
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 06/2010 konaného dne 24. 8. 2010  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Miluše Macková, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan 
Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří 
Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice. 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 16 členů ZM. V průběhu jednání ZM se ještě 
dostavil zastupitel V. Zejda, celkově na jednání ZM přítomno 17 členů ZM. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Lubomír Kincl, Mgr. Martin Nawrath 
Návrhová komise schválena všemi 16 hlasy přítomných členů ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Szabóvá, Bc. Roman Stříž 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi 16 hlasy přítomných členů ZM. 

 
Program jednání: 
 
1.           Plnění usnesení 
2. Nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení, souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
3. Převody pozemků u nově vybudovaných přechodů 
4. Záměr na odprodej pozemků 
5. Žádost o odprodej pozemku pro příjezd k rodinnému domu 
6. Majetkoprávní vypořádání pozemků – mokřad u rybníka Srpek 
7. Převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. Janem – V. etapa  
8. Nabytí vodovodu do majetku města – Díly za Sv. Janem – VI. etapa 
9.  Vrtaná studna pro sportovní areál Kuřim 
10. Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim 
11. Městské standardy pro vodovod města Kuřimi 
12. Informace – přehled zpracovaných studií v období 1995-2010 
13.  Návrh na udělení Ceny města Kuřimi 
14. Podnikatelský obolus 
15.         Farnost Kuřim – příspěvek, smlouva o dotaci 
16. Rozpočtová opatření města Kuřimi č. 6 
17. Informace: Koncepce bytové politiky města 
18.         Informace: Výstava – Kuřim pravěká 
19.         Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2010 
20.         Prominutí pohledávky 
21.         Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 19. 8. 2010 
22.         Různé 

 
Program jednání ZM byl schválen 16 hlasy přítomných členů ZM. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 17. 8. 2010 
(Přílohy 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.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 17. 8. 2010. 

 
 

Přijaté usnesení:  1073/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17. 8. 2010. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
  

  
 

 
2.1. Nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Petr Vašák, trvale bytem Zborovská 820, 664 34 Kuřim, je nájemcem obecního bytu č. 820/1. Jde o byt 1+1 
s příslušenstvím umístěný v I. NP bytového domu č.p. 820-823 na ulici Zborovská a nám. Osvobození. Pan Vašák 
byl v souvislosti s nájmem předmětného bytu dlužníkem města.   
V měsících květnu a červnu 2010 uhradil nájemce v několika splátkách jistinu dluhu. Ten činil ke dni 31. 12. 2009 
částku ve výši 43.044,- Kč. V dlužnících města k datu 30. 6. 2010 již pan Vašák nefiguroval. Poplatek z prodlení 
činil k datu 11. 8. 2010 částku ve výši 61.148,- Kč. Pan Vašák během narovnávání svých závazků „předplatil“ z této 
částky již 21.945,- Kč. Pokud ZM promine žadateli ½ z celkové původní částky 61.148,- Kč, zůstane k úhradě ještě 
částka ve výši 8.629,- Kč, kterou by pan Vašák hradil formou splátkového kalendáře. 
OMP prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ celkové částky doporučuje a odbor finanční nemá proti takovému 
řešení námitek. 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 17 členů ZM. 
 
        
Přijaté usnesení: 1074/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož celková výše činí 61.148,- 

Kč, panu Petru Vašákovi, trvale bytem Zborovská 820, 664 34 Kuřim, který vznikl v souvislosti 
s nájmem bytu č. 820/1 a schvaluje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 1 
 
 
 
 
2.2. Nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení
 (Příloha 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Alena Navrátilová, trvale bytem Jungmannova 880, Kuřim byla nájemcem bytové jednotky č. 880/5. RM 
schválila svým usnesením č. 154/2010 ze dne 24. 3. 2010 výpověď nájmu předmětného bytu. Důvodem bylo hrubé 
porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu formou neplacení nájemného a úhrad poskytovaných s užíváním 
bytu. Výpověď byla nájemci doručena dne 27. 4. 2010, kdy tříměsíční výpovědní lhůta začala běžet 1. 5. 2010 a 
měla skončit 31. 7. 2010. Nájemce na výpověď zareagoval jednáním, kdy přislíbil dlužné částky uhradit, avšak tak 
neučinil. V červnu se dostavila na OMP dcera nájemce (Kristýna Navrátilová, trvale bytem Jungmannova 880, 
Kuřim) s tvrzením, že o neplacení nájemného nebyla informována a matka se v bytě stabilně nezdržuje. Dcera ve 
třech splátkách uhradila z vlastních zdrojů jistinu dluhu a požádala RM o zpětvzetí výpovědi. RM na své schůzi dne 
28. 7. 2010 usnesením č. 400/2000 vzala výpověď zpět, usnesením č. 401/2010 vzala na vědomí přechod nájmu 
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z matky Aleny Navrátilové na dceru Kristýnu Navrátilovou, usnesením č. 402/2010 transformovala nájemní smlouvu 
dodatkem č. 1 z doby neurčité na dobu určitou tří měsíců a usnesením č. 403/2010 doporučila ZM prominutí 
poplatku z prodlení ve výši ½. 
 
Poplatek z prodlení činil ke dni 11. 8. 2010 částku ve výši 24.327,- Kč. Vzhledem k úhradě jistiny už v současné 
době nenarůstá. Nájemce na poplatku do dnešního dne již uhradil 963,- Kč. 
OMP prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ celkové částky doporučuje a odbor finanční nemá proti takovému 
řešení námitek. Splátkový kalendář je dohodnut na částku 1.000,- Kč/měsíc. 
 
V diskuzi vystoupili: 
J. Herman – ptá se, zda to není náhodou postup, jak získat byt po prarodičích? 
Mgr. L. Kincl – tak tomu není, je to právně ošetřeno. 
Mgr. P. Kavka (OMP) – přechod bytu je ze zákona (podle občanského zákoníku). 
 
 
Přijaté usnesení: 1075/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož celková výše činí 24.327,- 

Kč, paní Aleně Navrátilové, trvale bytem Jungmannova 880, 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu č. 880/5 a schvaluje uzavření splátkového kalendáře k jeho úhradě. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
2.3. Nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení
(Příloha 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Radek Kotlán, trvale bytem Bezručova čtvrť 1123, 664 34 Kuřim, je nájemcem bytové jednotky č. 1123/6. 
Nájemci vznikl v souvislosti s užíváním tohoto bytu ke dni 30. 6. 2010 dluh ve výši 33.982,- Kč. Nájemce byl 
vyzván odborem majetkoprávním k okamžitému řešení situace, na němž se aktivně podílel. Šetřením bylo zjištěno, 
že nájemce má sice zřízen u banky trvalý příkaz k úhradě plateb souvisejících s bydlením, avšak bez jeho vědomí 
příležitostně odčerpává z účtu peníze jeho dcera, čímž docházelo k nepravidelnému hrazení nájemného. Jistina dluhu 
byla uhrazena dne 15. 7. 2010.  
Poplatek z prodlení činil ke dni 11. 8. 2010 částku ve výši 36.974,- Kč. Vzhledem k úhradě jistiny už v současné 
době nenarůstá. Nájemce na poplatku z prodlení již uhradil 18.487,- Kč, což je ½ dlužné částky. Pokud ZM schválí 
prominutí poplatku ve výši ½ z celkové částky, bude mít nájemce poplatek z prodlení již uhrazen. OMP prominutí 
poplatku z prodlení ve výši ½ celkové částky doporučuje a odbor finanční nemá proti takovému řešení námitek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1076/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení, jehož celková výše činí 36.974,- 

Kč, panu Radku Kotlánovi, trvale bytem Bezručova čtvrť 1123, 664 34 Kuřim, který vznikl 
v souvislosti s nájmem bytu č. 1123/6. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
2.4. Nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Milota Krejčí, roč. 1947, trvale bytem Jungmannova 968, Kuřim byla s manželem Ivanem Krejčím společným 
nájemcem bytové jednotky č. 1204/5 v ul. Na Loučkách. Zejména diky trvale nezřízenému způsobu života pana 
Ivana Krejčího, který dne 11. 3. 2005 zemřel, vznikl na nájemném dluh ve výši 46.619,- Kč. Rozsudkem Krajského 
soudu v Brně bylo městu Kuřim přivoleno k výpovědi z nájmu bytu č. 1204/5 to do 15 dnů po zajištění přístřeší. Paní 
M. Krejčí se z bytu dobrovolně odstěhovala dne 2. 5. 2005. Přístřeší jí bylo zajištěno v chatě č. event. 216 k.ú. 
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Kuřim, kde žila do roku 2007. Poté odešla do ubytovny Armády spásy v Brně. Ve věci úhrady dluhu byl dne 20. 10. 
2006 sepsán exekutorem JUDr. Robertem Pazákem exekutorský zápis, v němž se pí Milota Krejčí zavázala 
k dobrovolnému splácení svého závazku vůči městu Kuřim. 
Své závazky potvrzené exekutorským zápisem dodržuje, pravidelně dochází na MěÚ Kuřim a ze svého starobního 
důchodu splácí 1.000,- Kč/měsíc. Ke dni 30. 6. 2010 byla již jistina dluhu uhrazena. Městu Kuřim však dluží 
poplatek z prodlení ve výši 179.155,- Kč. Vzhledem k jejímu věku, výši jejich příjmů a sociálnímu postavení 
doporučuje OMP poplatek z prodlení zcela nebo z podstatné části prominout (v rozmezí 120.000 - 150.000,- Kč). Pí 
Krejčí totiž zůstává po odečtení nezbytných nákladů a úhradě dluhů na živobytí částka cca 1.500,- Kč/měsíc.  
Odbor finanční doporučuje prominout dle zavedených obyčejů ½ poplatku z prodlení. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje prominout větší částku – 2 roky splátek = 24.000,- Kč 
místostarostka Ing. M. Macková – je dohoda o prominutí ½ částky, za půl roku si může požádat znovu. 
starosta Ing. O. Štarha – podporuje stanovisko Ing. M. Mackové. 
 
 
Přijaté usnesení: 1077/2010 - ZM schvaluje prominutí ½ poplatku z prodlení paní Milotě Krejčí, trvale bytem 

Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, který vznikl v souvislosti s nájmem bytu č. 1204/5. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
2.5. Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
(Příloha 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Eva Hladká, trvale bytem Wolkerova 947, 664 34 Kuřim, byla nájemcem bytu č. 947/22 na ul. Wolkerova. 
Jedná se o byt 1+kk s příslušenstvím o výměře 27,60 m2. Paní Hladká měla byt pronajatý v režimu postupného 
prodlužování nájemních smluv vždy na období tří měsíců. V tomto režimu eviduje OMP preventivně několik 
nájemců obecních bytů, kteří nemají stabilní platební morálku. Paní E. Hladké skončila nájemní smlouva dne 31. 12. 
2009. O prodloužení nájemní smlouvy nepožádala, ač k tomu byla dopisem ze dne 21. 12. 2009 vyzvána. Dalším 
dopisem ze dne 5. 1. 2010 byla upozorněna, že od 1. 1. 2010 obývá byt bez právního důvodu, je dlužníkem města a 
byla vyzvána k vyklizení bytu ke dni 31. 1. 2010. Byt k uvedenému datu nevyklidila a spolu s manželem přislíbila 
při osobním jednání doplacení dlužného nájemného. Podstatnou část dluhů uhradila, avšak ke dni 30. 6. 2010 dlužila 
částku ve výši 5.082,- Kč a poplatek z prodlení (od 1. 1. 2010 úrok z prodlení) ve výši 2.161,- Kč. 
 
Stanovisko odboru sociálních věcí: 
Jedná se o sociálně slabou rodinu se čtyřmi nezletilými dětmi. Dávky pomoci v hmotné nouzi však vypláceny nejsou, 
rodina je nad hranicí životního minima. Pan Hladký pracuje a rodině jsou vypláceny dávky státní sociální podpory. 
OSV provádí na základě soudního rozhodnutí dlouhodobě dohled nad výchovou nezletilých dětí v rámci sociálně-
právní ochrany dětí.  Matka nezletilých dětí s OSV již spolupracuje, v současné době si hledá zaměstnání. Bez 
zajištění bydlení by se situace celé rodiny a zejména nezletilých dětí velmi zkomplikovala.  
 
Paní E. Hladká požádala dne 11. 8. 2010 o uzavření nové nájemní smlouvy. 
 
Vzhledem k tomu, že nájemní vztah skončil dne 31. 12. 2009, stal se předmětný byt právně volný a další úkony ve 
věci přidělení tohoto bytu se řídí obecně závaznou vyhláškou č. 9/1999 „o volných bytech v majetku města a 
bytových náhradách“. 
 Zastupitelstvo města však může v souladu s čl. 10 odst. 2 vyhlášky č. 9/1999 rozhodnout o „využití bytu jinak, než 
stanoví tato obecně závazná vyhláška“ a to způsobem, že přidělí byt manželům Liboru a Evě Hladkým, oba trvale 
bytem Wolkerova 947, Kuřim a RM pak následně schválí uzavření nájemní smlouvy opět na dobu určitou tří měsíců. 
Pokud nebude byt opětovně přidělen manželům Hladkým, podá město Kuřim po odsouhlasení úkonu radou města 
prostřednictvím OMP žalobu na vyklizení bytu. 
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V diskuzi vystoupili: 
A. Szabóvá – souhlasí s navrženým postupem. 
 
 

   Přijaté usnesení: 1078/2010 - ZM přiděluje ve smyslu čl. 10 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 „o 
volných bytech v majetku města a bytových náhradách“ byt č. 947/22 na ulici Wolkerova 
v Kuřimi manželům Liboru a Evě Hladkým, oba trvale bytem Wolkerova 947, 664 34 Kuřim a 
doporučuje RM schválení uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou tří měsíců. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
3.1. Pozemky u nově vybudovaných přechodů – darovací smlouvy 
s Jihomoravským krajem 
(Přílohy 3, 3A – 3C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vybudovalo 3 nové přechody: 

1. přechod na ulici Legionářská (u Elprumu) – viz příloha A 
2. přechod na ulici Legionářská-Farského – viz příloha B 
3. přechod na ulici Tišnovská – Buďárkova - viz příloha C 

V rámci těchto staveb došlo k zúžení nebo k rozšíření silnice, u přechodu na ulici Legionářská a Tišnovská-
Buďárkova byly postavené ve vozovce „ostrůvky“. Po kolaudaci staveb je potřeba narovnat majetkoprávní vztahy. 
Silnici má ve správě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje jako příspěvková organizace Jihomoravského 
kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Majetkoprávní vztahy budou narovnány darovacími smlouvami.  
Ad 1. Přechod na ul. Legionářská (u Elprumu) – viz příloha A – GP – 2572-163/2009. 
Jihomoravský kraj daruje městu část pozemku parc. č. 1311/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2572-163/2009 
nově označená jako parc. č. 1311/5 o výměře 25 m2 a parc. č. 1311/6 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Kuřim (na silnici byl 
vybudovaný ostrůvek – parc. č. 1311/5 a parc. č. 1311/6 vznikla zúžením silnice). 
Město Kuřim daruje Jihomoravskému kraji pozemky, o které se rozšířila silnice, tj. část pozemku parc. č. 1940 k.ú. 
Kuřim geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově označená jako parc. č. 1940/2 o výměře 63 m2 a část pozemku 
parc. č. 2086/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově označená jako parc. č. 2086/19 o výměře 
32 m2 vše v k.ú. Kuřim. 
OMP sděluje, že podmínkou platnosti převodu nemovitostí (kupní, směnné nebo darovací smlouvy) je dle § 39 

a násl. zákona 128/200 Sb., (o obcích) zveřejnění záměru. Získání nabízených nemovitostí (kupní, směnnou 

nebo darovací smlouvou) ZM pouze schvaluje.   

Přijaté usnesení: 1079/2010 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1311/1 k.ú. Kuřim 
geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově označená jako parc. č. 1311/5 o výměře 25 m2 a 
parc. č. 1311/6 o výměře 7 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku 
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37 do majetku 
města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
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Přijaté usnesení: 1080/2010 - ZM schvaluje záměr na převod části pozemku parc. č. 1940 k.ú. Kuřim 

geometrickým plánem č. 2572-163/2009 nově označená jako parc. č. 1940/2 k.ú. Kuřim o 
výměře 63 m2 a části pozemku parc. č. 2086/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2572-
163/2009 nově označená jako parc. č. 2086/19 k.ú. Kuřim o výměře 32 m2 formou darovací 
smlouvy z majetku města Kuřimi do majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 
3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37.  

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
3.2. Přechod na ulici Legionářská - Farského – viz příloha B – GP – 2530-
96/2009 
(Příloha 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Stavbou došlo k zúžení silnice a k rozšíření chodníku. 
Jihomoravský kraj daruje městu část pozemku parc. č. 1311/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2530-96/2009 
nově označená jako parc. č. 1311/3 o výměře 33 m2 a parc. č. 1311/4 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kuřim a část 
pozemku parc. č. 288/1 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2530-96/2009 nově označená jako parc. č. 288/5 o 
výměře 56 m2 a parc. č. 288/6 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1081/2010 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 1311/1 k.ú. Kuřim 

geometrickým plánem č. 2530-96/2009 nově označená jako parc. č. 1311/3 o výměře 33 m2 a 
parc. č. 1311/4 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kuřim a části pozemku parc. č. 288/1 k.ú. Kuřim 
geometrickým plánem č. 2530-96/2009 nově označená jako parc. č. 288/5 o výměře 56 m2 a 
parc. č. 288/6 o výměře 44 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku 
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37 do majetku 
města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
 
 
3.3. Přechod na ulici Tišnovská - Buďárkova – viz příloha C – GP – 2528-
96/2009 
(Příloha 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Stavbou došlo k zúžení silnice a vybudování „ostrůvku“. 
Jihomoravský kraj daruje městu část pozemku parc. č. 432/2 k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2528-96/2009 
nově označená jako parc. č. 432/31 o výměře 37 m2 a parc. č. 432/32 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1082/2010 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 432/2 k.ú. Kuřim 

geometrickým plánem č. 2528-96/2009 nově označená jako parc. č. 432/31 o výměře 37 m2 a 
parc. č. 432/32 o výměře 2 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací smlouvy z majetku 
Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37 do majetku 
města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
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4. Žádost o odprodej pozemků  
(Přílohy 4, 4A – 4D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Obchodní firma FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. požádala město Kuřim o odprodej části pozemků parc. č. 2208, 
2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 2991/1, 2991/2, 2991/3 a 2992 vše v k.ú. Kuřim, za účelem realizace investičního 
záměru, který spočívá ve vybudování komplexu obchodů a služeb při ulici Blanenská (pod plaveckým areálem) 
s přilehlým parkováním o kapacitě cca 200 parkovacích stání viz příloha A. V rámci projektu je ze strany investora 
počítáno s vybudováním cca 20 parkovacích stání např. pro polikliniku či WELLNESS CENTRUM viz příloha B, C. 
Obchodní firma FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. nabízí 545,- Kč/m2. 
 
Jako součást záměru se předpokládá vybudování (na náklady investora) nového dopravního napojení prostřednictvím 
samostatného kruhového objezdu. Investiční náklady kruhového objezdu s vyvolanými přeložkami se předpokládají 
ve výši 10 mil. Kč. Součástí investičních nákladů dále bude vymístění regulační stanice a přeložky inženýrských sítí 
STL a VTL v částce 8 mil. Kč a přeložení kanalizace. 
Pozemky dotčené výše uvedenými stavbami se dají rozdělit na 2 skupiny. 
1. skupina jsou pozemky dotčené stavbou prodejny a parkoviště = území prodejny  
2. skupina jsou pozemky dotčené stavbou kruhového objezdu a dopravního napojení = území dopravy 
Ad 1 ÚZEMÍ PRODEJNY: 
Jedná se o pozemky o požadované výměře 14 301 m2. Tyto pozemky jsou převážně ve vlastnictví města Kuřimi a to 
o výměře 13 409 m2. Zbývající část pozemků vlastní JMP Net, s.r.o. a Jihomoravský kraj – viz příloha H. 
Území prodejny – pozemky ve vlastnictví města: parc. č. 2208, 2988, 2989/1, 2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 
2989/2, 2990 vše v k.ú. Kuřim. 
Ad 2 ÚZEMÍ DOPRAVY: 
Jedná se o pozemky o požadované výměře 4 015 m2. Tyto pozemky jsou z jedné poloviny ve vlastnictví města 
Kuřimi a to o výměře 2 199 m2. Zbývající část pozemků vlastní Jihomoravský kraj, Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových a společnost MEDEX-K s.r.o. – viz příloha D. 
Území dopravy – pozemky ve vlastnictví města: parc. č. 2990, 2989/2, 2994/16, 2989/3, 2994/1, 2991/3,2980/1, 
2983/1, 2983/2 vše v k.ú. Kuřim. 
 
ÚP  
Jedná se o parcely, které jsou dle stávajícího územního plánu sídelního útvaru Kuřim určeny jako plocha pro 
individuální rekreaci. OIRR však již zahájil práce na realizaci změny stávajícího územního plánu č. XI na plochy 
občanského vybavení a služeb. Schválení změny se předpokládá v listopadu 2010. 
Cena: 
Požadované pozemky ve vlastnictví města mají celkovou výměru 13 409 m2. Parcely jsou zatíženy vysokotlakými, 
středotlakými i nízkotlakými plynovody, jejichž přeložení včetně  přeložky regulační stanice na parc.č. 2987/2 k.ú. 
Kuřim, která je ve vlastnictví JMP Net, s.r.o. si vyžádá investici ve výši cca 8.000.000 Kč (investor předložil studii 
zpracovanou obchodní firmou GAsAG, spol. s r.o. - do studie je možno nahlédnou na OMP).  
Dle vyjádření OIRR se na požadovaných pozemcích nachází kanalizační stoky DN 300 a DN 600, které bude nutno 
rovněž přeložit. Dále je nutno brát na zřetel masivní zemní práce. Investor předpokládá přesun zeminy o celkovém 
objemu cca 11 970 m3 a výkopové práce o objemu 5 230 m3 jelikož tyto pozemky jsou oproti okolnímu terénu 
značně sníženy. Přepokládaná cena 3.000.0000,- Kč - Ing. Přichystal. 
 
Prodej pozemků v požadované lokalitě je v současnosti realizován za cenu 1500/Kč/m2. Za tuto cenu jsou ovšem 
obchodovány parcely, které nejsou zatíženy stavbami technické infrastruktury. 
V případě, že by požadované parcely nebyly zatíženy technickou infrastrukturou činila by minimální kupní cena 
doporučená OMP 20.113.500,- Kč.  
 
Kupní cena pozemků nezatížených:      13 409 m2  x 1.500,- Kč/ m2   = 20.113.500,- Kč 
 
- vyvolané investice přeložka STL, VTL a RS,     -  8.000.000,- Kč 
- vyvolané investice přeložka kanalizace + přesun zeminy   -  3.000.000,- Kč 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rozdíl           9.113.500,- Kč 
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Cena pozemku za 1 m2     9.113.500 : 13409 = 680,- Kč/ m2  
  
Vzhledem ke skutečnosti, že OMP vypočítal aktuální tržní cenu pozemků – jako nabízeného celku, na částku 680,- 
Kč/m2, doporučuje zveřejnit záměr na odprodej požadovaných pozemků s minimální cenou výši 600,-Kč/m2. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – ptá se na podnikatelské záměry, zda budou kritériem prodeje? 
starosta Ing. O. Štarha -  – má to tak být 
RNDr. I. Poledňák – v podmínkách to není, mělo by to být i v usnesení. 
J. Brabec – navrhuje cenu 680,- Kč; záměr má být součástí usnesení – bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí – 
na dobu 5 let po zakoupení – hrozí nebezpečí ohledně předkupního práva. Pozemek nemusí být zastavěn a bude se 
čekat na dostavbu Záhoří. Je třeba vydat pokyn pracovníkům MěÚ – vejít v jednání s majiteli zahrádek. 
RNDr. I. Poledňák – toto může být limitující pro investora. 
J. Herman – upozorňuje na případ pozemek Tyršova - Brněnská a jeho darování = zanikne předkupní právo? Dá se to 
právně ošetřit? 
Mgr. L. Kincl – předkupní právo lze zajistit. 
pan Přichystal z firmy Fuertes Development, s. r. o.– prezentoval členům ZM stavební studii na výkrese. Naposledy 
bylo na ZM prezentováno v lednu 2009. 
Vysvětlil, jak developerská firma postupuje, kdy uzavírá smlouvu s řetězcem a převádí pozemek. Souhlasí s tím, že 
město má mít pojistku pro případ nerealizace projektu, ale upozorňuje, že kdyby město vázalo prodej pozemků až na 
kolaudaci – bude to problém. Zdůraznil další investice developera s akcí související – emní práce, kruhový objezd, 
příjezd do lokality. Charakterizoval výsledný projekt jako prodejnu se širším sortimentem nabídek služeb, nejen 
prodej zboží. Kaufland by chtěl osadit pylon, který by informoval i spádové obce v okolí Kuřimi. 
J. Brabec – není to vypsáno pro konkrétního nájemce, město se musí pojistit. Snahou developera bude toto rychle 
prodat se ziskem. Veřejná soutěž musí mít pro všechny uchazeče rovné podmínky.  
Přichystal – firma kupuje za určitou cenu, Fuertes Devepopment bude zajišťovat i další věci, to Kaufland nebude 
zajišťovat. 
RNDr. I. Poledňák – kdy bude vydáno územní rozhodnutí? Komu bude patřit plánovaný kruhový objezd? Bude mít 
město předkupní právo? 
Přichystal - toto vysvětlil. Komunikace vedoucí k Záhoří by měla patřit městu. Komunikace patří městu, kraji či státu 
podle typu komunikace. 
RNDr. I. Poledňák – navržené usnesení není dostatečné, mělo by se doplnit a dopracovat. Parametry dopravní 
situace, majetkové vypořádání. Vzhledem k navrženým termínům a rozpracování konkrétní firmou nemají ostatní 
šanci sestavit konkurenční nabídku.  
Přichystal – bude se to konzultovat na více úrovních. Budou smlouvy i s ostatními institucemi. 
Ing. M. Kotek – jedná se o veřejnou soutěž nebo o adresný záměr? Podmínky nejsou specifikovány dostatečně. Musí 
město povinně vyhlásit veřejnou soutěž? 
J. Brabec – není to veřejná soutěž, s největší pravděpodobosí se to de facto prodává se to Kauflandu, který ještě 
nezačal stavět. Je to prostě záměr prodat pozemek, ke kterému může mít někdonámitky. Nejnižší cena by měla být 
680,- Kč/m2. 
Mgr. L. Kincl – město má zákonem o obcích jasně stanoveno, jak prodávat obecní majetek. Předložený materiál - 
ZM definuje podmínky prodeje, město si do záměru může stanovit podmínky. 
RNDr. I. Poledňák – tento záměr není zcela jasný. 
J. Herman -  jak je to s předkupním právem? 
J. Brabec a pan Přichystal toto vysvětlili – smlouva s Kauflandem, předkupní právo. 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje dopracovat tuto věc včetně textu usnesení. 
starosta Ing. O. Štarha – požadavky členů ZM by se měly precizovat a OMP pak tyto připomínky dopracuje. 
Mgr. L. Kincl – město své požadavky formulovalo, nevidí důvod nevyhlásit záměr, může být i jiný zájemce. Pokud 
zatím jediný zájemce (Fuertes Development) nesplní požadavky města, město prodej neschválí. 
Pan Přichystal – Fuertes Development má připravený investiční záměr. 
Ing. M. Kotek – jiná firma může dopravní napojení řešit složitěji.  
pan Přichystal – může se to projednat v komisi dopravy. 
Ing. M. Kotek – a kam se přesune regulační stanice? (Toto bylo vysvětleno.) 
J. Brabec – není dosud jiný zájemce o tyto pozemky, není to veřejná soutěž, najdou-li se takoví, město vyřadí ty, 
kteří nesplňují podmínky. O usnesení můžeme diskutovat – zmínka o břemenech a právech by měla být 
zakomponována.  
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J. Brabec – zájemci o tento pozemek měli 1,5 roku času, od vyhlášení projednávání změny ÚP, aby si připravili 
záměry – kromě firmy Fuertes Develompemnt se nikdo takový dosud neobjevil.  
Ing. M. Bojanovská – konkrétní developer, buď usnesení upřesnit a precizovat nebo jej stáhnout do příštího jednání 
ZM. 
 
V. Zejda – požaduje zakomponovat do zápisu z jednání ZM: 
a) že objekt bude v souladu se změnou ÚP Kuřim;  
b) že doprava bude vedena kruhovým objezdem;  
c) předkupní právo města. 
 
S tímto návrhem členové ZM vyslovili souhlas. 
 
Starosta Ing. O. Štarha – vyhlašuje 25 min. přestávku – upřesní se text navrženého usnesení a potom se o něm 
bude hlasovat. 
 
Mgr. L. Kincl – rekapituloval podané návrhy a protinávrhy. Požadavky ZM budou precizovány OMP, příští jednání 
ZM 5. 10. 2010 bude schvalovat prodej, případné námitky a připomínky podané do 24. 9. 2010. 
 
J. Brabec – trvá na svém protinávrhu = za minimální cenu 680,- Kč/m2, jinak text usnesení zůstává. 
 
 
Přijaté usnesení: 1083/2010 - ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemků parc. č. 2208, 2988, 2989/1, 

2991/1, 2991/2, 2991/3, 2992, 2989/2, 2990 vše v k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 13 409 m2 
za minimální cenu 680,- Kč/m2 . 

Hlasováno: pro 12, proti 3, zdrželi se 2 
 

 

 

 

5. Žádost o odprodej pozemku pro příjezd k rodinnému domu  
(Přílohy 5, 5A – 5E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Manželé Čížkovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2483 k.ú. Kuřim o výměře cca 88 m2 za 
účelem výstavby příjezdového chodníku a oplocení novostavby rodinnému domku – viz příloha A, B, C, D. 
OMP provedl místní šetření, ze kterého je zřejmé, že manželé Čížkovi budují z důvodu svažitého terénu opěrné 
zídky a současně chtějí vyřešit oplocení pozemku. 
Nově budovaná příjezdová komunikace na ul. Vrchlického (investoři Ing. Vavera, RNDr. Janský Ph.D. a p. Čížek) 
má osazené obrubníky, je vysypaná štěrkem a bude dokončena nejdříve za 2 roky z důvodu plánované nové výstavby 
na pozemcích parc. č. 2472/1 a 2472/2 k.ú. Kuřim. Hranice pozemku, který chtějí jmenovaní odkoupit, leží 1m od 
obrubníku budované příjezdové komunikace viz příloha B. 
Vyjádření dotčených odborů: 
OŽP, OSVO a OIRR nemají námitek k odprodeji pozemku. 
KV – doporučuje zahájit jednání o odprodeji až po dokončení příjezdové komunikace včetně kolaudačního souhlasu. 
OMP doporučil odprodej pozemku za cenu 500,- Kč/m2 (celková částka 44.000,- Kč) - ve stejném režimu jako 
manželům Boháčovým (odprodej pozemku kolem RD na ul. Zámecká) nebo manželům Šrámkovým a manželům 
Paraskovým (odprodej pozemku na výstavbu garáže). 
RM dne 28. 7. 2010 schválila usnesením č. 392/2010 záměr odprodat manželům Janu a Zuzaně Čížkovým trvale 
bytem, Vrchlického 1750, 664 34 Kuřim část pozemku parc. č. 2483 k.ú. Kuřim o výměře cca 88 m2 za cenu 500,- 
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně 
daně z převodu nemovitostí. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. K záměru se vyjádřili manželé Zoufalí –viz 
příloha E. Manželé Zoufalí nemají námitek k samotnému odprodání části pozemku, avšak s ohledem na výrazné 
zúžení příjezdové cesty opěrnou zdí manželům Vaverových mají obavy, že by mohla mít stavební technika 
přesunující zemní hmoty a dopravující stavební materiál v rámci plánované výstavby rodinného domku na 
pozemcích parc. č. 2472/1 a 2472/2 k.ú. Kuřim problémy s průjezdem a manévrováním, případně by mohla svými 
ložnými plochami při vytáčení poškodit vybudovanou zábranu manželům Čížkových. Manželé Zoufalí žádají, aby 
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při prodeji pozemku byli manželé Čížkovi vázáni tím, že do doby ukončení výstavby rodinného domu manželů 
Zoufalých, nejdéle však do konce roku 2012 nezastaví odprodané pozemky vyzděným oplocením, které by bránilo 
průjezdu stavební techniky. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. M. Bojanovská – navrhuje dokonat prodej až po dokončení celé stavby. 
Ing. D. Sukalovský – souhlasí s Ing. M. Bojanovskou. 
J. Herman – stáhnul by tuto záležitost z dnešního jednání ZM.  
manželé Čížkovi – ptají se na hlavní problém s touto stavbou. Komunikace je dostatečně široká. 
RNDr. I. Poledňák – nabízí jim zatímní pronájem pozemků, koupi navrhuje uskutečnit až později. 
Příspěvek byl starostou města Ing. O. Štarhou stažen z jednání ZM - nově jej zpracuje OMP a předloží do 
příštího jednání ZM 5. 10. 2010. 
 
 
 
 

6. Majetkoprávní vypořádání pozemků – mokřad u rybníka Srpek 
(Přílohy 6, 6A – 6D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Drahomíra Potůčková požádala město Kuřim o odkup jejích pozemků (parc. č. 2784/19, parc. č. 2903/6, příp. parc. č. 
2904/77 k.ú. Kuřim), na kterých město Kuřim vybudovalo v lokalitě rybníku Srpek mokřad. Svoji žádost zdůvodňuje 
tím, že po založení rybníku se kvalitní orná půda zamokřila. V roce 1999 dala paní Potůčková městu Kuřim souhlas 
se zřízením mokřadu, nyní však požaduje odkoupení pozemku za cenu 200,- Kč/m2. 
 Z historie: v roce 1999 obdrželo město Kuřim dotaci Ministerstva životního prostředí (v rámci Programu péče o 
krajinu). Z této dotace byl za souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků vytvořen mokřad.  
1. OMP si nechal zpracovat znalecký posudek na ocenění předmětných pozemků a to cenu v čase a místě obvyklou 
(tzv. tržní cenu). K nahlédnutí na OMP. 
2. OMP zadal vytyčení pozemků a zakreslení mokřadu v katastrální mapě včetně jejích výměr – viz. příloha A. 
Ad. 1 Tržní ceny pozemků v lokalitě mokřadu. 
Pozemek parc. č. 2784/19 – vodní plocha, koryto vodního toku přirozené. 
Tržní cena koryta vodního toku se rovná ceně úřední (zjištěná) v částce 10,- Kč/m2. 
Pozemek parc. č. 2903/6 – ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 204 m2. 
Tržní cena ostatní plochy se rovná ceně úřední (zjištěná) v částce 10,- Kč/m2. 
Pozemek parc. č. 2904/77 – orná půda. 
Tržní cena orné půdy se pohybuje v rozmezí 25,- až 35,- Kč/m2, cena úřední (zjištěná) činí 31,68 Kč/m2. 
Podle územního pláni sídelního útvaru Kuřim jsou předmětné pozemky určeny jako plocha biocentra a biokoridoru. 
Vyjádření OŽP: 
Odbor životního prostředí doporučuje koupit od soukromých majitelů jak mokřad, tak potok, tak cestu kolem 
potoka. Jako velmi potřebné (v případě, že by nebylo dost finančních prostředků na výkup celé lokality) se jeví 
získání do vlastnictví pozemku parc. č. 2904/104 (artéská studna), a také parc. č. 2903/1, 2903/2, 2903/3, 2903/4, 
2903/5, 2903/6 a dále v této řadě (cesta kolem potoka se kterou počítá studie „klidová zóna Srpek“). V případě, že by 
město chtělo do budoucna žádat o jakékoliv dotace na opravu, rozšíření apod. mokřadu (z dotací program péče o 
krajinu byl v roce 1999 mokřad vybudován se souhlasem vlastníků), tak bez vlastnických práv je to dnes jen velmi 
těžko průchodné. Pokud by se tedy s touto lokalitou mělo počítat do budoucna jako s „přírodním parkem“, kde by 
vedly cyklostezky, naučné stezky, zastavení v krajině apod., pak by bylo žádoucí postupně vykoupit všechny 
pozemky do vlastnictví obce a to včetně potoka. 
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Vyjádření OMP: 
Na základě zpracovaného materiálu OMP nedoporučuje řešit pouze žádost paní Potůčkové (v roce 2008 se o 
vypořádání pozemků v lokalitě mokřadu zajímal i pan Stanislav Motyčka), ale řešit danou lokalitu jako celek. 
V příloze B předkládáme seznam dotčených pozemků včetně vlastníků a výměr. V příloze B je za cenu kupní 
dosazená doporučená cena tržní, tj. 10,- Kč/m2 za vodní plochu, 10,- Kč/m2 za ostatní plochu-manipulační plochu 
(pozemky s vyšlapanou cestičkou kolem potoka) a 30,- Kč/m2 za plochu mokřadu, když budeme uvažovat, že se 
mokřadem znehodnotila kvalitní orná půda (tržní cena za mokřad nebyla zjištěna – podobné pozemky se v lokalitě 
Kuřimi neobchodují). V příloze C je uvažováno s variabilními cenami za pozemky mokřadu, 35,- Kč/m2 a 100,- 
Kč/m2.  
Dále třeba upozornit na skutečnost, že pro rok 2010 není s výkupem pozemků rozpočtováno. 
 
V diskuzi vystoupili: 
J. Brabec – daly by se použít peníze ze staveb pod komunikacemi? Navrhuje zvážit tuto částku při přípravě rozpočtu 
města na rok 2011. 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1084/2010 - ZM pověřuje OMP jednáním s vlastníky pozemků – mokřad u rybníka Srpek, ve 

věci získání pozemků do majetku města v rozsahu a za ceny dle přílohy B. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
7. Převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. 
Janem – V. etapa  
(Příloha 7, 7A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Usnesením ZM č. 1123/2009 ze dne 10. 11. 2009 bylo schváleno nabytí staveb komunikací Díly za Sv. Janem - V. 
etapa. Na komunikacích byly zhotovitelem odstraněny veškeré vytýkané závady a stavby komunikací jsou 
připraveny k  převzetí.  
Pan Z. Kučerovský požádal o uzavření kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou bude i třetí osoba - zhotovitel staveb 
komunikací - COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, Praha 9, IČ 261 77005. Důvodem této žádosti je garance 
záručních závazků ze strany zhotovitele vůči Město Kuřim. Takto sepsaná kupní smlouva posílí postavení města 
v oblasti záručních oprav. 
Z výše uvedeného důvodu by bylo vhodné zrušit původní usnesení ZM č. 1123/2009 a schválit usnesení nové 
s uvedením všech tří smluvních stran kupní smlouvy, tj. kupující – Město Kuřim, prodávající – pan Z. Kučerovský, 
vedlejší účastník smlouvy - zhotovitel staveb – COLAS CZ, a.s.  
  
Příloha: návrh kupní smlouvy.  
 
Tento příspěvek odůvodnila jeho předkladatelka místostarostka Ing. M. Macková. 
 
Přijaté usnesení:  1085/2010 - ZM zrušuje usnesení ZM č. 1123/2009 ze dne 10. 11. 2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
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Přijaté usnesení: 1086/2010 - ZM schvaluje nabytí staveb komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality 

Díly za Sv. Janem - V. etapa (ulice Metelkova, Dušínova, Foglarova a Rychlonožkova) do 
majetku Města Kuřimi a schvaluje uzavření kupní smlouvy s p. Zdeňkem Kučerovským, trvale 
bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno a obchodní firmou COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke 
Klíčovu 9, Praha 9, IČ 261 770 05, za cenu ve výši 100,- Kč.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
8. Nabytí stavby do majetku města – Díly za Sv. Janem – VI. etapa  
(Přílohy 8, 8A, 8B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková) 
 
Dne 9. 8. 2010 nabídli manželé Zdeněk a Jana Kučerovští Městu Kuřim k odkoupení prodloužení vodovodu za cenu 
500,- Kč v délce 484,73m. Vodovod byl vybudován při výstavbě rodinných domků v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. 
etapa, je proveden z hrdlových trub z tvárné litiny DN 80 s cementovou výstelkou a je napojen na stávající 
vodovodní řad LT DN 100 v ulici Metelkova. Vodovod převezmou BVK a.s. do provozování bez námitek. 
 
Tento příspěvek odůvodnila jeho předkladatelka místostarostka Ing. M. Macková. 
 
 
Přijaté usnesení: 1087/2010 - ZM schvaluje nabytí vodovodu vybudovaného v rámci výstavby rodinných domů 

v lokalitě Díly za sv. Jánem VI. etapa do majetku Města Kuřimi za cenu 500,- Kč od manželů 
Zdeňka a Jany Kučerovských, trvale bytem Svatopluka Čecha 2729/64, 612 00 Brno. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
    
 
 
9. Vrtaná studna pro sportovní areál Kuřim 
(Příloha 9, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková) 
 
Akce Vrtaná studna pro sportovní areál na ul. Blanenská je dokončena.  Studna je hluboká 98m s maximálním 
množstvím čerpané vody 1,5 dcl/s oproti předpokládané vydatnosti 1litr/s. Problém vznikl v atypickém složení 
vrstev, kdy studna nezastihla vodonosné písky a štěrky v hloubce 85 m pod terénem, které se běžně vyskytují 
v blízkém okolí. 
Na základě této skutečnosti vypracovala firma AQUAENVIRO s.r.o. geofyzikální a hydrologický posudek na vlastní 
náklady a vytyčila vhodné místo pro vrtání nové studny. Toto místo se nachází v severním cípu sportovního areálu. 
Zde se nachází vodonosná vrstva v dostatečné mocnosti, která skýtá potřebný potenciál k využití podzemních vod. 
Minimální vydatnost se předpokládá 1litr/s i vyšší (až 3 l/s). Při realizaci této studny by došlo k výrazným úsporám 
vodného pro Město Kuřim.  
Pokud by kvalita vody byla velmi dobrá (v těchto hloubkách pro to má ideální podmínky) a mohli bychom ji využít 
pro Wellness a venkovní koupaliště, pak by situace vypadala takto: 
při vydatnosti 1litru vody za sekundu bychom ročně z vrtu čerpali 31 536 m3, to znamená úsporu za vodné asi 
788.400,-Kč/rok. 
Při lepší variantě 2 litry za sekundu by úspora za vodné a rok činila 1 576 800,-Kč/ rok. 
Pokud by kvalita vody nedosahovala požadovaných hodnot pro bazény, mohli bychom ji využívat alespoň na 
zavlažování sportovního areálu, pak by roční úspora činila asi 200.000,-Kč. 
Firma AQUAENVIRO s.r.o nabídla, že zrealizuje studnu za 595 860,- Kč s DPH a bude garantovat vydatnost 
1litr/s. V případě, že nebude dosaženo této vydatnosti, Město Kuřim nebude hradit žádné náklady.   
Vrt je navržen cca 300 m od objektu bazénu, bude nutné zřídit přípojku vody a úpravnu pro využití vody pro bazén. 
Předpokládané náklady 1.500.000,- Kč. Tuto stavbu je možno provést až na základě územního rozhodnutí, ohlášení a 
provedeného vrtu (množství a kvalita vody). 
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OIRR doporučuje zpracovat projektovou dokumentaci ještě v letošním roce.  
Trasa přípojky je navržena tak,aby akce vyžadovala  minimální náklady (vedení v zelených plochách) a aby nedošlo 
k porušení nově vybudovaných zpevněných ploch  (chodníků a komunikací) u objektu  bazénu - řešeno protlakem 
pod komunikací. Proto navrhujeme vyčlenit rozpočtovým opatřením 420 000,- Kč na realizaci studny.     
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 

 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. M. Macková – toto objasnila a podrobně popsala. 
 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim) – podrobně odůvodnil členům ZM tuto úsporu vody pro areál Wellness (vodné 
stočné). Vznesl požadavek, aby ZM schválilo dodatečnou finanční částku 1,5 mil. Kč na propojení studny a její 
připojení na vnitřní areál Wellness Kuřim. 
Ing. M. Kotek – ZM souhlasí s vrtanou studnou podle garancí dle zápisu – navrhuje dát do usnesení. 
Ing. M. Macková – není jasné, kam se bude voda všude po areálu rozvádět. 
J. Herman – jak se využívá dosavadní voda a jak je to technicky řešeno ve stávajícím stavu? 
starosta Ing. O. Štarha - využívá se to na zalévání trávy ve sportovním areálu. 
Ing. J. Sojka – využívá to pan D. Břenek k zalévání. 
RNDr. I. Poledňák – Kuřim bude velkoodběratelem vody, doporučuje jednat s V a K o prodeji vody, zda by šly 
s cenou dolů.  
 
Přijaté usnesení: 1088/2010 - ZM souhlasí s provedením vrtané studny pro sportovní areál na ulici Blanenská 

Kuřim v roce 2010. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 1 
                      
 
 
 
10. ÚP Kuřim – pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim 
(Přílohy 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
V průběhu zpracování konceptu nového Územního plánu Kuřim byla doručena stanoviska dotčených orgánů, 
připomínky občanů a organizací. Jelikož se jednalo zejména o nedoporučení varianty č. 2 – jižní obchvat, který 
Zastupitelstvo města podporuje, byly zpracovány podklady pro obhajobu tohoto řešení. 
Jedná se o studii jižního obchvatu (HBH projekt), studie vlivů obou variant na životní prostředí – Ing. Jelínek, 
dopravní model města – CDV CR, hluková a rozptylová studie – EMPLA AG, které jednoznačně podporují variantu 
jižního obchvatu. 
Po zrušení  několika územních plánů obcí ústavním soudem z důvodu řešení nadmístního významu  ve svých ÚP, 
pokud nebyly řešeny nadřazenou dokumentací (Zásady územního rozvoje) proběhla porada na Krajském úřadu JMK. 
Zde bylo doporučeno Ministerstvem pro místní rozvoj zařazení koridorů a ploch nadmístního významu do rezervy – 
i ve variantách – až do schválení Zásad územního rozvoje JMK. 
Toto je jediné řešení jak pokračovat ve schvalování ÚP Kuřim. Zásady územního rozvoje JMK budou schváleny 
(pokud vše půjde hladce) do srpna 2011. S ohledem na problém R 43 bude zřejmě doba ještě delší. 
O připomínkách občanů a organizací jednali radní několikrát, Zastupitelé byli svoláni k projednání připomínek. Této 
schůzky se zúčastnili starosta, místostarostové a p. Nawrath. Komise výstavby se zabývala pouze žádostmi, které 
zasahovaly do více pozemků a ovlivnily by rozvoj města a jeho celkovou koncepci: 

Komise výstavby podporuje výběr var. 2.  
 K připomínkám vybírá pouze nejvýraznější. 

EUROVIA, Mareš, Ford RAŠINO – komise doporučuje zůstat v navržených intencích ÚP – je to jediný 
mechanismus jak prosadit zájem města v daných lokalitách. 

 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim ke schválení.  
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Příloha: pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim, připomínky občanů a organizací 
  
Příspěvek byl starostou města Ing. O. Štarhou stažen z jednání ZM – musí jej ještě projednat odborné komise. 
 
   
 
 
11. Městské standardy pro vodovod města Kuřimi  
(Přílohy 11, 11A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková) 
 
Aktualizace Městských standardů (současné z  r. 1999) byla vyvolána změnami právních předpisů: zákon o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001Sb. Ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně 
veřejného zdraví č. 258/200 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na pitnou vodu a četnost její kontroly, zákon o vodách č.254/2001Sb. ve znění pozdějších předpisů a 
zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 189/2006 Sb. 
Standardy jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, stavebníkům a zhotovitelům pro navrhování 
realizaci vodovodních řadů ve městě Kuřimi. Cílem standardů je zjednodušení vzájemné komunikace. Bylo též 
přihlédnuto k možnosti používání nových materiálů a nových technologií při výstavbě vodovodů. 
 Městské standardy pro vodovod města Kuřimi – aktualizace 2010 budou zaslány zastupitelům elektronickou poštou.  
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – toto objasnila. 
V. Zejda – ptá se na tyto standardy – žádá je zaslat v el. podobě. 
místostarostka Ing. M. Macková – stane se, jinak jsou v tištěné podobě vyvěšeny na OIRR. 
 

 
Přijaté usnesení: 1089/2010 - ZM schvaluje standardy pro vodovodní síť ve správě Brněnských vodáren a 

kanalizací, a.s, Hybešova 254/16,657 33 Brno, jako závazný typový podklad.      
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 

 
 
 
 
12. Informace – přehled zpracovaných studií v období 1995 - 2010    
(Přílohy 12, 12A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková) 
 
Na základě požadavku, který vyplynul na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 29. 6. 2010, byl zpracován 
přehled studií vypracovaných pro Město Kuřim v období 1995 – 2010. 
Studie zadané do roku 2009 jsou uloženy v archívu odboru OIRR. Seznam uložených materiálů archívu je 
k nahlédnutí na  G/Archív. Studie zadané v letošním roce jsou uloženy v kancelářích odboru. 
Po domluvě s pracovníky odboru je možné poskytnout k nahlédnutí kteroukoliv ze studií.  
 
Příloha – Tabulka studií. 
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – toto objasnila. OIRR si vede archiv studií, je na to vyčleněn „ORG Projekty a 
studie“. 
V. Zejda – hlavní důvod byl, aby se členové ZM lépe orientovali, jak se využily finance na projekty a studie. 
Ohrazuje se proti některým údajům, uvedeným v předloženém příspěvku.  
místostarostka Ing. M. Macková – upřesnila tyto finanční částky, o kterých hovořil zastupitel V. Zejda. 
 
Po dohodě členů ZM nebylo k tomuto příspěvku přijato žádné usnesení. 
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13. Návrh na udělení Ceny města Kuřimi 
(Přílohy 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl) 
 
Na starostu města Kuřimi se dne 9. 7. 2010 obrátil předseda jednoty Československé obce legionářské Brno – pan 
Bohuslav Páral s návrhem na udělení Ceny města Kuřimi panu Karlu Prostějovskému, trvale bytem v Kuřimi, 
Komenského 391. Návrh je zdůvodněn přínosem jmenovaného při shromažďování dat, jmen a materiálů k historii 
legionářského hnutí na Kuřimsku a za rozvíjení tradic československých legionářů a významu jejich boje pro vznik a 
demokratizaci naší republiky. 
 
Podle platných „Pravidel pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi“ je Cena města Kuřimi zřízena 
jako projev samosprávy města oceňující zásluhy občanů, kteří se významnou měrou zasloužili o rozvoj města a 
rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, 
vědecké a ekonomické. Uděluje se na základě zmocnění podle § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Medaile města Kuřimi je potom oceněním ve stejných 
oblastech udělovaná za zásluhy menšího významu. 
 
Cena města Kuřimi se uděluje žijícím osobám, návrh na udělení Ceny města Kuřimi může předložit občan města 
Kuřimi, splňující podmínky § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 zákona. Cena města Kuřimi se uděluje zpravidla jedenkrát 
ročně. Cena města Kuřimi se uděluje na základě usnesení zastupitelstva města. Návrh usnesení předkládá starosta 
města. 
Medaili města Kuřimi uděluje rada města jako ocenění individuálních zásluh občanů, kteří se zasloužili o rozvoj 
města. 
 
Rada města Kuřimi se tímto návrhem zabývala na své schůzi dne 28. 7. 2010 a přijala usnesení č. 417/2010, kterým 
„RM pověřuje starostu města, aby Zastupitelstvu města Kuřimi předložil návrh na udělení Ceny města 
Kuřimi panu Karlu Prostějovskému“. O této skutečnosti byl předkladatel návrhu písemně vyrozuměn. 
 
V případě schválení předloženého návrhu by se Cena města Kuřimi mohla udělit panu Karlu Prostějovskému např. 
při příležitosti Státního svátku – Dne české státnosti 28. září 2010.  
 
Dosud byla Cena města Kuřimi schválena ZM pouze 1x – v roce 2009 malíři Rudolfu Kondeiovi. 
 
Přílohy: Návrh na udělení Ceny města Kuřimi. 
              Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi. 
 
Starosta města Ing. O. Štarha – návrh na udělení Ceny města Kuřimi nepodal občan Kuřim a nebyl ani 
vyhlášen řádný termín pro podávání návrhů na udělení Ceny města Kuřimi, což je v rozporu s „Pravidly pro 
udělování Ceny města Kuřimi“ 
Proto jako předkladatel tento příspěvek stahuje z jednání ZM. 

 
 
 
 
14. Podnikatelský obolus  
(Přílohy 14, 14A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková) 
 
Dne 9. 8. 2010 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, MUDr. Petr Chladil a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 6.927,- Kč. Tuto částku určil pro Základní školu Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky mají být použity na vybavení pomůckami, 
popřípadě na školní výlet žáků 5. A třídy (třídní učitel pan Radovan Šmíd). Účel odpovídá Programu podnikatelský 
obolus 2010. 
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Příloha č. – tiskopis podnikatelského obolu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1090/2010 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 6.927,- Kč pro Základní 

školu Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci. Účel: na 
vybavení pomůckami, popřípadě na školní výlet žáků 5. A třídy (třídní učitel pan Radovan 
Šmíd). 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 

 
                      

 
15. Farnost Kuřim – příspěvek, smlouva o dotaci 
(Přílohy 20, 21A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 19. 8. 2010 požádala Římskokatolická farnost Kuřim město Kuřim o příspěvek na provedení výmalby interiéru 
kostela sv. Maří Magdalény v Kuřimi z důvodu omezených finančních prostředků na údržbu historicky cenných 
farních objektů. Celkové náklady si vyžádají 316.000,- Kč (zapravení trhlin, výmalba, vysoké lešení). V minulosti 
město poskytlo příspěvek na statické zajištění kostela, malování nebylo provedeno dříve z důvodu doporučení statika 
- sledovat trhliny v průběhu 2 let. Ukázalo se, že staticky je kostel zajištěn a zapravení trhlin na stropu je žádoucí, 
následuje výmalba kostela. V současné době farnost provádí opravu kamenného schodiště od ul. Křížkovského ke 
kostelu, která bude činit 90.000,- Kč. 
Město Kuřim má odsouhlasený jednotný text smlouvy o dotaci. 
 
Příspěvek odůvodnila členům ZM překladatelka místostarosta Ing. M. Macková. 
 
 
Přijaté usnesení: 1091/2010 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o dotaci s Římskokatolickou farností Kuřim, 

Křížkovského 55, 664 34 Kuřim, na výmalbu kostela v Kuřimi, výše dotace 100.000,- Kč.  
   

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 2 
 
 
 
 
16. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 6 
(Přílohy 15, 15A, 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: 
Ing. M. Macková – vysvětlila tyto položky v rozpočtovém opatření č. 6. 
Ing. M. Bojanovská – provedla projektovou dokumentaci na ZŠ Komenského. 
Ing. M. Macková – na větší stavby se najímá stavební dozor, menší stavby pravidelně kontrolují zaměstnanci OIRR. 
 
 
Přijaté usnesení: 1092/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2010, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 1 
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17. Informace: KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY  
(Přílohy 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. J. Davidová) 
 
OMP předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi „pracovní verzi Koncepce bytové politiky“, která obsahuje několik 
variant či možností jak dál s bytovým fondem města Kuřimi nakládat. OMP si dovoluje požádat o rozhodnutí, jakým 
směrem se má v práci na „koncepci“ dále ubírat a současně doporučuje vybrat zastupitele, který by byl ochoten 
spolupracovat s OMP na přípravě koncepce včetně přípravy souvisejících právních předpisů či směrnic a stal se 
jakýmsi pružným garantem a konzultantem pro tuto záležitost.  
Je však otázkou zda tuto záležitost neřešit až po komunálních volbách na podzim 2010. 
 
Příloha A – „ Jak dál s bytovým fondem města Kuřimi?“ 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – navrhuje stávajícímu ZM těsně před koncem volebního období nedělat závěry k tomuto 
závažnému materiálu, je před komunálními volbami, ať se tím zabývá až nové ZM. 
A. Szabóvá – prostudovala si podrobně tento materiál, konzultovala jej i s některými odbory na MěÚ. Nájemné 
v obecních bytech stouplo, peníze v rozpočtu navrhuje směřovat více do oprav bytového fondu. 
J. Brabec – vyslovil pochvalu zpracovatelům tohoto materiálu z OMP, materiál k této problematice je velmi kvalitně 
zpracován, je to dobrý počinek pro rozhodování budoucího ZM. 
 
K tomuto příspěvku nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
18. Informace: Výstava – Kuřim pravěká 
(Příloha 17, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Městu Kuřim byla nabídnuta možnost uspořádat ve spolupráci s Muzeem Brněnska – Podhoráckým muzeem 
Předklášteří, výstavu na téma pravěké osídlení v Kuřimi. Jako nejvhodnější prostory byly vybrány 3 místnosti na 
kuřimském zámku. 
Městu Kuřim budou z muzea bezplatně zapůjčeny exponáty, budou vytvořeny kresby, oděv Kelta, model 
halštatského dvorce apod. Koncept výstavy a instalaci exponátů připravuje Mgr. Klára Sovová, archeoložka Muzea 
Brněnska.  
Vernisáž výstavy proběhne 31. 8. 2010 od 17:00 hod. na kuřimském zámku. Všichni zastupitelé jsou srdečně zváni. 
Výstava bude probíhat do 6. 10. 2010. Bude otevřena o víkendu od 10:00 hod. do 18:00 hod., v pracovní dny po 
předchozí telefonické domluvě. Bude stanoveno symbolické vstupné: 20,- Kč za dospělou osobu, 10,- Kč za dítě. 
Veškeré vyrobené materiály zůstanou ve vlastnictví města Kuřimi a mohou posloužit jako základ budoucího 
městského muzea. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - zopakoval vše podstané k této záležitosti, členové ZM byli písemně pozváni na vernisáž 
výstavy 31. 8. 2010 v 17:00 hod. na kuřimském zámku. 
RNDr. I. Poledňák – ptá se, kdo bude platit nájem za zapůjčené výstavní prostory na zámku? 
starosta Ing. O. Štarha – toto vyčíslil v konkrétních finančních částkách. 
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19. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2010 
(Přílohy 18, 18A – 18E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2010.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2010 123 128 629,70 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
142.657.234,69 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně – 19.528.604,99 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 2. čtvrtletí 
roku 2010 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšujícími příjmy. Rozdíl v příjmech a 
výdajích je způsoben realizací Wellness, jelikož čerpání úvěru není účetně součástí příjmové stránky rozpočtu města. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z  46 %. Propad v daňových příjmech se již zastavil, k datu 30. 6. 2010 naopak 
tyto příjmy ve srovnání s loňským rokem vzrostly o 6,5% a za celé období je pozorován pozitivní vývoj. Ostatní 
příjmy se vyvíjí dle předpokladu. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  39 %, nízké procento souvisí především s výstavbou Wellness, největší 
platby budou probíhat ve 3. čtvrtletí. Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že výdajová strana 
rozpočtu byla plněna rychleji než příjmová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku  - 
19.528.604,99 Kč. Po očištění výše uvedených částek od Wellness je výsledek hospodaření + 15 mil. Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 1093/2010 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2010, se ztrátou 

ve výši 19.528.604,99 Kč. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdrželi se 0 
 
 
  
 
20. Prominutí pohledávky 
(Přílohy 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na Město Kuřim se obrátili zástupci TJ SOKOL Kuřim s žádostí o prominutí pohledávky (poskytnuté půjčky) ve 
výši 250.000 Kč. Tyto prostředky chtějí využít k dokončení rozestavěného hřiště – viz. podaná žádost. 
Tuto žádost podává SOKOL jako variantu podpory ze strany města, protože jejich původní žádost o poskytnutí 
dotace na dokončení tohoto hřiště nebyla zastupitelstvem schválena. 
OF v případě ochoty zastupitelstva podpořit SOKOL v jejich snaze o dokončení hřiště podporuje spíše nyní 
předkládanou variantu, která nebude mít vliv na výdajovou stranu rozpočtu města. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Mgr. L. Kincl – navrhuje pouze částku 50.000,- Kč, jak vyplynulo z několika jednání 
Ing. R. Hanák – dává protinávrh - navrhuje částku 100.000,- Kč, daly se finance i na opravu kostela, tak proč 
ne Sokolu? 
J. Brabec – vysvětlil rozdíl mezi financemi pro kostel a pro Sokol. 
starosta Ing. O. Štarha – podává protinávrh - navrhuje pouze prominutí letošní splátky půjčky ve výši 
50.000,- Kč dle Smlouvy o půjčce č. 2009/D/0088. 
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Hlasování o protinávrhu zastupitele Ing. R. Hanáka: 

     
Navržené usnesení: ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 100.000,- Kč dle Smlouvy o půjčce č.                             

2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, Kuřim,                             
IČ 44947763. 

Hlasováno: pro 7, proti 3, zdrželi se 7  (usnesení nebylo přijato) 
 
                              
Hlasování o protinávrhu starosty Ing. O. Štarhy: 
 
Přijaté usnesení: 1094/2010 - ZM schvaluje prominutí letošní splátky půjčky ve výši 50.000,- Kč dle Smlouvy 

o půjčce č. 2009/D/0088 uzavřenou s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, 664 
34 Kuřim.     

Hlasováno: pro 17proti 0 zdrželi se 0 
 
 
 
 
21. Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 19. 8. 2010 
(Příloha 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
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 firmy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J.V.Myslbeka 334/15, Prostějov; 
 
K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal dne 19. 8. 2010, byly provedeny kromě prací uvedených 
v předcházejících zprávách:  
- montáže ZTI, VZT,EL, SLP, MaR, 
- montáž technologického potrubí a technologie, 
- provádění zásypů, zpevněných ploch 
- 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, obklady bazénů 
- montáž podhledů 
- montáž polykarbonátových desek 
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 7. 2010 bylo prostavěno 107.670.732,- Kč vč. DPH. 
K placení faktur byly použity finanční prostředky z úvěru. 
Z 1. žádosti o platbu, tj. z fakturace do 30. 4. 2010 byla Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod (ROP) 
městu vyplacena dotace ve výši 17.742.085 Kč.  
2. žádost o platbu bude v souladu s podmínkami smlouvy předložena po zpracování příslušných dokumentů po  31. 
8. 2010 
 
V současné době řešené problémy:  

- V současnosti probíhají výběrová řízení na interiér wellness, interiérovou zeleň a 2 ks střešních 
světelných poutačů. 
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- Probíhá příprava na individuální a komplexní vyzkoušení provozních souborů technologií, zkušební 

provoz a předání stavby do provozu  
- Současně se stavba v součinnosti s Wellness Kuřim s.r.o. v koordinaci Wellness týmem připravuje na 

provozování zařízení – zpracovávají se provozní řády, návštěvní řád, požárně poplachové směrnice, 
harmonogramy zaškolení provozního personálu. 

- Práce jsou zatím prováděny v souladu s harmonogramem výstavby, pouze cca 14 denní zpoždění stále 
trvá na provádění obkladů bazénů z důvodu sanace bazénových betonů, a dále na montáži tobogánu a 
kompletaci bazénové technologie. Podle zhotovitele je dokončení stavby v plánovaném termínu reálné.  

 
Předpoklad dokončení stavby 10. 10. 2010. 
 
Přehled nových projednaných víceprací a méněprací: 
 
 Dojezd tobogánu 
V RPD tobogánu nebyl vyřešen dojezdový díl. Chybějící část byla technicky a následně cenově dořešena současně 
s dodávkou vlastního tobogánu. Současně, v rámci dopřesnění výrobní dokumentace tobogánu byla zjištěna skutečná 
délka tobogánu, což se projevilo v odpočtu 1,9 m laminátové dráhy a montáže 
Cena celkem bez DPH               49 991,17 Kč 
 
 Záměna hromosvodu 
Zhotovitel navrhl objednateli záměnu původního řešení hromosvodu za aktivní hromosvod. Vzhledem ke 
skutečnosti, že požadované řešení je technicky jednodušší, je pro objednatele cenově výhodnější a je v souladu se 
znaleckým posudkem použitelnosti pro tento objekt, souhlasí objednatel se záměnou.  
Cena celkem bez DPH             -45 078,00 Kč 
 
 Doplnění dělících přepážek mezi kancelářemi v 1.NP 
Z důvodu zlepšení vnitřní pohody v kancelářích - hlukové oddělení sousedních kanceláří bylo na KD rozhodnuto 
oddělit jednotlivé místnosti mezi sloupem a oknem deskou Cetris do silikonu. Současně bude provedena zazdívka 
okna v nosné vnější stěně m. č. 2.61. 
    Cena celkem bez DPH              18 369,34 Kč 
 
 Neprovedení odtahového ventilátoru 
V definitivním řešení RPD byly zrušeny původně uvažované záložní zdroje, které vyžadovaly ventilátor pro likvidaci 
tepelných zisků při chodu UPS, v PD VZT však zůstal obsažen – nebude realizován 
    Cena celkem bez DPH              -4 842,00 Kč 
 
 Stavební úpravy restaurace – Rychlé občerstvení 
Na návrh nového managementu budoucího provozovatele Wellness požaduje investor změnu užívání stavby 
v prostoru restaurace. Vyčleněním prostoru pro rychlé občerstvení bude dosaženo lepší ekonomiky provozu zařízení.    
    Cena celkem bez DPH            536 415,46 Kč 
 
 Doplnění vnitř. hydrantu a zařiz. předmětů 
Chyba projektu ZTI – doplnění chybějící vnitřní hydrantové skříně s výstrojí a napojení na vnitřní vodovod. Bylo 
doplněno do PD. 
    Cena celkem bez DPH                58 157,- Kč 
 
 Stavební úpravy Fitness 
Na návrh nového managementu budoucího provozovatele Wellness požaduje investor změnu užívání stavby 
v prostoru fitness. Změnou prostoru bude dosaženo lepší ekonomiky provozu zařízení 
    Cena celkem bez DPH           1 330 172,- Kč 
 
 Změna požární izolace potrubí dle nového PBŘ + MaR 
Změna projektu PBŘ byla vyvolaná zjištěním skutečného stavu otvorů pro rozvody VZT po demontáži původních 
rozvodů, kdy po obnažení nosné konstrukce stropu by mohla být ohrožena stabilita stropní desky. Tím vznikla 
nutnost vytvořit nové otvory, které již nesplňují požární podmínky.  
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Současně bylo doplněno ovládání elektroventilu pro uzavření vody do bazénu v případě vodních clon, v centrálních 
šatnách, které bylo v PD MaR opomenuto. Řešení podle tohoto ZL představuje vícenáklady i MP.   
    Cena celkem bez DPH             45 226,- Kč 
 
 Úprava kogenerační kotelny 
Po přehodnocení energetické koncepce nasazení 2 ks kogeneračních jednotek byly provedeny nezávislé studie 
ekonomičnosti provozu kotelny se zapracováním doby návratnosti investice dle množství KG jednotek a výkonu 
kotlů. Byla zpracovaná optimalizace kotelny při použití 1 ks KGJ. Nové řešení je ekonomicky výhodnější. 
    Cena celkem bez DPH             - 2 781 338,- Kč 
 
Projednané vícepráce jsou kryté úsporami vzniklými optimalizací kogenerační kotelny.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – obhajoval tento materiál 
A. Szabóvá – ptá se na personální věci – byl pan Ing. J. Sojka již RM jmenován jednatelem Wellness? 
starosta Ing. O. Štarha – ano, jmenovala jej do této funkce mimořádná schůze RM 16. 8. 2010 s účinností od 1. 9. 
2010. 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim) – ptá se na finance na vrtanou studnu 
Ing. A. Varmužka (OF) – peníze na to v rozpočtu jsou. 
RNDr. I. Poledňák – žádá o zmocnění k jednání ohledně vody pro Wellness. 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim) – zkouší se připojit na vodu v areálu TOS, z pozice města bude lepší vyjednávací 
pozice.  
RNDr. I. Poledňák – spíše žádat o slevu na m3 spotřebované vody. 
místostarostka Ing. M. Macková – studna je schválená, může se na ní pracovat. 
J. Brabec – aby mělo připojení na VaK finanční smysl ve srovnání se studnou, vodárna by musela odpustit 50% 
spotřebované vody, což je nereálné.  
J. Herman – jak dlouho bude trvat vyvrtání studny?  
Ing. J. Lekešová (OIRR) – studna bude vyvrtaná cca během září 2010. 
J. Brabec – pověřme RM zadáním projektu pro vodovod na Wellness Kuřim. 
místostarostka Ing. M. Macková – studna se vrtala 4 dny, ale projektová dokumentace se nemůže stihnout do příštího 
jednání ZM. 
 
 
 
 
22. Různé 
Ing. M. Kotek – připomínky k ÚP Kuřim jsou vážné, mělo by se konečné rozhodnutí o ÚP ponechat až novému ZM, 
zvolenému v říjnu 2010. Noví čenové. ZM mohou mít jiný názor na tuto věc – zdržení 3 měsíce v tomto není fatální. 
Ing. M. Kotek – udělení Ceny města Kuřimi – podporuje ji pro pana Karla Prostějovského, ať RM vyhlásí termín pro 
podávání návrhů na ocenění. 
Ing. D. Sukalovský – RM jej vyhlásí a potom se mohou podávat návrhy na ocenění. Vyvarujme se v tomto 
nejednotnosti členů ZM, musí se to předjednat. 
J. Brabec – končí volební období, hrozí v tomto populistické návrhy. Termín pro podání návrhů na ocenění může 
vyhlásit i nová RM. Člen ZM, který návrh podal, měl by znát předem stanovisko, jak se k tomu staví většina členů 
ZM (podaný návrh podporuje či nepodporuje).  
A. Szabóvá – podpora by se měla vyjednat předem a na ZM to potom potvrdit. 
Ing. D. Sukalovský – el. korespondence mezi členy ZM v tomto případě postačí. 
Ing. R. Hanák – řešit toto na poli komise kulturní, komise sportovní to již řeší. 
J. Brabec – Cena města Kuřimi – má vyšší význam než ocenění od komisí RM. Její udělování by se mělo poměřovat 
podle pana Rudolfa Kondeie, který je jejím prvním nositelem. Nemusí se nutně udělovat každým rokem. 
A. Szabóvá – bylo již jednání o dopravě pod mostek k cyklistické stezce Kuřim – Malhostovice? Dá se čekat 
zlepšení v této věci? Buď tam dát retardér, komise dopravy o tom nejednala. 
Ing. D. Sukalovský – komise dopravy o tom jednala za účasti zainteresovaných osob. Nyní tam jezdí lidé do firmy 
Boček. Další krok – v září 2010 se udělá průzkum sobotu v ulici. U stadionu, jaká bude hustota provozu, zda se bude 
uvažovat o větších restrikcích. 
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A. Szabóvá – firma MIXMAX – zdemolovaná dlažba nákladními auty. 
J. Herman – ptá se Ing. J. Lekešové (OIRR), zda je zpracován posudek na most na ulici Hybešova? Je to jedna 
z páteřních komunikací v Kuřimi. 
místostarostka Ing. M. Macková – RM zadala projektovou dokumentaci, RM se zdál drahý, zjišťuje se cena 
projektové dokumentace, každé části zvlášť. Až se to zjistí, půjde to znovu k projednání do RM. 
Ing. M. Kotek – stav mostu nebyl špatný, měl pouze poškozený povrch. 
místostarostka Ing. M. Macková – OIRR dělá posudek na mosty – nejhorší je pěší most v ulici Na Zahrádkách – Pod 
Zárubou. 
J. Brabec – jsou vyčleněny nové výlepové plakátovací plochy (16 ks) pro volební plakáty – září – říjen 2010, po 
volbách se odstraní. 
místostarostka Ing. M. Macková – tyto plakátovací plochy jsou zatím v majetku Mikroregionu, ošetří se to 
smlouvou. 
A. Matějíčková – informační značení tabulí v Kuřimi – některé objety se cizincům těžko hledají. 
místostarostka Ing. M. Macková – upozorňuje řidiče – Přechod u autobusové zastávky na ulici Tišnovská, od 1. 9. 
2010 zde bude nové dopravní značení. Vítězná firma má lhůtu 40 dnů na tuto realizaci. 
Dále informovala členy ZM o „Akce Mikroregionu Kuřimka“ – uskuteční se v sobotu 28. 8. 2010 od 15:00 hod. 
v Moravských Knínicích s bohatým kulturním programem. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:45 hod. 
 
 
V Kuřimi dne 24. 8. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
    starosta 

 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 

 
 

Alena Szabóvá        Bc. Roman Stříž 
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Přílohy: 
 
Pozvánka 
Prezenční listina 
Usnesení návrhové komise 2x 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                plnění usnesení zastupitelstva města Kuřimi k 17. 8. 2010 
2            nájemci obecních bytů – prominutí poplatku z prodlení, souhlas s uzavřením nájemní smlouvy 
3, 3A – 3C       převody pozemků u nově vybudovaných přechodů 
4, 4A – 4D       záměr na odprodej pozemků 
5, 5A – 5E        žádost o odprodej pozemku pro příjezd k rodinnému domu 
6, 6A – 6D       majetkoprávní vypořádání pozemků – mokřad u rybníka Srpek 
7, 7A            převod komunikací vybudovaných v rámci výstavby lokality Díly za Sv. Janem – V. etapa  
8, 8A, 8B         nabytí vodovodu do majetku města – Díly za Sv. Janem – VI. etapa 
9             vrtaná studna pro sportovní areál Kuřim 
10, 10A            pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim 
11, 11A            městské standardy pro vodovod města Kuřimi 
12, 12A, 12B    Informace: přehled zpracovaných studií v období 1995-2010 
13, 13A, 13B    návrh na udělení Ceny města Kuřimi 
14, 14A              podnikatelský obolus 
15, 15A              Farnost Kuřim – příspěvek, smlouva o dotaci 
16, 16A              rozpočtová opatření města Kuřimi č. 6 
17              Různé – Koncepce bytové politiky města 
18, 18A – 18E    Informace: Výstava – Kuřim pravěká 
19, 19A              výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2010 
20, 20A              prominutí pohledávky 
21                       Informace: Postup výstavby Wellness Kuřim k 19. 8. 2010 
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	Cena celkem bez DPH               49 991,17 Kč 
	Zhotovitel navrhl objednateli záměnu původního řešení hromosvodu za aktivní hromosvod. Vzhledem ke skutečnosti, že požadované řešení je technicky jednodušší, je pro objednatele cenově výhodnější a je v souladu se znaleckým posudkem použitelnosti pro tento objekt, souhlasí objednatel se záměnou.  
	Cena celkem bez DPH             -45 078,00 Kč 

