
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 05/2010 konaného dne 29. 6. 2010  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Miluše Macková, Jiří Brabec, Jan Herman, Ing. Miloš Kotek, Alena Matějíčková, 
Mgr. Martin Nawrath, prof. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, 
Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice. 
 
Omluveni:  Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Lubomír Kincl 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 11 členů ZM. V průběhu jednání ZM se ještě 
dostavili zastupitelé Mgr. Martin Nawrath, RNDr. Igor Poledňák a Vladislav Zejda. 
Po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni zastupitelé Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. 
Lubomír Kincl. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Bc. Roman Stříž, Alena Matějíčková 
Návrhová komise schválena všemi 11 hlasy přítomných členů ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Szabóvá, Jan Herman 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi 11 hlasy přítomných členů ZM. 

 
Program jednání: 
 
                              1. Plnění usnesení 
                              2. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kuřimi ve volebním období  
                                  2010 – 2014 
                              3. Rozhodnutí o pokytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  
                                  na projekt Vzdělávání v eGon Centru Kuřim 
                              4. Realizace projektu Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a  
                                   autobusová zastávka „Kuřim, zámek“   
                              5. Rozhodnutí o pokytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt  
                                  Zateplení budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi 
                              6. Poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů   
                              7. Závěry Fóra Zdravého města Kuřim a ankety k ověření 10 problémů    
                              8. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními  
                                   komunikacemi   
                              9. Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim    
                            10. Zpráva z jednání finančního výboru    
                            11. Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2009 
                            12. Uzavření smlouvy o půjčce mezi městem Kuřimí a Wellness Kuřim s.r.o.  
                       13. Splácení pohledávky 
                            14. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – 2.  
                                  výzva roku 2010    
                            15. Rozpočtová opatření města Kuřimi 

                              16. Informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu   
v Kuřimi“   
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                            17. Splašková kanalizace „Za hřbitovem“ 
                            18. Průběžné čerpání a rozpracovanost investičních akcí, schválených k realizaci v roce  
                                  2010 

                               19. Žádost o finanční dar 
                               20. Různé 

 

 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – navrhuje stáhnout z programu jednání ZM body č. 9 a 14.  
RNDr. I. Poledňák, J. Herman – táží se, proč je stažen také bod č. 14 
Ing. D. Sukalovský – toto vysvětlil.  V Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi (2. výzva roku 2010) zbývá po rozdělení v 1. výzvě v příslušné kapitole rozpočtu města Kuřimi menší částka, 
než požadují žadatelské organizace (zůstatek v rozpočtové kapitole činí cca 200.000,- Kč, zatímco požadavky 
žadatelských organizací dosahují výše cca 600.000,- Kč).  
J. Brabec – navrhuje přerušit schůzi ZM. Ať se sejdou znovu komise kulturní a sportovní a znovu projednají návrhy 
na rozdělení dotací ve 2. kole. ZM ať se sejde po projednání v komisích. Vůči žadatelům to není férové měnit 
pravidla hry, počítali přece s rozdělováním PFP i ve 2. kole roku 2010. 
A. Szabóvá – ptá se, jak k této situaci došlo? 
J. Brabec – jsou dvě komise, které navrhují k rozdělení peníze ze stejného balíku. 
Ing. D. Sukalovský – zdůvodnil tyto navrhované částky, které navrhly komise sportovní a kulturní i částky, které již 
schválila RM na schůzi 16. 6. 2010 (jedná se o částky do 50.000,- Kč). ZM zbývá posoudit žádosti o dotace vyšší 
než 50.000,- Kč + žádosti příspěvkových organizací města Kuřimi. 
starosta Ing. O. Štarha – žádá obě komise, aby se znovu sešly za účasti vedoucího OF a požadavky patřičně pokrátily 
v souladu s rozpočtovou kapitolou. 
J. Brabec – kdo bude rozhodovat o tomto krácení?. 
Ing. D. Sukalovský – komise se musí sejít znovu a původní návrhy přehodnotit. 
J. Brabec – když se komise znovu sejdou, na kom bude rozhodnutí o dělení balíku PFP? Pro komise to bude 
nevděčné rozhodnutí. ZM může v tomto schválit rozpočtové opatření a navýšit částku PFP. V příštím roce je nutno 
vyčleněnou částku hlídat, aby nebyla překročena, příp. vyhlásit pouze jedno kolo pro rozdělování dotací z PFP.  
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – navrhuje řešit tuto záležitost rozpočtovým opatřením, peníze se mohou vzít třeba 
z ÚP Kuřim. 
RNDr. I. Poledňák – tak to projednejme na dnešním jednání ZM v řádném bodu programu a neodkládejme to. 
místostarostka Ing. M. Macková – navrhuje převést příslušnou finanční částku, která se žadatelům rozdělí, 
z investičních akcí, kde tyto peníze leží a v roce 2010 se nebudou čerpat. 
J. Herman – navrhuje toto projednat a případně odsunout na příští ZM. 
 
Na jednání ZM se dostavili zastupitelé RNDr. Igor Poledňák a Vladislav Zejda, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
Starosta Ing. O. Štarha jako předkladatel na základě diskuze členů ZM stahuje z jednání programu ZM 
pouze bod č. 9. Program jednání ZM byl s touto změnou schválen: 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebylo přítomno 4 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 22. 6. 2010 
(Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
Současně je navrhováno ZM posunout termín plnění ZM č. 1063/2008 do 31. 12. 2010. 
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Příloha: nesplněné úkoly do 22. 6. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení: 1054/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 22. 6. 2010 a posunuje termín plnění 

usnesení ZM č. 1063/2008 do 31. 12. 2010. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
 

  
 

 
2. Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kuřimi ve volebním 
období 2010 – 2014 
(Příloha č. 2, zpracoval a předkládá Ing. O. Štarha) 
 
V souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 
dnů přede dnem voleb počet členů zastupitelstva pro příští volební období. 
Při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zastupitelstvo v souvislosti s ust. § 68 výše uvedeného 
zákona zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. 
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů 
po jeho stanovení (zastupitelstvem obce). Kromě toho může být počet členů zastupitelstva obce uveřejněn způsobem 
v místě obvyklým. 
Rozhodující pro stanovení počtu členů zastupitelstva obce je počet obyvatel obce k 1. lednu roku, v němž se konají 
volby. Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce 
v končícím volebním období.   
Podle údajů evidence obyvatel města Kuřimi k 1. 1. 2010 mělo město Kuřim 10.404 obyvatel. 
Podle § 68 odst. 1 se počet členů zastupitelstva obce stanoví v rozmezí 15 – 35 členů, jde-li o obec s počtem obyvatel 
nad 10 000 do 50 000. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi 16. 6. 2010 doporučila ZM stanovit počet členů zastupitelstva v příštím 
volebním období na 17. 
 
V diskuzi vystoupili: 
J. Brabec – navrhuje zvýšit počet členů ZM na 21. RM by tak mohla mít 7 členů, v ZM bude přítomno více 
politických subjektů a může být snadnější tvoření budoucí koalice. 5% uzavírací klauzule nemusí stačit politickým 
subjektům pro zvolení u 17 členů ZM, kdežto u 21 členů už ano. Navíc nebudou v RM mít početní převahu uvolnění 
funkcionáři. 
Ing. P. Němec – 17 členů ZM je moudré rozhodnutí. I v menších městech bývá více členů ZM. Větší počet členů ZM 
se neprojevuje vyšší kvalitou rozhodování ZM. 

 
 

Návrh usnesení:  ZM stanovuje ve volebním období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města Kuřimi na 21 a 
ukládá tajemnici Městského úřadu Kuřim zveřejnit počet členů ZM v příštím volebním období na 
úřední desce. 

Hlasováno: pro 1, proti 0, zdrželi se 12, nebyli přítomni 4 (usnesení nebylo přijato) 
 
 

Návrh usnesení:  1055/2010 - ZM stanovuje ve volebním období 2010 – 2014 počet členů Zastupitelstva města 
Kuřimi na 17 a ukládá tajemnici Městského úřadu Kuřim zveřejnit počet členů ZM v příštím 
volebním období na úřední desce. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
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3. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost na projekt Vzdělávání v eGon Centru Kuřim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim získalo dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 Posilování 
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy na projekt Vzdělávání v eGon Centru Kuřim. Celkové 
způsobilé výdaje projektu jsou vyčísleny na 2.014.300,- Kč. Dotace poskytnutá z rozpočtu Evropské unie 
z Evropského sociálního fondu bude maximálně 1.712.155,- Kč (85%) a finanční podíl města na spolufinancování 
projektu 302.145,- Kč (15%). Realizací projektu bude zajištěno systematické vzdělávání a odborná příprava 
úředníků, zaměstnanců, členů zastupitelstva města, zaměstnanců organizací založených a zřízených městem, dále 
úředníků a zastupitelů  obcí správního obvodu ORP Kuřim a zaměstnanců jimi zřizovaných organizací v souvislosti 
s implementací eGovernmentu do praxe. Realizace projektu je naplánována na 36 měsíců od 1. 8. 2010 do 31. 7. 
2013. První část dotace ve výši 342.431,- Kč bude proplacena do 30 dnů od podpisu Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 
další průběžné platby ve výši 195.674,- Kč budou poskytnuty v 6 měsíčních intervalech po dobu realizace projektu. 
Z dotace lze financovat výdaje na mzdové náklady realizačního týmu (2 lektoři, manažer vzdělávání, projektový 
manažer, správce eGon centra Kuřim, finanční manažer), zařízení a vybavení školící místnosti a nákup didaktických 
pomůcek k zajištění výuky. Cílem projektu, který je v Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoven hodnotami 
monitorovacích indikátorů, je 152 proškolených osob a 1250 úspěšných absolventů kurzů.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha odůvodnil tento příspěvek. 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – školit budou informatici a další zaměstnanci MěÚ Kuřim, do projektu 
jsou zapojeni referenti MěÚ Kuřim. 
RNDr. I. Poledňák – na co jsou určeny tyto finanční náklady? 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová toto vysvětlila. 
Ing. P. Němec – není třeba se obávat, že tyto finanční náklady přijdou vniveč. MěÚ by toto měl využít, MV ČR 
rozděluje na tento Operační program cca 700 mil. Kč. Někde už tato školení probíhají. Doporučuje toto přijmout. 
 
 
Přijaté usnesení: 1056/2010 - ZM schvaluje realizaci projektu Vzdělávání v eGon Centru Kuřim s celkovými 

náklady 2.014.300,- Kč, s  dotací ve výši 1.712.155,- Kč a s finančním podílem města 302.145,- 
Kč.

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
 
                              
 
   
4. Realizace projektu Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela 
v Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, zámek“. 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) schválil dne 28. 5. 2010 poskytnutí dotace z programu 
zvyšujícího bezpečnost dopravy na realizaci projektu Přechod pro chodce na ulici Tišnovské a autobusová 
zastávka „Kuřim, zámek“. Celkové náklady projektu jsou 2.850.000,-Kč. Uznatelné náklady projektu pro výpočet 
dotace jsou vyčísleny na 2.422.140,-Kč a dotace přislíbená na tento projekt z finančních prostředků SFDI je ve výši 
1.937.000,-Kč (maximálně 80% z  uznatelných nákladů projektu). Finanční podíl města na dofinancování projektu 
činí 913.000,-Kč.  
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V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – odůvodnila tento příspěvek. Je nutno jej sladit s rozpočtovým opatřením města, 
vyčlenit z částky ÚP Kuřim a z obchvatu města. 
J. Herman – ptá se na tuto dotaci, na co je přesně určena? 
místostarostka Ing. M. Macková - toto vysvětlila. Bude nutno udělat přeložku sítí, aby se tato zastávka mohla 
vybudovat. 
starosta Ing. O. Štarha – je nutno tento záliv vybudovat i ve směru od Tišnova. Je úspěch, že se podařilo získat 80% 
z uznatelných nákladů. 
J. Herman – přimlouvá se za zvážení této dotace. Musíme být dobrými hospodáři. Cena mu připadá příliš vysoká. 
místostarostka Ing. M. Macková – tyto peníze nám již nikdo nedá. 
Ing. D. Sukalovský – toto řešila komise dopravní, zapadá to do celkové dopravní koncepce města. Doporučuje toto 
schválit. 
Ing. M. Kotek – cena je reálná a rozpočtovaná 
 
 
Přijaté usnesení: 1057/2010 - ZM schvaluje realizaci projektu Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v 

Kuřimi a autobusová zastávka „Kuřim, zámek“ s celkovými náklady projektu 2.850.000,-Kč, s 
dotací ve výši 1.937.000,- Kč a s finančním  podílem města 913.000,-Kč.

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Mgr. Martin Nawrath, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
 
5. Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 
na projekt Zateplení budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi 
(Příloha č. 5, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim podalo dne 1. 2. 2010 žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP), oblast 
podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry na projekt Zateplení budovy 
Základní školy Jungmannova v Kuřimi. Dne 26. 4. 2010 byla žádost o dotaci akceptována Státním fondem 
životního prostředí (SFŽP) a předána k posouzení odbornými útvary SFŽP. Dne 28. 5. 2010 Řídící výbor OP ŽP 
rozhodl o schválení projektu k financování s celkovou výší dotace 5.878.800,- Kč a bylo vydáno Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace a Registrační list akce. Podmínkou dotačního programu je do 12 měsíců od vydání těchto 
dokumentů mít vybraného dodavatele stavby a podepsanou smlouvu o dílo. Realizace projektu tudíž může probíhat v 
roce 2011 s využitím období letních prázdnin. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 15.346.512,- Kč a 
finanční podíl města na dofinancování projektu činí 9.467.712,- Kč.  
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – odůvodnila tento příspěvek. Rozpočtovaná částka by měla být až v roce 2011. 
J. Herman – budeme svým schvalováním zavazovat budoucí ZM, vzešlé z podzimních voleb?
místostarostka Ing. M. Macková – je třeba rozhodnout, že ZM přijímá tuto dotaci. Budoucí ZM tím bude vázáno 
stejně, jako stávající ZM bylo vázáno rozhodnutím minulého ZM. 
V. Zejda – přimlouvá se za přijetí této dotace, spíše než za předražené přechody ve městě. 
J. Brabec – ptá se, jak souvisí přechody se školou? 
Ing. M. Kotek – měli bychom to přijmout, i když se tím zaváže budoucí ZM. 
J. Herman – už tak budoucímu ZM předáváme vysoký dluh města. 
starosta Ing. O. Štarha– město zajistilo dotaci na tuto školu, v budoucnu to sníží její provozní náklady. 
Ing. M. Kotek – budoucí členy ZM by mrzelo, že jsme dnes tuto dotaci neschválili.  
místostarostka Ing. M. Macková – dotační programy by se měly maximálně využít, rokem 2012 stejně skončí. 
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J. Brabec – ptá se, kdo ze současných zastupitelů bude opět kandidovat? Není poukazování na to, že se změní 
zastupitelstvo jen řečnický obrat, když je patrné, že do něj kandiduje naprostá většina členů současného ZM? 
 
 
Přijaté usnesení: 1058/2010 - ZM schvaluje realizaci projektu Zateplení budovy Základní školy Jungmannova 

v Kuřimi s celkovými náklady 15.346.512,-Kč, s dotací ve výši 5.878.800,- Kč a s 
finančním podílem města 9.467.712,-Kč.

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
                                
 
 
6. Poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
V rozpočtu města Kuřimi na rok 2010 byla vyčleněna částka 210.000,- Kč na odvod navýšených členských 
příspěvků dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Kuřimka. V roce 2009 se odváděly roční členské příspěvky na 
základě „Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ ve výši 2,- Kč za 1 obyvatele. Předsedkyně mikroregionu 
navrhla valné hromadě Mikroregionu Kuřimka projednat na zasedáních zastupitelstev členských obcí navýšení 
členských příspěvků na 20,-Kč za 1 obyvatele z důvodu financování projektů mikroregionu. Tento návrh nebyl 
schválen zastupitelstvy dvou obcí. Proto předsedkyně mikroregionu navrhla valné hromadě Mikroregionu Kuřimka 
projednat na zasedáních zastupitelstev členských obcí navýšení členských příspěvků na 10,-Kč za 1 obyvatele.  Toto 
bylo v zastupitelstvech členských obcí projednáno, ale nebylo schváleno ve všech obcích, takže zůstávají členské 
příspěvky 2,- Kč na občana.  Tyto členské příspěvky byly do rozpočtu mikroregionu převedeny. Město Kuřim 
převedlo na účet Mikroregionu Kuřimka 105.000,- Kč. Zbývající částku ve výši 105.000,-Kč Mikroregion Kuřimka 
použije na spolufinancování projektu „Po stopách zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška“, na který získal dotaci 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod ve výši 2.444.215,- Kč  
 
(92,5 % z celkových způsobilých nákladů, tedy z 2.642.395,-Kč). V rámci projektu bude pořízen informační kiosek, 
výlepové plochy a informační tabule, propagační materiály a webové stránky mikroregionu. 
  
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – odůvodnila tento příspěvek. Příspěvek nebyl schválen pouze ve 2 obcích, bude 
poskytnut Mikroregionu na financování projektu ….“Po stopách zrušené železnice Kuřim – Veverská Bítýška“. 
Ing. M. Kotek – příští rok bude 100. výročí vzniku této železnice, chystá město nějaké oslavy? 
místostarostka Ing. M. Macková – ne, ale bude se to prezentovat na Veletrhu GO 2011 v Brně. 
V. Zejda – kolik obcí je v tomto projektu začleněno? 
místostarostka Ing. M. Macková – 4 obce správního obvodu – Kuřim, Veverská Bítýška, Chudičce, Moravské 
Knínice. 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 

                                        
 
Přijaté usnesení: 1059/2010 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku města Kuřimi Mikroregionu Kuřimka ve výši 

105.000,- Kč na spolufinancování projektu „Po stopách zrušené železnice Kuřim-Veverská 
Bítýška“. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 4 
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7. Závěry Fóra Zdravého města Kuřim a ankety k ověření 10ti problémů  
(Přílohy č. 7, 7A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. Š. Střítežská) 

 
Fórum Zdravého města Kuřim se uskutečnilo dne 29. 3. 2010 (zápis viz. Příloha č. 1). Na akci se sešlo 22 účastníků, 
na programu jednání bylo: 
1) Prezentace historie Medových dní a uvítání účastníků Fóra 
2) Prezentace významných projektů a akcí v Kuřimi 
3) Představení činnosti Národní sítě Zdravých měst ČR 
4) Prezentace problémů a námětů v rámci jednotlivých oblastí Komunitního Plánu zdraví a kvality života v Kuřimi 
5) Definování hlavních 10ti problémů ve městě 
 
Hlavních 10 problémů bylo následně ověřeno anketou. Bylo odevzdáno celkem 89 ks hlasovacích formulářů. 
Konečné pořadí ověřených hlavních 10ti problémů města je uvedeno v Příloze č. 2.  
Ke každému z těchto problémů Rada města Kuřimi stanoví zodpovědné řešitele z řad zaměstnanců úřadu (případně i 
zastupitelů).  Zodpovědní řešitelé budou pravidelně informovat Radu města Kuřimi o stavu řešení těchto problémů. 
 
Příloha č. 1: Zápis z Fóra Zdravého města Kuřim  
Příloha č. 2: Pořadí ověřených hlavních 10ti problémů města. 
 
V diskuzi vystoupili: 
1 místostarosta Mgr. L. Ambrož – odůvodnil tento příspěvek. Na základě Fóra zdravého města byla vytvořena anketa 
s prioritními okruhy problémů. 
J. Brabec – respondentů je příliš málo, nemá to vypovídací hodnotu 
 
Ing. M. Kotek – kdo budou tito řešitelé? Veřejnost by to měla znát. Kdo se tomuto věnuje, měl možnost se tohoto 
zúčastnit. 
A. Szabóvá – každý, kdo měl zájem, se mohl zúčastnit. 
Mgr. M. Nawrath – kolik těchto anket se v minulosti už dělalo? 
Ing. D. Sukalovský – priority občanů se nedají zjistit věrohodným způsobem pomocí internetových anket, o 
sportovní hale hlasovaly sportovní oddíly. 
V. Zejda – doporučuje zvážit, zda v tomto projektu pokračovat i v budoucnu. 
Ing. D. Sukalovský – přimlouvá se za konání těchto anket i v budoucnu. 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
Mgr. M. Nawrath – příští ZM by se mělo rozhodnout. Navrhuje sloučit komisi Zdravého města s komisí životního 
prostředí, nebo ji nahradit komisí pro rozvoj města. 
Starosta Ing. O. Štarha – to ať si rozhodne nové ZM, resp. RM. Doporučuje toto nyní schválit. 
J. Brabec – kdo budou tedy tito řešitelé? 
Starosta Ing. O. Štarha – budou to úředníci MěÚ Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1060/2010 - ZM bere na vědomí závěry Fóra Zdravého města Kuřim ze dne 29. 3. 2010.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3 
 
 
Přijaté usnesení: 1061/2010 - ZM pověřuje Radu města Kuřimi jmenováním zodpovědných řešitelů ověřených 

hlavních 10ti problémů.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3 
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8. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi 
(Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 

 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 1023/2006, 
předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení na výkup pozemků 
pod místními komunikacemi. V rozpočtu města Kuřimi na rok 2010 schváleném ZM dne 26. 1. 2010 pod číslem 
usnesení 1014/2010 je pro letošní rok uvažováno s částkou 50.000,- Kč. 
 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za m2 pozemku pro 
rok 2010 částku 189,67 Kč (výpočet byl provedený na základě zákona č. 151/1997 Sb., ze dne 17. 6. 1997 o 
oceňování majetku a vyhlášky MF č. 3/2008 Sb., ze dne 3. 1. 2008 ve znění vyhlášky MF č. 456/2008 Sb., ze dne 16. 
12. 2008 a ve znění vyhlášky MF č. 460/2009 Sb., ze dne14.12.2009, kterou se provádějí některá ustanovení tohoto 
zákona a na základě Malého lexikonu obcí ČSÚ, platného od 1. 2. 2010). 
 
V diskuzi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil tento příspěvek. 
J. Herman – navrhuje jako protinávrh hlasovat o tom, že se částka 50.000,- Kč přesune do jiné položky 
rozpočtu. 
Ing. M. Kotek – přimlouvá se za kontinuitu v této záležitosti. 
místostarostka Ing. M. Macková – podporuje stanovisko Ing. M. Kotka. 
Ing. P. Němec – město by mělo lépe rozhodnout, kde tyto komunikace bude vykupovat. 
RNDr. I. Poledňák – ať je přehled mezi vlastníky, kteří jsou ochotni prodat tyto pozemky.  
 
Hlasování o protinávrhu J. Hermana – navrhuje 50.000,- Kč přesunout do jiné položky rozpočtu. 
Hlasováno: pro 1, proti 4, zdrželi se 9, nebyli přítomni 3 (usnesení nebylo přijato)  
 
 
Přijaté usnesení: 1062/2010 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 30. 9. 2010 
b) objem finančních prostředků 50.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 189,67 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se 

přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ 
v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 412 do čtvrtku 30. září 2010 do 
11:30 hodin. 

Hlasováno: pro 13, proti 1, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 

 
 
 
9. Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Přílohy č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Začátkem dubna a v květnu byly podány žádosti o změnu Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Na minulém zasedání ZM bylo domluveno, že se sejdou žadatelé o změnu územního plánu s arch. Kynčlem a 
vedením města k diskuzi ohledně řešení jednotlivých lokalit. Jednání proběhlo 15. 6. 2010 na MěÚ Kuřim.  
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Závěry jednání:  
1. umístění čerpací stanice pohonných hmot s prodejem LPG a s obchodem pro prodej motoristických potřeb na 
pozemku p.č. 2731/7 – žadatel Ing. Pavel Vybíral, investor Dalibor Šimek, zatím není vlastníkem pozemku 

- investor bude jednat s vlastníky pozemků, které jsou územním plánem dané pro výstavbu čerpací stanice 
- město Kuřim nechá zpracovat jednoduchou studii dopravní obslužnosti celé zóny 
Na základě získaných podkladů se bude dále jednat ohledně pořízení změny v dalším ZM. 

2. změna ÚPN SÚ Kuřim, Díly za sv. Janem – dle žádosti pana Kučerovského 
Na jednání se došlo k závěru, že plochy B, C by bylo vhodné využít pro polyfunkční objekty sloužící zčásti 
veřejnosti. Žadatel nemá námitek k návrhu polyfunkčních objektů v plochách B, C. 
Plocha B –polyfunkční objekt o 1 podzemním podlaží, 2 nadzemní podlaží+podkroví nebo zredukované 
patro–svažitý terén nabízí v podzemním podlaží vybudovat zázemí pro sportovní plochu C. 
Plocha C – zachovat jako plocha sportovní 
Plocha A1 – polyfunkční objekt 2 nadzemní podlaží + podkroví 
Z architektonického hlediska je zakomponování polyfunkčních objektů mezi zástavbu rodinných domů 
žádoucí. 
 
 

Příloha: výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků. 
 
Tento příspěvek byl předkladatelem starostou Ing. O. Štarhou stažen z jednání ZM. 
 
 
 
 
10. Zpráva z jednání finančního výboru 
(Příloha č. 10, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM byl předložen zápis z jednání finančního výboru, které se uskutečnilo dne 28. 6. 2010. Na jednání nebyla 
přítomna nadpoloviční většina členů finančního výboru, výbor byl proto neusnášeníschopný. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje, ať tento zápis ZM vezme na vědomí i když finanční výbor nebyl usnášeníschopný. 
 
 
Přijaté usnesení: 1063/2010 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru, konaného dne 28. 6. 2010. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
11. Závěrečný účet Města Kuřimi k 31. 12. 2009 
(Přílohy č. 11,11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 

 
ZM je je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2009.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
územního samosprávného celku“. Tato zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. 
Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na úřední desce, dne 28. 6. 2010 byl projednán finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – zpráva auditora byla na jednání finančního výboru přijata s uznáním. 
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Přijaté usnesení: 1064/2010 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2009 s výrokem 

bez výhrad a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
územního samosprávného celku“.   

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
12. Půjčka společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Přílohy č. 12,12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V rozpočtu na rok 2010 byla vyčleněna částka 5.000.000,- Kč na financování rozjezdu provozu „Wellness centra“ 
v letošním roce. Z této částky bylo použito 200.000,- Kč na splacení základního jmění společnosti, zbývající částku 
4,8 mil. Kč je navrhováno využít jako půjčku pro společnost Wellness Kuřim s.r.o. Tyto prostředky by měly být 
využity na rozjezd a překlenutí období, kdy společnost nebude mít žádné příjmy a bude muset realizovat výdaje 
v podobě úhrad záloh na energie, dovybavení provozů, výdaje na marketing, mzdové náklady,……. Půjčka bude 
poskytnuta bezúročně se splatností do konce roku 2011. V případě příznivého hospodářského výsledku může být 
splácena průběžně i dříve.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil tento příspěvek, z rozpočtu již bylo čerpáno na založení společnosti Wellness 
Kuřim s.r.o. 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor tuto půjčku doporučuje ke schválení.     
  
 
Přijaté usnesení: 1065/2010 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce se společností Wellness Kuřim s.r.o., 

Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380, bezúročná půjčka bude poskytnuta ve výši 4.800.000,- Kč 
a je splatná ke dni 31. 12. 2011.  

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3 
 
    
 
 
13. Splácení pohledávky 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátili ručitelé dlužníků půjčky na bytovou výstavbu, pana Leoše Pišťáka a paní Evy Kambové, 
ve věci prominutí veškerých dlužných částek, vztahujících s k této půjčce z důvodu špatné finanční situace. Ve věci 
prominutí pohledávky bylo na minulém zasedání ZM rozhodnuto zamítavě s tím, že se město pokusí ručitelům 
nabídnout splácení pohledávky dle splátkového kalendáře a v případě jejich souhlasu jim odpustí dlužné úroky. 
Oba dva ručitelé po jednání ZM na dohodu přistoupili, podepsali uznání dluhu v plné výši a nabízí splácení 1.000 Kč 
měsíčně až do úplného splacení dluhu (jistiny). Odbory finanční a majetkoprávní tento postup doporučují ZM 
schválit a to z důvodu, že ručitelé sami nebyli příjemci půjčky a jsou ochotni za dlužníky splácet a sami nejsou 
v dobré finanční situaci. Dlužný úrok je navrhováno odpustit podmíněně za předpokladu, že jistina bude splácena 
v termínech dle splátkového kalendáře. 
 
Původní dlužníci půjčku v uplynulém období řádně nespláceli. Pan Pišťák v letošním roce zemřel, paní Kambová  
své závazky vyplývající ze smlouvy o půjčce neplní, navíc je na její majetek údajně opakovaně nařízen výkon 
rozhodnutí (exekuce).  
Vzhledem k tomu, že vymožení pohledávky po dlužnici Kambové se jeví do budoucna velmi nepravděpodobné, byli 
vyzváni k úhradě dlužných částek ručitelé. Celková dlužná částka k dnešnímu dni činí 90 360 Kč na jistině a 
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17.799,- Kč na úroku. Jako ručitelé vystupují ve smlouvě o půjčce manžel dcery paní Kambové a její švagrová./ § 
548 OZ- Ručitel je povinen dluh splnit, nesplní-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván./ 
 
Konstrukce splátkového kalendáře:  
 
1.000,- Kč měsíčně od data 30. 9. 2010 do úplného zaplacení (měsíční splátky s datem splatnosti vždy k poslednímu 
dni v daném měsíci). 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil tento příspěvek. 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor toto řešení považuje za rozumné, ručitelé by měli být včas informováni. 
 

     
Přijaté usnesení: 1066/2010 - ZM schvaluje uzavření splátkového kalendáře k pohledávce ve věci půjčky na 

bytovou výstavbu č. 162/2001 s ručiteli Radkem Dorazilem a Soňou Mikšíkovou, dle důvodové 
zprávy a schvaluje prominutí dlužných úroků ve stejné věci za předpokladu řádného splácení 
podle tohoto splátkového kalendáře. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
                                   
 
 
14. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – 2. výzva roku 2010 
(Přílohy č. 14, 14A, 14B, předkládají Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
V období od 3. do 28. května 2010 probíhala 2. výzva k podání žádostí o dotace podle Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi v letošním kalendářním roce.  
Celkem 23 podaných žádostí z oblasti sportovní je ve výši 440.244,- Kč a celkem 23 podaných žádostí z oblasti 
kulturní a spolkové je ve výši 624.550,- Kč. 
 
Dne 14. 6. 2010 zasedala komise sportovní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci 2. 
výzvy roku 2010. Komise sportovní navrhla udělení dotací ve výši 305.474,- Kč, viz příloha A. 
 
Dne 15. 6. 2010 zasedala komise kulturní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové 
v rámci 2. výzvy roku 2010. Komise kulturní navrhla udělení dotací ve výši 251.750,- Kč, viz příloha B. 
 
Dne 16. 6. 2010 Rada města Kuřimi na své schůzi posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní i oblasti kulturní a spolkové v rámci 2. 
výzvy roku 2010. Rada města Kuřimi schválila výše dotací v částkách do 50.000,- Kč podle návrhů obou komisí, viz 
přílohy A a B. 
 
Podané žádosti o dotace ve výši nad 50.000,- Kč a žádosti příspěvkových organizací města Kuřimi náleží do 
kompetence Zastupitelstva města Kuřimi a jsou mu předkládány k rozhodnutí na zasedání ZM dne 29. 6. 2010. 
 
Příloha č. A: žádosti o dotace z oblasti sportovní 
Příloha č. B: žádosti o dotace z oblasti kulturní a spolkové. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – jako předkladatel žádostí komise kulturní i v zastoupení za nepřítomného Mgr. L. 
Kincla, který je předkladatelem žádostí komis sportovní, stahují tento příspěvek z jednání ZM. 
Ing. D. Sukalovský – objasnil, co jej s kolegou Mgr. L. Kinclem vedlo k tomu, že navrhoval tento příspěvek stáhnout 
ze zasedání ZM – vyjmenoval organizace, které žádají o částky vyšší než 50.000,- Kč. RM se schází častěji, může se 
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sejít i mimořádně, znovu se mohou sejít i obě komise. Bez problémů tyto částky může RM přehodnotit do 14 dnů a 
ZM zbývající částky schválí na svém srpnovém zasedání dne 24. 8. 2010. 
 
I. Žádosti kulturních a spolkových organizací 
Ing. D. Sukalovský jako předseda komise kulturní odůvodnil žádosti kulturních a spolkových organizací na 
dotace z PFP: 
 
 
1)ZŠ Tyršova – 3 projekty, viz. přiložené tabulky 
a) Sochaření na Tyršovce – 150.000,- Kč 
b) Posilování čtenářské gramotnosti – 50.000,- Kč 
c) Sborový zpěv na Tyršovce – 30.000,- Kč 
 
 
2)MŠ Zborovská – 2 projekty, viz. přiložené tabulky 
a) Podzimní slavnosti – 18.250,- Kč 
b) Vánoční tvoření – 25.550,- Kč 
 
 
V diskuzi vystoupili: 
A. Szabóvá – MŠ nedodala rozpočet na své akce včas, ale až po urgenci komise kulturní. 
Ing. D. Sukalovský – všechny žádosti příspěvkových organizací musí schvalovat ZM. Rozpočty byly doplněny 
členům ZM ještě před jednáním ZM. 
J. Brabec – vysvětlil částky navržené komisí kulturní, nebylo komisí navrženo vše, co bylo požadováno. Vysvětlil 
jednotlivá rozhodnutí komise. Kritizoval naprosto nedostatečné zpracování rozpočtu akcí k žádostem MŠ Kuřim, 
proto by tyto žádosti měly být ZM zamítnuty.  
 
 
3) SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. – žádá na sérii koncertů „Escape Live Music“částku 75.000,- Kč, dříve žádali méně, 
což schvalovala RM, nyní musí rozhodnout ZM. 
 
 
4) Občanské sdružení pro jižní obchvat Kuřimi – žádají na informační kampaň k projektu částku 55.000,- Kč. 
 
 
V diskuzi vystoupili: 
J. Brabec – v případě Občanského sdružení pro jižní obchvat Kuřimi to působí dojmem, že město jednostranně 
podporuje určité sdružení, které potom za město jedná. O.s. je možno podporovat, ale mělo by to být na konkrétní 
projekty, akce pro lidi. Tato propagační kampaň včetně kancelářských výloh by neměla být otevřeně městem 
protežována. 
Ing. D. Sukalovský – byly žádány 2 finanční částky – na kancelářské věci a dále na propagační práci. Pokud vznikne 
jiné podobně zaměřené sdružení, město by k němu mělo přistupovat stejně. 
Ing. M. Kotek – Občanské sdružení je mu sympatické – podporuje názor D. Sukalovského. 
J. Herman – kolik zbývá Kč na rozdělení PFP ve 2. výzvě? Pokud v rozpočtu tyto finance nejsou, kde je vezmeme? 
Žádá přerušení zasedání ZM a sdělit, kolik peněz bylo rozděleno a kolik zbývá rozdělit? 
J. Brabec – RM už rozhodla o rozdělení svých příspěvků? Věděla RM při svém rozhodování, že tato narozpočtovaná 
částka byla překročena? 
starosta Ing. O. Štarha – ano, ale budou znovu přehodnoceny. Smlouvy zatím ještě nejsou podepsány. 
Místostarostka Ing. M. Macková – jak k tomu přijdou organizace, které čekaly na 2. kolo? Mohly si potom žádat už 
v 1. kole. Je to nespravedlivé. 
 
Z jednání ZM odešli zastupitelé Vladislav Zejda a RNDr. Igor Poledňák, přítomno 12 členů ZM. 
 
Ing. D. Sukalovský – žádosti ve 2 kolech – nevíme, kolik kdy bude žádáno, takže těžko potom rozhodovat v 1. kole. 
Uvažujme pro příští kalendářní rok pouze s jedním kolem žádostí. 
Ing. M. Kotek – musí být opatření, že se žádosti mohou krátit. 
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J. Brabec – nyní měníme pravidla v průběhu hry. Spousta organizací čekala až na 2. kolo, protože plánuje akce na 2. 
pololetí 2010. Dokonce jim bylo doporučováno, ať si podají žádost až v druhém kole. Musíme v rámci rozpočtového 
opatření převést tuto finanční částku a v roce 2011 vypsat pouze 1. kolo, příp. na zbytkovou částku potom vyhlásit 2. 
kolo za jiných podmínek. 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 13 členů ZM. 
 
J. Herman – kolik financí zbývá ve PFP pro 2. kolo? 
starosta Ing. O. Štarha – v PFP je cca 200.000,- Kč a žádosti dosahují výše 600.000,- Kč 
vedoucí OF Ing. A. Varmužka – PFP je už prozatím vyčerpán dotacemi, schválenými rozhodnutím RM. 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
místostarostka Ing. M. Macková – stala se už někdy tato situace? 
vedoucí OF Ing. A. Varmužka - v roce 2009 se to překročilo o 20.000,- Kč, což ZM vyřešilo na jednání rozpočtovým 
opatřením. 
starosta Ing. O. Štarha – buď to poměrně pokrátit nebo navýšit rozpočtovým opatřením, jsou tyto 2 možnosti. 
Mgr. M. Nawrath – jak k tomuto krácení přijdou žadatelské organizace, 
Ing. D. Sukalovský – napřed hlasujme o navýšení rozpočtovým opatřením nebo rozhodnutí odložme a najděme jiné 
finanční zdroje. Když ne, zbývající žádosti úměrně pokrátit. 
RNDr. I. Poledňák – už dříve navrhoval zamítnout žádosti příspěvkovým organizacím města, ale to nezískalo na ZM 
podporu. 
Ing. D. Sukalovský – opakuje to, co již řekl v předešlém vystoupení. 
místostarostka Ing. M. Macková – v rozpočtu města -  Generel odvodnění - jsou peníze, které nebudou v roce 2010 
čerpány.  
starosta Ing. O. Štarha – zjistěme, zda ZM má vůli schválit rozpočtové opatření – navýšit PFP o cca 400.000,- Kč. 
V. Zejda – PFP se plní z výherních automatů, pokud se vezmou peníze z ÚP Kuřim, jak to budeme řešit v roce 2011, 
když se částka opět překročí? 
J. Brabec – navrhuje příště pouze jedno kolo pro rozdělování dotací z PFP a pouze případný zbytek peněz převést do 
2. kola. 
J. Herman – pokud ZM bude ctít doporučení komise, bude to stačit. Ale pokud ne, budeme opět v mínusu.   
starosta Ing. O. Štarha – bude vůle ZM navýšit rozpočtové opatření k PFP. Pokud ne, nemá cenu se o navýšení bavit.  
V. Zejda – ale v roce 2011 se o toto naopak musí pokrátit rozpočet PFP. 
Ing. M. Kotek – pokud se peníze vrátí, nepokrátíme to my, ale až budoucí ZM, zvolené letos na podzim. 
J. Brabec – ti, kteří se přihlásili až ve 2. kole, jsou za to biti, protože byli v domnění, že i pro 2. kolo PFP je dostatek 
financí. 
 
 
Hlasování: vyčlenit peníze na PFP z Generelu odvodnění (bez podmínky) 
Hlasováno: pro 7 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Hlasování: vyčlenit peníze na PFP z Generelu odvodnění (s podmínkou, že se částka 400.000,- Kč v roce 2011 
vrátí do příslušné kapitoly rozpočtu) 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
 
1) ZŠ Tyršova – 3 projekty, viz. přiložené tabulky 
a) Sochaření na Tyršovce – 150.000,- Kč 
b) Posilování čtenářské gramotnosti – 50.000,- Kč 
c) Sborový zpěv na Tyršovce – 30.000,- Kč 
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V diskuzi vystoupili: 
J. Brabec – dává návrh – udělit projektu Sochaření na Tyršovce - částku 120.000,- Kč 
Hlasováno: pro 5 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Návrh udělit projektu Sochaření na Tyršovce - částku 100.000,- Kč 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
 
Návrh udělit projektu Sborový zpěv na Tyršovce - částku 15.000,- Kč 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
 
2) MŠ Zborovská – 2 projekty, viz. přiložené tabulky 
a) Podzimní slavnosti – 18.250,- Kč 
b) Vánoční tvoření – 25.550,- Kč 
 
 
Návrh neudělit projektu Podzimní slavnosti žádnou finanční dotaci 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdrželi se 5, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje udělit projektu Vánoční tvoření – požadovanou částku 25.500,- Kč 
Hlasováno: pro 3 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Návrh udělit projektu Vánoční tvoření – částku 10.000,- Kč 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdrželi se 5, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
 
3) SOŠ a SOU Kuřim s.r.o. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje udělit projektu Escape Live Music – požadovanou částku 75.000,- Kč 
Hlasováno: pro 4 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Návrh udělit projektu Escape Live Music - 50.000,- Kč  
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 (usnesení bylo přijato) 
 
 
4) Občanské sdružení pro jižní obchvat Kuřimi 
 
V diskuzi vystoupili: 
Mgr. M. Nawrath – styl článků ve ZLOBICI od tohoto sdružení je velice agresivní, označuje obyvatele Dílů, kteří 
nesouhlasí s jižní variantou obchvatu Kuřimi jako „5. kolonu“, což je nepřijatelné. 
Ing. D. Sukalovský – pojem 5. Kolona nemá pejorativní význam. 
Mgr. M. Nawrath – přesto se napříště přimlouvá za slušnost v psaní příspěvků do ZLOBICE. 
 
Ing. D. Sukalovský - navrhuje udělit projektu Občanského sdružení pro jižní obchvat Kuřimi – požadovanou 
částku 55.000,- Kč 
Hlasováno: pro 1, proti 0, zdrželi se 13, nebyli přítomni 3 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Ing. M. Kotek – Návrh udělit projektu Občanského sdružení pro jižní obchvat Kuřimi – částku 27.500,- Kč 
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Hlasováno: pro 7 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Žádný další návrh nebyl podán, proto Občanskému sdružení pro jižní obchvat Kuřimi nebude udělena v roce 
2010 žádná finanční dotace z PFP. 
 
 
II. Žádosti sportovních organizací 
Ing. D. Sukalovský v zastoupení předsedy komise sportovní Mgr. L. Kincla odůvodnil žádosti sportovních 
organizací na dotace z PFP: 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
1) ZŠ Kuřim, Tyršova: Zdravotní tělesná výchova do výuky, návrh sportovní komise činí 45.000,- Kč 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 (usnesení bylo přijato) 
 
 
2) FLORBAL Kuřim:  Na činnost oddílu, návrh sportovní komise činí 40.000,- Kč 
Byl přítomen pan A. Hanák – zástupce FLORBAL Kuřim - který vysvětlil tuto žádost. Návrh sportovní komise na 
dotaci jenízký, žádá ZM o vyšší dotaci. Vysvětlil ZM položkový rozpočet na činnost oddílu, obhajoval i činnost 
tohoto sportovního oddílu. Spolupracují i s jinými sportovními oddíly v Kuřimi. Žádá navýšení na 116.680,- Kč. 
Ing. D. Sukalovský – ZM by mělo respektovat návrh sportovní komise. Jsou to peníze na činnost dospělých a na 
pronájem haly, členský příspěvek činí 100,- Kč/člena, na činnost mládeže půjde 75% této částky. 
Bc. R. Stříž – polemizuje s výkladem pana A. Hanáka – tím co bylo řečeno a tím, co zde bylo prezentováno. 
 
A. Hanák - toto vysvětlil. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se na položkový rozpočet, kolik je na co žádáno? 
A. Hanák – vysvětlil požadavek organizace na 116.680,- Kč. 
Ing. D. Sukalovský – polemizuje s návrhem rozpočtu, spousta věcí zde není uvedena. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – proč existuje samostatné občanské sdružení, když v Kuřimi je spousta podobně 
zaměřených sportovních organizací. 
A. Hanák – FLORBAL Kuřim chtějí být samostatní. 
Bc. R. Stříž – toto není na podporu mládeže. 
J. Brabec – co to je celostátní soutěž – Mistrovství ČR? Bude se jezdit na zápasy do jiných měst po celé republice? 
A. Hanák – začíná se v základní lize v okolí Brna, každá soutěž začíná na místní úrovni. 
Ing. D. Sukalovský – žádaná částka FLORBALU Kuřim je příliš vysoká 
místostarostka Ing. M. Macková – např. fotbalovému klubu hradí město různé pronájmy, pokud tyto další sportovní 
kluby existují a mají výsledky, proč je nepodporovat? 
 
 
Hlasování o výši dotace pro FLORBAL Kuřim: dotace ve výši 116.680,- Kč, jak je požadováno: 
Hlasováno: pro 0, proti 13, zdrželi se 0, nebyli přítomni 4 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
J. Brabec – podává návrh na schválení částky 100.000,- Kč  
Hlasováno: pro 3 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
A. Szabóvá – podává návrh na schválení částky 80.000,- Kč  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdrželi se 4, nebyli přítomni 4 (usnesení bylo přijato) 
 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1067/2010 -  ZM bere na vědomí Radou města Kuřimi schválené uzavření smluv o poskytnutí 
dotací z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ 
z oblasti sportovní, kulturní a spolkové v rámci 2. výzvy roku 2010 v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
Přijaté usnesení: 1068/2010 - ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 

kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, kulturní a spolkové 
v rámci 2. výzvy roku 2010 v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 

 
 
 
15. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 4 
(Přílohy č. 15,15A – 15E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2010, včetně komentářů. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – vrtaná studna byla v rozpočtu města? Existuje také druhá studna? RM měla limit 500.000,- Kč 
na toto, proč to nebylo vyčerpáno? Na druhou studnu mělo schvalovat finance ZM 
místostarostka Ing. M. Macková – na druhou studnu bylo přijato rozpočtové opatření – D. Břenek si nechal udělat 
geologický průzkum a v tomto místě byla anomálie, bylo proto vytipováno jiné místo. 
starosta Ing. O. Štarha – finance budou vyplaceny pouze za určitých podmínek. 
Ing. M. Kotek – v minulosti firma, která vrtala studnu, současně udělala geologický průzkum. Smlouva garantovala, 
že město dá peníze. 
Mgr. J. Jandl – přečetl text schváleného usnesení RM z 16. 6. 2010, který se týkal této vrtané studny. 
V. Zejda – chce mít doloženo písemně, co RM schválila. 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje tuto záležitost vyjmout z rozpočtového opatření a projednat až na příštím ZM. 
starosta Ing. O. Štarha – příští ZM bude až 24. 8. 2010, Wellness se bude otevírat už začátkem října 2010, proto hrozí 
prodlení. Ať o tom rozhodne ZM, které to má vyčleněno k rozhodnutí. 
Ing. D. Sukalovský – první studna – pouze na zavlažování sportovního areálu, druhá studna – hodně kvalitní vody, je 
použitelná pro Wellness. Tyto útoky jsou jen předvolební vystoupení. 
RNDr. I. Poledňák – může RM svým rozhodnutím porušovat rozhodnutí ZM? Byla tato smlouva podepsána nebo 
ne? 
Ing. D. Sukalovský – ať se zkvalitní úroveň přípravy materiálů do RM. 
A. Szabóvá – bylo porušeno usnesení ZM, RM toto měla při svém jednání vědět. 
starosta Ing. O. Štarha – dostatek vody zajišťují nádrže. Nikdo nevěděl, jaké budou geologické podmínky vrtané 
studny. Za 15 m3 vody denně se studna během několika let zaplatí. Ročně bude spotřeba vody na Wellness cca 
1.600.000,- Kč. 
V. Zejda – požaduje jako zastupitel přehledný písemný rozbor k tomuto. 
místostarostka Ing. M. Macková – na RM se bavilo, zda 2. studnu vrtat či ne. Referentka OIRR Z. Perková toto 
předkládala na schůzi RM dne 16. 6. 2010, když místostarostka Ing. M. Macková byla na dovolené a proto tento 
předkládaný příspěvek nepodepisovala. 
RNDR. I. Poledňák – je povinností členů ZM upozorňovat na špatná rozhodnutí RM, toto není předvolební kampaň. 
Ing. D. Sukalovský – je povinností každého zastupitele upozorňovat na špatná rozhodnutí, ale ihned, na až účelově 
na ZM – to je klasická předvolební kampaň. 
V. Zejda – před 6 lety tehdejší místostarosta PaedDr. D. Holman napadal každou investici až na jednání ZM. 
starosta Ing. O. Štarha - pokud dnes není vůle, může se to předložit až na příští ZM. Hlasujme nyní o rozpočtovém 
opatření bez této věci. 
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Rozpočtové opatření: Bez vrtané studny včetně dodatku d) 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 (bylo přijato) 
 
 
Rozpočtové opatření: Včetně bodu 4 – musí být rozpočtové opatření 
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdrželi se 6, nebyli přítomni 3 (nebylo přijato) 
  

 
Přijaté usnesení: 1069/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2010, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
16. Informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého 
bazénu v Kuřimi“ 
(Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Informace o postupu výstavby k 24. 6. 2010 
 
Účastníci výstavby: 
Investor:                        Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim; 
Zhotovitel:                         IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; 
Generální projektant a AD: TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno; 
TDI a koordinátor BOZP: Sdružení „TDI Wellness centrum Kuřim“, vedoucí účastník sdružení fy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J. V. Myslbeka 334/15, Prostějov; 
 
K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal 24. 6. 2010, byly provedeny kromě prací uvedených v předcházejících 
zprávách:  
- hydroizolace, 
- zdění příček, osazování zárubní, 
- betonáž trapézových stropů, 
- izolace a zateplení střechy,  
- reprofilace betonových konstrukcí, 
- omítky zdiva, provádění sanačních omítek, 
- montáže ZTI, VZT,EL, SLP, MaR, 
- montáž technologického potrubí, 
- provádění zásypů, 
- montáž ocelové konstrukce rekreačních bazénů, 
- zateplení fasády, montáž AL fasády, plastových oken, 
- skladby a betonáž podlah, montáž podlahového topení, 
- montáž dlažeb a obkladů, montáž podhledů, 
- stěrkové izolace podhledů 
- izolace a zateplení střechy 
- montáž keramického obkladu fasády 
- stěrkové izolace bazénů 
- montáž podhledů 
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 5. 2010 bylo prostavěno 71.786.729,- Kč vč. DPH. 
K placení faktur byly použity finanční prostředky z úvěru. 
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V současné době řešené problémy:  

- V současnosti jsou technicky dořešené změny projektu – úprava restaurace vyčleněním samostatného 
rychlého občerstvení a úprava fitness, změny jsou schválené Úřadem regionálního rozvoje ROP. Ve 
výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel části Rychlé občerstvení i zhotovitel části stavby Stavební 
úpravy Fitness 

- Probíhají administrativní činnosti vyvolané změnami projektu – projektové práce, výběrová řízení, 
projednávání změn u správců sítí a dotčených správních orgánů, změny stavebního povolení, řeší se 
nepředvídatelné technické problémy v původních konstrukcích. 

- Současně se stavba v součinnosti s Wellness Kuřim s.r.o. v koordinaci Wellness Teamem připravuje na 
provozování zařízení  

- Práce jsou zatím prováděny v souladu s harmonogramem výstavby, pouze na provádění obkladů bazénů 
je zpoždění z důvodu sanace bazénových betonů a práce v prostoru fitness jsou zpožděné z důvodu 
výše uvedených stavebních úprav, vyvolaných managementem Wellness Kuřim. 

 
Přehled víceprací a méněprací: 

Záchrana plastiky v krytém 25 m bazénu  
Nemožnost provedení dle původního zadání s ohledem na křehkost plastiky 
Cena celkem bez DPH         - 393.467,60 Kč 
 

Vodovodní přípojka 
Během stavby byl zjištěn výtok vody na vodovodní přípojce pod zemí a výron vody do 1.PP přes obvodovou stěnu. 
Při stavebním průzkumu nevykazovala přípojka žádné vady, v suterénu nebyla zvýšená vlhkost. Přípojku je nutné 
odstavit a zrekonstruovat 
Cena celkem bez DPH            34.367,88 Kč 
 

Sanace krytu pod parkovištěm 
Provedení sanace krytu z válečného období pod parkovištěm. Při sondách a geologických vrtech nebyl kryt nalezen. 
ŽB strop na cihelném zdivu byl zbourán, kryt zasypán a nad ním provedena skladba parkoviště podle PD 
Cena celkem bez DPH            247.963,- Kč 
 

Ovládání posuvného dna školního bazénu 
Při demontážích bylo nutné zrušit rozvody, jejichž špatný technický stav při stavebním průzkumu nebylo možné 
odhalit z důvodu nedostatečné přístupnosti. Bylo demontováno potrubí přívodu vody do zvedacího dna a odvod vody 
do kanalizace a nahrazeno novými rozvody a novými, elektricky ovládanými ventily 
Cena celkem bez DPH             118.965,- Kč 
 

Zrušení repase a dmtž komínové lávky 
Po potvrzení dodavatele komínů bylo ověřeno, že v místě stávající lávky nebudou žádná čistící ani revizní dvířka 
provedena – lávka je tedy zbytečná a nebude se opravovat. Její zbytky budou vybourány a zlikvidovány. 
Cena celkem bez DPH             - 2.273,00 Kč 
 

Zrušení opěrné zídky OS 01 
Po odkopání terénu bylo kopanou sondou zjištěno, že základová spára blízké stávající velké opěrné stěny je 
dostatečně hluboko a tedy nová opěrná zídka nebude provedená. Bude nahrazená svahováním terénu. 
Cena celkem bez DPH          - 19.832,25 Kč 
 

Úprava chlorovny 
Po konzultaci s revizním technikem byla provedena úprava chlorovny – přidání předsíňky s dveřmi (a překladem), 
zpřesnění (snížení) počtu lahví s chlorem, mřížka ve vnějších dveřích Z133 bude posunuta nahoru, úprava umístění 
nasávacích mřížek a odvětrání VZT nad střechu, přívod studené vody a osazení umyvadla. 
Cena celkem bez DPH            40.097,73 Kč 
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Otlučení kabřince soklu osa 4-21 
Po přesném zaměření na stavbě byla zjištěna špatná rovinnost původních obkladů soklu, lokálně pak nesoudržnost 
s podkladem. Bylo rozhodnuto, že staré obklady zde budou otlučeny až na původní keramické zdivo, čímž bude 
provedeno sjednocení podkladu s jistotou kvalitního napojení nových omítek na původní konstrukce 
Cena celkem bez DPH             34.781,-  Kč 
 

Zazdívky u recepce 
Po vybourání starých výplňových stěn bylo zjištěno, že průvlaky nejsou ve skutečnosti provedeny ve stejném 
rozsahu jako v původní PD z r. 1979. Na jedné straně průvlak chybí zcela, na druhé straně je osazen na ŽB 
mohutném ozubu, který podle původní PD neměl být. Prosklené stěny by bylo velmi problematické změnit a provést 
tak, aby byla zachována symetričnost recepce, proto byly skleněné stěny zrušeny a nahrazeny zazdívkami. 
Cena celkem bez DPH          - 39.480,71 Kč 
 

Doplnění el.obvodů v kuchyni vč. vypínačů 
Požadavek dodavatele gastro tlg., aby u spotřebičů 400V bylo připojení provedeno přes vypínač v těsné blízkosti 
spotřebiče. Při zpracování PD takové řešení nebylo požadováno 
Cena celkem bez DPH             18.309,24 Kč 
 

Přípojka NN pro venkovní bazén 
Při provádění kanalizační přípojky byly zničeny výkopovou technikou 2 kabely NN vedené z hlavního objektu do 
rozvodny pro venkovní bazén, jejichž poloha nebyla zdokumentovaná a v daném místě předpokládaná. Vzhledem 
k neznámému dalšímu průběhu kabelů a možnosti křížení s dalšími přípojkami je nejvhodnější řešení provést přívod 
NN nově, ve správné trase - viz výkres situace 
  Cena celkem bez DPH             75.417,62 Kč 
 

Prodloužení kolejnic střechy 
Původní ocelová konstrukce střechy byla lichoběžníkově vykřivená a po odstrojení vzduchotechnického potrubí a 
její  repasi a osazení sendvičových panelů bylo zjištěno, že po najetí do koncové pozice je nutné stávající kolejnice 
prodloužit v průměru o 20 cm.  
 Cena celkem bez DPH             22 060,00 Kč 
 

 Reprofilace schodiště venkovní terasy 
 Podle projektu mělo být provedeno jen otlučení staré dlažby a po vyrovnání drobných nerovností měla být nalepena 
dlažba nová. Při otloukání staré dlažby bylo však nutné otlouct značný rozsah nesoudržné mazaniny, která byla dříve 
nadbetonovaná na původní monolitické stupně. Pro dodržení rozměrů stupňů je nutné reprofilací obnovit tvar 
podkladu pro novou dlažbu 
Cena celkem bez DPH             49.945,86 Kč 
 

 Výkopy pro opěrnou stěnu OS 2  
  V PD HTÚ chybí výkop terénu a zpětný zásyp pro vytvoření nové opěrné stěny OS2 a roviny mezi původní a 
novou opěrnou stěnou 
 Cena celkem bez DPH             244.404,- Kč 
 

 Úprava statického zajištění stropu nad vstupem „D“ - VZT 
 Úprava rozvodu vzduchotechniky vyvolaná doplněním statického podchycení č. 3 dle požadavku statika.  
  Cena celkem bez DPH             8.792,90 Kč 
 
       Dodávka akumulačních nádrží pro kogeneraci 
Úprava kogenerační kotelny, vyplývající ze změny projektu – optimalizace investičních a provozních nákladů 
kotelny (původně 2ks kogenerační jednotky, nyní 1ks o stejném výkonu)   
      Cena celkem bez DPH            189.200,- Kč                                                           
 

Dozdívka a úprava VZT v 1.NP - kuchyně 
Po provedení rozvodů ZTI na WC v restauraci bylo zjištěno, že je zde velmi málo prostoru pro osazení potrubí VZT 
tak, aby nezasahovalo do obkladu a nevytvořilo v místnosti WC „rohy“ na přizdívkách. Potrubí se přesune na druhou 
stranu příčky, tím vznikne na WC čistý obvod stěn bez obezdívek svislých potrubí 
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Cena celkem bez DPH             5.035,- Kč 
 

Doplnění statického podchycení č. 3 nad vířivkou 
dle původní PD měl být ŽB průvlak proveden až k ŽB sloupu mezi stávající halou a přístavbou - absence průvlaku 
vyvolala nutnost doplnění statického podepření, složitější provizorní podchycení střechy. Defekt na spoji stávajícího 
průvlaku a stáv. sloupu vynutil doplnění dodatečného podepření průvlaku. 
Cena celkem bez DPH            52.698,63 Kč 
 

Odpočet šachty u komína 
ŽB šachta pro budoucí napojení venkovního koupaliště na rozvody ÚT z kotelny nebude provedena. Pokud se bude 
potrubí z kotelny trasovat, může být provedeno v zemi bez nutnosti budování velké ŽB šachty.                                                                
Cena celkem bez DPH          - 22.364,91 Kč 
 

Záměna zásypového materiálu výkopů v interiéru 
V PD bylov rámci úspor zrušeno zasypání všech výkopů ŠP a část výkopů byla zpětně zasypána vykopanou hlínou. 
Pod objektem a pod skladbami podlah však GP požaduje zhutnitelný materiál. Pro zajištění všech požadovaných 
výkopů chybí 65 m³ 
Cena celkem bez DPH             47.112,- Kč 
 

Záměna omítek pod kuchyní v 1. PP za sanační 
Při bourání podlah pro rozvody kanalizace v zemi a po otlučení omítek bylo zjištěno, že v podlaze je naprostá 
absence HI, stěny jsou lokálně zavlhlé (nalezena dvě místa s viditelnými solnými výkvěty). Proto bylo navrženo 
doplnění izolace do podlahy, sanace obvodového zdiva na negativní tlak z vnitřní strany, odřezání příček od 
obvodového zdiva. 
Cena celkem bez DPH             187.191,29 Kč 
 
    Omítky v kotelně a filtrovně 
Ve VV bylo na rozdíl od výkresů započteno ošetření stěn pouze sanačním špricem na místo omítek 
    Cena celkem bez DPH     55.974,38 Kč 
 
     Záměna třídy nerez oceli na nerez bazénovou  
V PD nebyla bazénová ocel dostatečně specifikovaná 
    Cena celkem bez DPH              79.285,68 Kč 
 

Náhrada příčky z CP 15 za PS na střeše mezi plaveckým bazénem a vířivkou s ohledem na statické 
podepření č. 1 a č. 3 

Podle statika hrozí rozpad příčky po vybourání projektovaných otvorů pro VZT a sítě, je potřeba stěnu vybourat a 
nahradit novou. Ze statických důvodů byla nahrazena stěnou z PS.  
Cena celkem bez DPH             17.965,29 Kč 
 

Doplnění podchycení č. 1 – okování ŽB sloupu v ose K-19 
Podle statika je sloup K-19 v horní části celý příčně prasklý a není technicky možné provést podchycení. Sloup 
bude zesílen pomocí okování 
Cena celkem bez DPH             30.978,21 Kč 
 
    Změna brodítka u vyplavávacího bazénu 
Změna je vyvolaná provozovatelem 
    Cena celkem bez DPH            58.996,60 Kč  
 
    Docenění venkovního parapetu K30 
Chyba VV 
    Cena celkem bez DPH            14.250,25 Kč 
 

SDK podhled ve Fitness 
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Původní ŽB stropní panely teras nad fitness vykazují po částečném otlučení omítek velké nerovnosti v obou 
směrech, výškové posuny jednotlivých sousedících panelů, vysoký stupeň zasolení, a i přes provedené reprofilace 
neustále prorůstají vápenné výkvěty. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto ponechat stropy i omítky ve stávajícím stavu 
a vytvořit zakrytí starých konstrukcí SDK podhledem kotveným na kovový rastr těsně pod strop. Také budou 
provedeny kapotáže ŽB průvlaků. 
Cena celkem bez DPH               77.096,95 Kč 
 
Schválené vícepráce jsou kryté úsporami vzniklými optimalizací kogenerační kotelny. Upřesnění úspory probíhá, 
zastupitelstvo bude informováno na příští schůzi.  
 
V diskuzi vystoupili: 
V. Zejda – některé věci v investicích se mu nezdají, byly schváleny vícepráce za 1 mil. Kč. ZM by se k tomu mělo 
vyjádřit. V minulosti ZM muselo schvalovat každou vícepráci u investiční akce. 
Starosta Ing. O. Štarha – pokud je tato vůle, každou vícepráci u Wellness bude schvalovat ZM. Ale to bude do 
říjnových komunálních voleb zasedat už jen 2x. 
V. Zejda – a je v rozpočtu na Wellness rozpočtová rezerva?  
místostarostka Ing. M. Macková – dotační titul toto vylučuje. Na každou vícepráci se musí dělat výběrové řízení, je 
snaha ceny tlačit dolů. 
Starosta Ing. O. Štarha – toto potvrzuje. Členové ZM mají možnost chodit na kontrolní dny na Wellness každý 
čtvrtek v 9:00 hod., každý pátek je potom od 8:00 hod. jednání Wellness teamu na MěÚ Kuřim. 
Ing. D. Sukalovský - k dnešnímu dni je prostavěno na Wellness více než 70 mil. Kč, což je velký úspěch. 
 
K tomuto příspěvku nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
17. Splašková kanalizace „Za hřbitovem“ 
(Přílohy č. 17, 17A – 17C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Z důvodu havarijního stavu kanalizace se na Městský úřad dostavil  dubnu 2010 pan Vyhnálek zástupce 
nájemníků bytových domů Tišnovská 890, 891, 892, 893. Upozornil, že jim špatně odtékají splaškové vody z  bytů a  
v poli u domu z šachty vytékají splašky do pole. 
Dle podkladů Města Kuřimi tato kanalizace není vedena v majetku města. Byla vybudována Státním statkem Kuřim, 
s.p.  pro  odvod splaškových vod z jejich bytových domů.  Tyto domy byly v roce 1994 převedeny ve smyslu zákona 
č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby z Pozemkového fondu České republiky na město 
Kuřim a to včetně vodovodu, komunikací a dalších souvisejících staveb. Kanalizace však zůstala patrně 
nedopatřením v majetku Státního statku Kuřim, s.p. 
Na místě samém bylo zjištěno, že kanalizace neodtéká a je nejspíš v některém místě ucpaná, zasypaná nebo jinak 
poškozená. Jedná se o kanalizaci DN 400 beton v délce cca 560m vybudovanou v roce 1958. Kanalizační stoka je 
uložena v pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Kuřim, jsou to osetá pole.VB ve prospěch vlastníka 
kanalizační stoky vzniklo ze zákona. 
Na základě posouzení havarijního stavu odborníkem byla předložena zpráva Radě města Kuřimi a bylo rozhodnuto o 
zahájení prací na zprůchodnění kanalizace v nezbytně nutném rozsahu.  
Zprůchodnění kanalizace bylo velmi náročné, šachty jsou umístěny pod úrovní terénu, zahrnuty hlínou. Doposud 
oprava stála 70 000,- Kč a OIRR předpokládá, že tato částka bude navýšena ještě o dalších 80.000,- Kč + platbu za 
vyzvednutí odkrytých šachet.  
Přeúčtování nákladů na opravu kanalizační stoky majiteli, tj. Státnímu statku Kuřim, s.p., který je v likvidaci  se jeví 
z pohledu likvidátora Valentina Hiltavského jako  neefektivní, jelikož Státní statek Kuřim, s.p. nedisponuje žádnými 
finančními prostředky. Je na zvážení ZM, zda  by z důvodu  velkého množství vynaložených finančních prostředků  
nebylo účelné převzít bezúplatně splaškovou kanalizaci do majetku  Města Kuřimi, jak navrhuje likvidátor Státního 
statku Kuřim, s.p. pan Hiltavský.    
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V této věci je však nutno připomenout, že stav těch úseku kanalizace, které nebyly dotčeny opravou, nikdo nezná a 
že nelze zaručit, zda tuto kanalizační stoku budou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. ochotny převzít do 
provozování.  V případě, že by však tato kanalizační stoka byla převzata do majetku města, bylo by možno uvažovat 
o připojení objektů nového hřbitova a případné smuteční síně právě do této kanalizace a nebylo by nutné budovat 
jímky, které se budou muset pravidelně vyvážet.   
        
Přílohy: 
1. Situační nákres trasy kanalizace 
2. Fotodokumentace 
3. Dopis Valentina Hiltavského – likvidátora Státního statku Kuřim, s.p. 

 
V diskuzi vystoupili: 
V. Zejda – tato kanalizace neodpovídá popisovanému stavu. 
místostarostka Ing. M. Macková – město tuto kanalizaci nepotřebuje. 
Ing. M. Kotek – součástí výstavby nového hřbitova mělo být zavlažování kanalizační přípojkou, upozorňoval na toto 
již na minulých ZM, nebyla ale vůle měnit tento projekt. 
místostarostka Ing. M. Macková – přípojky jsou, jdou do větve u parkoviště, u objektu obřadní síně se toto řeší 
budováním samostatné jímky.  
Ing. M. Kotek – když budeme chtít později budovat obřadní síň, nebude k ní napojena kanalizace. 
Starosta Ing. O. – nechme kanalizaci, jak je, pokud nebudeme obřadní síň budovat. 
RNDr. I. Poledňák – obec se má starat o odpady, vodu a kanalizaci. Ať to tedy město převezme.  
 

              
Přijaté usnesení: 1070/2010 - ZM pověřuje OIRR jednáním ve věci nabytí splaškové kanalizace v lokalitě 

Tišnovská – dle přílohy do majetku města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 

  
 
 
18. Průběžné čerpání a rozpracovanost investičních akcí, schválených 
k realizaci v roce 2010 
(Přílohy č. 18, 18A, zpracovala a předkládá Ing. M. Macková) 
 
Zajišťující odbor – OIRR. 
 
Členům zastupitelstva města je předložen přehled investičních akcí, které byly v rámci rozpočtu na rok 2010 
schváleny k realizaci. U konkrétních akcí je uveden stupeň rozpracovanosti, termíny a zkonkretizovány finanční 
prostředky dle výsledků výběrových řízení. V obecných kapitolách (Drobné investice, Projekty a studie….) je 
proveden detailnější výpis. 
Pro informaci uvádím i průběžné čerpání provozních ORG odboru. 
 
Příloha č. 1: přehled. 
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – předkládá ZM to, co bylo slíbeno. 
V. Zejda – ptá se na částku na studii na obchvat Kuřimi. 
místostarostka Ing. M. Macková – E.ON byl dán do podmínky, řeší to Ing. V. Indrová na OIRR. 
Ing. M. Kotek – přeložka na Podlesí, nebylo by výhodnější vybudovat točnu na druhé straně? E.ON chce 400.000,- 
Kč. 
J. Herman – ptá se na studii křižovatka ulice Havlíčkova. 
místostarostka Ing. M. Macková – toto vysvětlila, je to kvůli dětem. 
A. Szabóvá – studie odpočinkové a rekreační zóny rybníku Srpek – za jakým účelem se zpracovává? Proč je nové 
výběrové řízení? 
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starosta Ing. O. Štarha – zmíněné 3 studie vznikly v roce 2007, je to řešeno jako celek, dosud tam chybí některý 
inventář (WC, lavičky, kiosek s občerstvením, informační tabule apod.), který by se měl doplnit. V rozpracovanosti 
toto bylo uvedeno. Bude výběrové řízení na dodavatele tohoto inventáře. Mělo by to být řešeno koncepčně. 
V. Zejda – když je projekt za 110.000,- Kč, tak bude výsledné dílo za 5 mil Kč. 
Ing. M. Kotek – je Srpek určen k rekreaci úplně nebo částečně? Nedá se plavat po celé ploše. Narůstají tam chaluhy. 
starosta Ing. O. Štarha – primárně zatím není určen jako rekreační, ale v budoucnu by měl být.  
A. Szabóvá – prý se tam koupají psi, je to pravda? 
RNDr. I. Poledňák – existuje přehled prací, které se dosud nerealizovaly? 
místostarostka Ing. M. Macková – dá se to dohledat v archivu. Do příštího ZM toto bude předloženo. 
V. Zejda – jaké budou investiční náklady na lavičky a další investice u Srpku? 
starosta Ing. O. Štarha – bude to řádově v milionech. Ale město by to nemělo provozovat, bude výběrové řízení, ať to 
provozují zájemci o tuto činnost. 
A. Szabóvá – kdy budou instalovány tyto lavičky? 
J. Brabec - budou ještě letos. 
Bc. R. Stříž – počítá se tam s parkovištěm? 
starosta Ing. O. Štarha – mělo by tam být řešeno. 
V. Zejda - toto mělo být už v zadání. 
 
 
Přijaté usnesení: 1071/2010 - ZM bere na vědomí průběžné čerpání a rozpracovanost investičních akcí, 

realizovaných v roce 2010. 
Hlasováno: pro 13, proti 1, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
19. Žádost o finanční dar 
(Přílohy č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štraha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátila paní Blanka Juračková se žádostí o finanční dar. Tuto žádost podává v souvislosti 
s utrženým skalním masivem, který zavalil dvůr jejího domu a sanační práce si vyžádaly náklady ve výši 94.736,- 
Kč. Kopie žádosti se nachází v příloze. 
OF nedoporučuje schválení poskytnutí daru – spíše by se jednalo o příspěvek na úhradu nákladů spojených 
s utrženým skalním masivem – a to z následujících důvodů: 
 

a) jedná se o škodu způsobenou na soukromém pozemku 
b) morální povinností vlastníka každého majetku je jeho ochrana před poškozením, zničením – nejjednodušší 

formou je uzavření pojistné smlouvy, která by tato rizika kryla (za předpokladu, že nemovitost byla 
pojistitelná) 

c) vyplacení příspěvku se stane precedentem pro ostatní případy živelního poškození majetků občanů 
d) město Kuřim vychází vstříc objednáním a uhrazením nákladů na studii a průzkum v dané lokalitě 

 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil tento příspěvek, v příloze je přiložena faktura. 
majitelka postiženého domu paní B. Juračková – žádá po městě vrácení peněz, které uhradila za fakturu. Dále se ptá, 
co bude s geologickým průzkumem, o který žádalo několik lidí tam bydlících.  
starosta Ing. O. Štarha – město pomůže se vznikem občanského sdružení, které se tímto bude zabývat. Je seznam 
zájemců, u kterých se geolog podívá na svah pod skálou. Proběhne to až v období září – říjen 2010, kdy skála nebude 
pokryta vegetací. Svah by měl vydržet aspoň 2 roky. 
Majitelé tamních rodinných domů – bojí se, že v budoucnu tato skála může opět spadnout, mají strach tam bydlet.  
 
Z jednání ZM odešli zastupitelé Vladislav Zejda a RNDr. Igor Poledňák, přítomno 12 členů ZM. 
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majitelka postiženého domu paní B. Juračková – bojí se, že v budoucnu tato skála může opět spadnout, rodina má 
strach tam bydlet. Bydlí proto v současnosti u příbuzných. 
starosta Ing. O. Štarha – je třeba to rozdělit na fakturu zaplacenou za průzkum a na získání dotace, ale město nemá 
finanční prostředky na sanování tohoto svahu. 
 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje, aby ZM hlasovalo o finančním daru v částce navrhované majitelkou domu: 
jedná se o částku 88.336,- Kč, která byla zaplacena za fakturu: 
Hlasováno: pro 3 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Ing. M. Kotek – navrhuje, aby ZM hlasovalo o finančním daru v částce 50.000,- Kč  
Hlasováno: pro 5 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Starosta Ing. O. Štarha – navrhuje, aby ZM hlasovalo o finančním daru v částce 30.000,- Kč. 
 
 
Hlasování ZM o vyčlenění finanční rezervy v rozpočtovém opatření města pro tento finanční dar: 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se0, nebyli přítomni 3 (usnesení bylo přijato) 
 
Ing. D. Sukalovský – ostatní tam žijící si to řešili za svého, tento problém existoval již dříve. Charita Tišnov má dát 
příspěvek, je to pravda? 
majitelka postiženého domu paní B. Juračková – Charita založí sbírku, o nic sama nežádala, má být vyčleněno cca 
19.000,- Kč, bude založena veřejná sbírka. 
Ing. D. Sukalovský – jak se k tomuto staví ostatní členové rodiny, budou pomáhat? 
majitelka postiženého domu paní B. Juračková - nemovitost je její, je rozvedená, dcera má svůj život, o vše se musí 
postarat sama. 
 
Na jednání ZM se vrátili zastupitelé Vladislav Zejda a RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM.  
 
J. Herman – sesuvy půdy byly enormní i na více místech, na Podhoří vždy padaly kameny, ale ne v takovém 
množství. ZM by se v tomto nemělo chovat macešsky. Vždyť podobně jsme se chovali při loňských povodních. 
A. Szabóvá – vyřešilo by to zřízení fondu města, který by se k těmto účelům měl založit a disponovalo by s tím ZM. 
Ing. M. Kotek – nemusí to být nutně fond, ZM hospodaří s rozpočtem, pomožme těmto žadatelům 
Starosta Ing. O. Štarha – informoval ZM, že poskytne finanční dar ze svých prostředků, ale nepodporuje, aby toto 
plně financovalo město. Svah by se minimálně 2 roky neměl hnout.  
Ing. D. Sukalovský – analogie s povodněmi není, paní Juračková věděla už cca 2 roky, že tato skála ohrožuje její 
dům. Bylo jí doporučeno obrátit se na město. 
J. Herman – rozpočtová rezerva je pro mimořádné události, ve skále je množství vody, na vykácení stromů je třeba 
povolení. Proč město nemá zájem postižené rodině finančně pomoci? 
Ing. D. Sukalovský – probíhá sanace zbytku skály, věci se připravují z dotačních programů. 
 
 
Hlasování o návrhu předneseném starostou Ing. O. Štarhou, aby ZM hlasovalo o finančním daru v částce 
30.000,- Kč: 
 
 
Přijaté usnesení:  1072/2010 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč na úhradu nákladů 

spojených s likvidací škody vzniklé utržením skalního masivu paní Blance Juračkové, trvale 
bytem Podhoří 246, 664 34 Kuřim.  

Hlasováno: pro 12, proti 1, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3 
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20. Různé 
20.1. Senátní a komunální volby 2010 v Kuřimi 
Prezident ČR vyhlásil termín konání voleb do Senátu PČR a voleb do obecních zastupitelstev na dny: pátek 
15. 10. a sobota 16. 10. 2010.  
 
 
Další různé 
J. Brabec – ztratily se lavičky zapůjčené ZŠ Jungmannova, která je neohlídala. Budou chybět na letním kině. 
A. Szabóvá – RM schválila demolici na ulici Havlíčkova, v jakém znění toto usnesení RM bylo schváleno? 
Bude jednání o dopravě v lokalitě u vlečky? 
Dále navrhuje vytvořit bezbariérový vstup do budovy Polikliniky Kuřim. 
Starosta Ing. O. Štarha – jednání o dopravě u vlečky je domluveno již na středu 30. 6. 2010. 
J. Herman – doprava v Kuřimi, křižovatka ulice Havlíčkova, doprava přes tunel, dává podnět pro řešení. Doprava ve 
městě je kritická. 
Na MěÚ Kuřim proběhly v poslední době některé personální změny ve vedení odborů – vedoucí OSVV, vedoucí 
OIRR, členové ZM by měly být o těchto změnách informováni. 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – ke 30. 6. 2010 odstoupila z funkce vedoucí OIRR Ing. Jaroslava 
Reichstäterová, do 30. 6. 2011 byla vedením OIRR pověřena Ing. Jana Lekešová. Od 1. 7. 2010 se vrátí na pozici 
vedoucí OIRR z mateřské dovolené Ing. Jindřiška Honců. Novým vedoucím OSVV byl od 1. 7. 2010 jmenován Mgr. 
Lukáš Rafaj. 
J. Herman – jak to vypadá s Koncepcí bytové politiky města? 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – tato koncepce bude předložena na ZM dne 24. 8. 2010. 
Ing. D. Sukalovský – ohledně zprůjezdnění tunelu, dojde k výstavbě kůlů, které znemožní průjezd tunelem. Tato 
trasa je brána jako bezpečná cesta do školy. Technický stav komunikace, musel by se překrýt potok. Je to spojka pro 
motoristy mezi horní a dolní částí města. OO Policie ČR v Kuřimi budou kontrolovat dopravu v této lokalitě, nad 
plynulostí dopravy vítězí ohled na bezpečnost dětí. Kapacita komunikace je přetížena.  
Dále Ing. D. Sukalovský informoval o jednání na KORDISU JMK dne 28. 6. 2010, kde byl společně se zastupitelem 
Ing. M. Kotkem – jednání o zastávce BUS u LIDLA v Kuřimi – do 14 dnů KORDIS poskytne stanovisko, zda 
navrhované řešení vyhovuje. 
Bc. R. Stříž – ve dnech 16. – 17. 7. 2010 – se v Kuřimi uskuteční Mistrovství ČR horských kol. 
A. Matějíčková – jak je to s přijímáním zájemců na pracovní místa ve Wellness Kuřim, bude neúspěšným 
uchazečům písemně odpovězeno, jak dopadli? 
tajemnice úřadu Mgr. A. Zimmermannová – zjistí tuto věc u ředitele Wellness Kuřim s.r.o. Ing. Jana Sojky. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:30 hod. 
 
 
V Kuřimi dne 29. 6. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
    starosta 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
 

Alena Szabóvá        Jan Herman 
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Přílohy: 
 
Pozvánka 
Prezenční listina 
Usnesení návrhové komise 2x 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                      plnění usnesení zastupitelstva města Kuřimi k 22. 6. 2010 
2                             návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kuřimi ve volebním období 2010 – 2014 
3                             rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt  
                               Vzdělávání v eGon Centru Kuřim 
4                              realizace projektu Přechod pro chodce na ulici Tišnovské u kostela v Kuřimi a autobusová  
                                zastávka „Kuřim, zámek“. 
5                              rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení  
                                budovy Základní školy Jungmannova v Kuřimi 
6                              poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů                    
7, 7A                        závěry Fóra Zdravého města Kuřim a ankety k ověření 10ti problém ů                      
8                               majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi 
9, 9A                        podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim                                   
10                             zpráva z jednání finančního výboru           
11, 11A, 11B           závěrečný účet města Kuřimi k 31. 12. 2009             
12, 12A                    půjčka společnosti Wellness Kuřim s.r.o.                                 

   13                            splácení pohledávky                             
14, 14A, 14B           Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – 2. výzva roku 
                                 2010 
15, 15A – 15E           rozpočtové opatření města Kuřimi č. 4                           
16                              informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
17, 17A – 17C          splašková kanalizace „Za hřbitovem“ 
18, 18A                     průběžné čerpání a rozpracovanost investičních akcí, schválených k realizaci v roce 2010 
19, 19A                     žádost o finanční dar 
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	Cena celkem bez DPH         - 393.467,60 Kč 
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