využití lokality. 

 
Přijaté usnesení: 1181/2003 Zastupitelstvo města Kuřimi schvaluje nabytí pozemků  parc. čís. 2810, 

2812/1, 2812/2, 2812/3, 2812/4, 2812/5, 2812/6, 2812/7, 2812/8, 2812/9, 2812/10, 2843/1, 
2843/2, 2843/3, 2848, 2852/1, 2852/2 2852/3, 2852/4, 2852/5, 2852/6, 2852/7, 2853, 2859/1, 
2859/2, 2859/3, 2859/4, 2861, 2878 vše v k.ú. Malhostovice do podílového 
spoluvlastnictví spolu s obcí Malhostovice a to v poměru, v jakém bylo původní vlastnictví 
pozemků obou obcí v lokalitě, nejméně však 51%  ve prospěch obce Malhostovice 

 
Hlasováno  pro  3 usnesení současně : pro 14, zdrželi se  3. 
 
 
Interpelace: 
V. Zejda: - proč  nebylo respektováno doporučení komise výstavby ve věc realizace parkoviště před KB 
Dr.Holman: realizace nebyla schválena ZM. Podmiňuje výstavbu parkoviště adekvátním podílem KB.  
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Návrh usnesení: ZM ukládá realizovat úpravy nám.1. května vč. parkoviště v prostoru před KB  a to v souladu 

s PD vypracovanou  pro vydání stavebního povolení. 
Hlasování pro  6 proti 7, zdrželi se 4 - neschváleno 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl p. Jiří Brabec. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení: pro 17 – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:55   hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 16.9.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
Ing. Miloš Kotek         Ing. Rostislav Hanák 

 
 
 
Přílohy:  
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1 Majetkoprávní úkony 
2, 2A Návrh vyhlášky „ o odpadech“ 
3, 3A investiční akce 
4 Rozpočtová opatření 
5 Vjezd linkových autobusů na městské komunikace 
6 Cvičiště Zlobice 
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