
 
MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 07/2010 konaného dne 5. 10. 2010  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Martina Bojanovská, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír 
Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, prof. MVDr. Jiří 
Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové 
zastupitelstva města. 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Miloš Kotek, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda. 
Po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni: Vladislav Zejda 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: RNDr. Igor Poledňák, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (14) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Martin Nawrath, Ing. Drago Sukalovský  
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (14)  

 
 
Program jednání: 
 
1.           Plnění usnesení 
2. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
3. Design manuál k logu města Kuřimi 
4. Půjčka Mikroregionu Kuřimka 
5. Žádost o odprodej pozemků na náměstí 1. května v Kuřimi 
6.1. Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským krajem 
6.2. Převod pozemků v lokalitě „Díly za Sv. Janem“ v Kuřimi  
7. Odprodej pozemků v lokalitě při ulici Blanenská v Kuřimi 
8.  Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
9.           Úprava plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi do konce roku 2010 
10.         Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 10   
11.         Nová skluzavka a revitalizace areálu letního koupaliště v Kuřimi 
12.         Přivedení vody z vrtané studny II. do areálu Wellness Kuřim, vybudování úpravny vody 
13.         Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 30. 9. 2010 
14.         Zpráva z jednání finančního výboru 
15.         Informace o „Vrtané studni II. pro sportovní areál na ulici Blanenská Kuřim“ 
16.         Různé 
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Předsedkyně kontrolního výboru Alena Matějíčkovou - navrhuje prohodit body 1 a 2 v pořadí posloupnosti.  
 
Místostarostka Ing. Miluše Macková - navrhuje předřadit poslední navržené body jednání v tomto pořadí 
posloupnosti: 
10. Zpráva z jednání finančního výboru 
11. Nová skluzavka a revitalizace areálu letního koupaliště v Kuřimi 
12. Přivedení vody z vrtané studny II. do areálu Wellness Kuřim, vybudování úpravny vody 
13. Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 30. 9. 2010 
14. Informace o „Vrtané studni II. pro sportovní areál na ulici Blanenská Kuřim“ 
15. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 10   
16. Různé 
 
Tyto navržené změny pořadí programu jednání ZM byly schváleny 14 hlasy přítomných členů ZM. 

 
RNDr. Igor Poledňák – navrhuje hlasovat o tom, že se odvysílá záznam z tohoto ZM v kabelové televizi KTN 
až po komunálních volbách, aby se zamezilo předvolebním prezentacím členů ZM. 
Přítomný pracovník KTN – záznam ze ZM se může vysílat v kabelovce už ve čtvrtek 7. 10. či v pátek 8. 10. 
2010. V případě žádosti ZM se však její vysílání může odložit až po komunálních volbách. 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Ing. M. Kotek – přítomno 15 členů ZM. 
 
Hlasováno o návrhu RNDr. Igora Poledňáka: 
pro 4, proti 4, zdrželi se 7, nebyli přítomni 2  (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
 
1. Zpráva z jednání kontrolního výboru  
(Přílohy č. 2, 2A, zpracovala a předkládá A. Matějíčková) 
 
Dne 13. 9. 2010 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá ZM zprávu o kontrole skutečného splnění 
vybraných usnesení RM a ZM, kontrolu aktualizace dlouhodobě nesplněných úkolů ZM. Po dohodě s OIRR a OMP 
předkládá návrh na usnesení. 
 
Příloha: zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 13. 9. 2010. 
                                                                                                              

                            
V diskuzi vystoupili: 
A. Matějíčková (předsedkyně kontrolního výboru) – kontrolní výbor dává návrh na zrušení usnesení ZM č. 
1062/2006, souhlasí s tím i OMP a OIRR, které je členům ZM předloženo. 
Ing. R. Hanák – jak s nimi bylo jednáno? 
A. Matějíčková – byly vyzváni městem k jednání, ale nereagovali. 
 
 
Přijaté usnesení: 1095/2010 - ZM ruší usnesení ZM č. 1062 ze dne 30. 5. 2006, týkající se nabytí staveb do 

majetku města vybudovaných v rámci stavby ,,Město Kuřim – úprava silnice II/385“ od 
vlastníka staveb. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení:       1096/2010 - ZM bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 13. 9. 2010. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
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2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 27. 9. 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.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 27. 9. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení:  1097/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení se změnou k 27. 9. 2010. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
                                  
3. Design manuál k logu města Kuřimi 
(Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením ZM č. 1051/2010 ze dne 1. 6. 2010 si Zastupitelstvo města Kuřimi vyhradilo právo na schválení pravidel 
pro užívání loga města Kuřimi – design manuálu.  
Design manuál, který předkládáme v příloze, byl zpracován autorkou loga města Kuřimi Mgr. Miroslavou Kolářovou 
Šulcovou. 
S autorkou loga byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí licenční, kterou je městu dán souhlas s registrací 
ochranné známky na logo města. Po registraci ochranné známky bude s autorkou uzavřena licenční smlouva.  
 
Příloha: Pravidla pro užívání loga města Kuřimi. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – uvedl tento příspěvek a předal slovo autorce design manuálu paní Mgr. Miroslavě Kolářové – 
Šulcové. 
Mgr. M. Kolářová – Šulcová – (autorka loga) – měla připravenou prezentaci tohoto manuálu. Uvedla členům ZM 
všechny podrobnosti tohoto manuálu, který byl v písemné podobě rozdán všem členům ZM. Použití, v návaznosti na 
město Kuřim, zásady vizuálního stylu. Přesné dodržování uvedených barev, uvedení loga na různých písemnostech 
města Kuřimi, na služebních autech, propagační předměty. 
Ing. D. Sukalovský – doplnil její výklad. Design manuál bude ještě dopracován, ale zásadním způsobem se už 
nebude měnit. Pokud se to neschválí dnes, bude to schvalovat až nové ZM. 
J. Brabec – uvažuje se o městském znaku jako vodoznaku na tiskovinách - jak je to s ochrannou známkou? 
M. Kolářová – Šulcová - vodoznak lze zapracovat. 
J. Brabec – 2 typy písem (Ariel a Corporate S), budou městské organizace nuceny zakoupit fond písmen  
v PC, aby se vyhovělo zásadám manuálu loga? Navrhuje zvážit užívání patkového písma. 
M. Kolářová – Šulcová - toto vysvětlila. 
Ing. D. Sukalovský – cena fondu (multilicence pro MěÚ) je 15.000 – 20.000,- Kč 
Bc. R. Stříž – je to základní forma manuálu, koncipovat to jako základní design manuál, může se to i dále rozšiřovat. 
RNDr. I. Poledňák – ZM by muselo schvalovat každou změnu manuálu v průběhu doby. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje změnu návrhu usnesení – ve vztahu k datu konání ZM - 5. 10. 2010, které to  
schválilo. 
RNDr. I. Poledňák – ZM může zrušit své vyhrazení. 
Ing. D. Sukalovský – ZM může předat tuto pravomoc RM. Není důvod to dále odkládat. 
starosta Ing. O. Štarha – je to zbytečné, když příští ZM by mělo schvalovat dodatky. 
J. Brabec – na manuálu se bude dále pracovat s tím, co zatím platí. ZM by mělo přijmout usnesení – že „se schvalují  
práce na manuálu, které zatím proběhly“. 
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Ing. M. Nawrath – jak se tento dokument vlastně nazývá? 
Ing. D. Sukalovský – je to Jednotný vizuální styl města Kuřimi (JVS). 
RNDr. I. Poledňák – usnesení ZM se nemůže měnit jinak, než zase usnesením ZM – nyní se bavme pouze o  
manuálu. 
Ing. D. Sukalovský – ať ZM nehlasujme o tomto závazným usnesením, pouze orientačně. Stahuje předložený návrh 
na usnesení 
místostarostka Ing. M. Macková – navrhuje usnesení – „ZM bere na vědomí a souhlasí s dalším postupem prací na  
JVS“. 
J. Brabec – pokud se to schválí, bude to už závazné. 
M. Kolářová – Šulcová - jakmile bude rámcově JVS dopracován, bude se moci používat. 
 
 
Přijaté usnesení: 1098/2010 - ZM bere na vědomí manuál Jednotného vizuálního stylu města Kuřimi dle přílohy a 

souhlasí s jeho dopracováním. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
4. Půjčka Mikroregionu Kuřimka 
(Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Mikroregion Kuřimka realizuje projekt „Po stopách zrušené železnice Kuřim-Veverská Bítýška“ s celkovými 
náklady projektu 2.642.395,- Kč. Z této částky je podíl dotace 2.444.215,-Kč. Ten však bude poskytovatelem dotace 
proplacen zpětně ve dvou platbách, vždy po ukončení etapy projektu a proplacení faktur dodavatelům v termínu do 
75 dnů od podání žádosti o platbu.  Z tohoto důvodu potřebuje mikroregion dostatek finančních prostředků na 
předfinancování projektu. Na spolufinancování projektu se podílejí všechny členské obce mikroregionu a partnerské 
obce projektu. Podíly jejich spolufinancování byly schváleny valnou hromadou Mikroregionu dne 22. 9. 2010 pod 
číslem usnesení 4/7/10. Půjčka ve výši 200.000,-Kč bude poskytnuta bezúročně se splatností do 30. 6. 2011.  
 
Příloha: návrh smlouvy o půjčce. 
 
V diskuzi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – vysvětlila tento příspěvek a popsala genezi jeho přípravy. Datum realizace je do 
30. 6. 2011. Podílí se na něm i partnerské obce, nejen obce Mikroregionu Kuřimka. 
 
Na jednání ZM se dostavila zastupitelka Alena Szabóvá – přítomno 16 členů ZM. 
 
Ing. M. Kotek – ptá se, co vše bylo již v této věci realizováno? 
Ing. M. Macková – výlepové plochy, informační tabule. infokiosek u nádraží ČD. Dále se bude pořizovat web do 
infokiosku, propagační předměty. Ty budou využity při akcích v bývalé železniční trase Kuřim – Vevevrská Bítýška. 
 
       
Přijaté usnesení: 1099/2010 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce Mikroregionu Kuřimka, Jungmannova 

968, Kuřim, IČ 71248749, bezúročná půjčka bude poskytnuta ve výši 200.000,- Kč a je splatná 
ke dni 30. 6. 2011.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
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5. Žádost o odprodej pozemků na náměstí 1. května v Kuřimi 
(Přílohy č. 5, 5A – 5E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Sedlák požádal město Kuřim o odkup části pozemků parc.č. 294 a parc.č. 293/1 k.ú. Kuřim  -viz příloha A o 
celkové výměře cca 260 m2. Předmětné pozemky leží mezi budovou Komerční banky a.s. a bytovou zástavbou na 
nám. 1. května. Záměrem pana Sedláka je vybudovat polyfunkční objekt, který by v souladu s územním plánem 
obohatil tuto centrální část města a zkvalitnil služby a podnikatelskou činnost v centru Kuřimi. Jako přílohu 
předkládá studii vypracovanou architektonickou kanceláří KNESL + KYNČL s.r.o. – viz příloha A a B. 
Podle navržené studie by novostavbou polyfunkčního domu vznikly obchodní jednotky v přízemí objektu, služby 
v 1. patře a bytové jednotky v dalších patrech polyfunkčního domu. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitky k převodu pozemku. 
OŽP: neshledal kolizi se zájmy hájenými složkovými zákony o životním prostředí, připomíná však koncepci z roku 
2003, ve které se uvažovalo o stavbě pro veřejné zájmy např. pošta, úřad, knihovna….. 
KV: považuje předmětný pozemek pro město za strategický a významný z důvodu možného umístění prospěšných 
aktivit (policie ČR, pošta, informační centrum...) a doporučuje RM uspořádat soutěž pro případné zájemce s cílem 
vybrat takového kupujícího, který umožní v objektu umístění výše uvedených aktivit. KV důrazně doporučuje řešit 
parkování. 
OIRR: upozorňuje, že město má zpracovanou studii dostavby nám. 1. května (arch. Kynčl 2009). V této části je 
navržena dostavba proluky pro komerční využití – viz příloha C, D. Předmětný pozemek je jediným volným 
pozemkem na náměstí ve vlastnictví města, které může v budoucnu využít pro vlastní potřebu – umístění veřejných 
služeb (policie, pošta, informační centrum). OIRR doporučuje neprodávat tento pozemek. Pokud by se prodával, 
upozorňuje, že zároveň s návrhem objektu musí být řešeno parkování dle zpracované studie, pro které se určitě 
využijí veřejné plochy na náměstí ve vlastnictví města.   
OMP: dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází v zastavěném území, je 
určen jako rozvojová plocha občanského vybavení a služeb.  
Dle názoru OMP hyzdí proluka na náměstí 1 května náměstí jako takové a na náměstí je dostatek prostoru pro 
výstavbu další budovy, která by případnou potřebu města spočívající v umístění pošty, policie, apod. vyřešila. OMP 
dále doporučuje ZM zvážit možnost odprodeje pozemku za podmínky, že část investorem vybudovaných nebytových 
prostor (např. kancelář) bude převedena do vlastnictví města Kuřimi namísto úhrady kupní ceny za pozemek (nebo 
s případným doplatkem). Město by následně mohlo tyto prostory využít např. pro infocentrum apod. 
V případě odprodeje pozemku OMP doporučuje cenu 6 000,- až 8000,- Kč/m2 a zřízení předkupního práva jako 
práva věcného ve prospěch města Kuřimi. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – vysvětlil tento příspěvek. 
Ing. M. Kotek - tento pozemek je strategický. Zatím by to město nemělo prodávat. 
Ing. D. Sukalovský – názor KOL – souhlasí s názorem Kotka, musí být úpravy celého náměstí 1. května a v tomto 
kontextu dále jednat o pozemcích. Prodej pozemků zatím KOL nedoporučuje. 
Ing. M. Bojanovská (předsedkyně komise výstavby) – je to poslední strategický pozemek, který se na náměstí 
vyskytuje. Zamyslet se nad umístěním pošty, služebny policie aj. institucí větší důležitosti. 
RNDr. I. Poledňák – ptá se zájemce pana J. Sedláka na konkrétní pozemky, které je třeba zcelit.  
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – dohoda s paní Jarůškovou, jejich majitelkou,  je nereálná, nechce to prodávat. 
J. Sedlák – požádal o odkoupení proluky na náměstí 1. května v Kuřimi. Je varianta zastavění této proluky, nechal si 
zpracovat arch. Studii Knesl + Kynčl – zastavění této proluky neodporuje budoucí zastavěnosti této proluky. Chce se 
soustředit pouze na zástavbu této lokality. Navrhuje zástavbu této proluky polyfunkčním domem, což koresponduje 
s celkovou koncepcí zastavěnosti této lokality. Urbanistika celého náměstí do budoucna s tím bude korespondovat. 
Ing. D. Sukalovský – studie dostavby tohoto náměstí sice existuje, ale nebyla nikým schválena. Nové ZM by mělo 
mít úpravu náměstí1. května jako svoji prioritu. 
místostarostka Ing. M. Macková – podporuje názor Ing. D. Sukalovského – město nemá žádný schválený koncept 
tohoto náměstí. 
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RNDr. I. Poledňák – tuto studii platilo město? Není tam uvedeno, kdo ji vytvořil. Pozemek má zásadní vliv na cenu 
tohoto pozemku, doporučuje jednat s vlastníkem tohoto pozemku. 
Ing. R. Hanák – pokud město neustoupilo od strategie získat tyto pozemky, nezbavoval by se toho. 
J. Brabec – vysvětlil posloupnost schvalovaných usnesení: ZM by v usnesení mělo schválit záměr na adresný prodej. 
Hlasujme pozitivně. 
Ing. P. Němec – správné je navržené usnesení. 
Mgr. L. Kincl – musí být uvedena cena v usnesení. ZM se musí ve lhůtě vyjádřit k žádosti občana. 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – žádost byla podána 28. 7. 2010, projednávaly to dotčené odbory MěÚ. Pozemek 
se měl vysoutěžit. Jsme povinni zveřejnit, pokud to chceme prodat. 
J. Brabec – navrhuje cenu 8.000,- Kč dát do usnesení. 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr na adresný odprodej části pozemku parc. č. 294 a 293/1 k.ú. Kuřim dle 

přílohy A panu Jiřímu Sedlákovi, trvale bytem Blansko, Klepačov 2223, za cenu 8000,- Kč/m2. 
Hlasování: pro 0, proti 16, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1  (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 

 
6.1. Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva 
s Jihomoravským krajem 
(Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
ZM Kuřimi dne 24. 8. 2010 usn. č. 1080/2010 chválilo v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
přechodem na ul. Legionářská ( u Elprumu) 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 viz příloha A.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1100/2010 - ZM schvaluje 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 vým. 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.  

Hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni1 
 
 
 
 
6.2. Převod pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ v Kuřimi 
(Přílohy č. 6, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Vzhledem k tomu, že se Moravské stavební – INVEST, a.s. nepodařilo zrealizovat záměr vybudovat pro obyvatele 
bytových domů v lokalitě Díly za sv. Janem společné komerční garážové stání (trvalý nesouhlas občanů) nabízí 
společnost pozemky parc. č. 2642/6 o výměře 920 m2, parc. č. 2642/982 o výměře  8 m2, parc. č. 2646/1 o výměře 40 
m2, parc. č. 2646/29 o výměře 199 m2, parc. č. 2647/32 o výměře 5 m2 v k.ú. Kuřim městu k jinému využití městu. 
Celková výměra uvedených pozemků je 1172 m2. Moravská stavební – INVEST, a.s. nabízí tyto pozemky za cenu 
1600,- Kč/m2 (celková kupní cena 1.875.200,- Kč). 
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Předmětné pozemky leží mezi zahradami bytových domů na ulici Hojerova a Metelkova s vjezdem z ulice 
Rozdělovací – viz příloha B. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP: upozorňuje na to, že pokud by byly parc. č. 2642/6 a 2642/982 k.ú. Kuřim využity na budování dětského 
hřiště, tak by bylo dobré požádat o územní souhlas se změnou využití území ještě před koupí pozemků. Vlastníci 
sousedních pozemků již nesouhlasili s vybudováním parkovacích stání a garáží. 
KV: doporučuje odkup pozemků pouze za předpokladu, že bude vydáno stavební povolení – rekreační účely, 
parkování….. 
OIRR: pozemky byly v minulosti navrženy na využití parkovacích stání, ale stavební povolení nebylo vydáno 
z důvodu nesouhlasu vlastníků přilehlých nemovitostí.– cena pozemků pro  využití na hřiště je dle názoru OIRR 
vysoká. Odkup pozemků by byl možný za předpokladu, že bude vydáno stavební povolení pro rekreační účely nebo 
parkování. 
OSVO: upozorňuje na to, že Moravské stavební INVEST, a.s. se nepodařilo na předmětných pozemcích prosadit 
svůj záměr na výstavbu hromadných garáží. Jakékoliv jiné využití pozemků než na zahrádky bude podléhat 
územnímu rozhodnutí a zřejmě i stavebnímu povolení. Vzhledem k nejednoznačnému postoji vlastníků přilehlých 
pozemků a staveb (potenciálních účastníků územního a stavebního řízení) k využití předmětné plochy, bude 
prosazení jakéhokoliv záměru v této lokalitě velmi problematické. V podstatě se jedná o „danajský dar“. Proto 
OSVO považuje navrhovanou cenu 1600,- Kč/m2 za přehnanou. Za solidní by se dala považovat cena, za kterou 
developer sám před lety pozemky vykoupil. 
OMP: na základě výše uvedeného doporučujeme případný odkup pozemků zrealizovat až po schválení územního 
rozhodnutí popř. stavebního povolení k vybranému záměru města na využití pozemků.  Způsob využití pozemků, je 
však nutno předem určit (hřiště, parčík, zeleň….).  OMP dále upozorňuje, že jeden z nabízených pozemků - 
pozemek p.č. 2646/29 o výměře 199 m2 není pro město Kuřim pozemkem strategickým, tudíž by jej měla obchodní 
firma Moravská stavební – INVEST, a.s. převést do majetku města bezúplatně obdobně jako další „ zbytkové“ 
pozemky v této lokalitě. Dále OMP sděluje, že Moravská stavební – INVEST, a.s. se zavázala z prostředků 
získaných prodejem nabízených pozemků „přispět“ na provoz dešťové svodnice v této lokalitě, kterou chce převést 
do majetku města částkou ve výši 150 000,- Kč. V jednání s obchodní firmou BVaK, a.s. ve věci převzetí předmětné 
dešťové svodnice do provozování však došlo k významnému obratu a momentálně lze předpokládat, že město 
poskytnuté finanční prostředky nevyužije, jelikož BVaK, a.s. bude dešťovou svodnici provozovat bezúplatně. Z 
těchto úvah vyplývá následující: 
Město Kuřim by odkoupilo pozemky o celkové výměře 973 m2 za cenu 1600,- Kč/m2 , celková kupní cena by činila  
1.556.800,- Kč. Z této částky by město obdrželo zpět výše uvedených 150 000,- Kč souvisejících s převzetím 
problematické dešťové kanalizace do majetku města, tudíž by skutečná celková kupní cena nabízených pozemků 
činila 1 406 800,- Kč. 
Vzhledem k tomu, že v tomto roce koupilo město Kuřim od společnosti „MEDEX-K“ s.r.o. pozemky na parkoviště 
pro Wellness centrum za cenu 1400,- Kč/m2 , doporučuje OMP jednat s obchodní firmou Moravská stavební – 
INVEST, a.s. o této ceně a o její úhradě prostřednictvím 2 splátek. První ½ v roce 2011 a 2/2 v roce 2012. V tomto 
případě by se výše uvedená kupní cena snížila ještě o 194 600,- Kč, tudíž by činila 1 212 200,-Kč. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Mgr. M. Nawrath – projednávalo se na komisi ŽP, lokalita kolem předmětného pozemku, veřejného prostranství je 
v této lokalitě minimum. Mělo by se to stihnout během zimy projednat. 
Pan Burkart – představa lidí, co by tam mělo být - parkovací plocha, veřejná zeleň, dětské hřiště. 
Podle názoru většiny lidí tam žijících by tam měla být parková plocha, ne dětské hřiště s míčovými hrami. ZM by 
mělo zvážit využití tohoto pozemku. 
J. Brabec – cena pozemku je příliš vysoká. Navrhuje, aby město vyjednávalo s vlastníky o odkoupení. Nemá cenu 
tam dávat hřiště, když jej lidé nechtějí. 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – kolik je město ochotno maximálně dát? 
Ing. D. Sukalovský – dříve každý zastupitel napsal, za kolik by pozemek město mělo odkoupit a za tím si stál. To 
nyní před volbami nejde. S touto stavbou nesouhlasil ani OSVO MěÚ Kuřim. 
starosta Ing. O. Štarha – myslí si, že žádná stavba by tam neměla vzniknout. 
RNDr. I. Poledňák – ani stavba MŠ?  
starosta Ing. O. Štarha -  to už vůbec ne. Staveb je tam poměrně dost. Nechat tam jen park se zařízeními pro malé 
děti. 
Ing. M. Nawrath - je tam málo volné plochy 
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Přijaté usnesení: 1101/2010 - ZM neschvaluje nabytí pozemků parc. č. 2642/6 o výměře 920 m2, parc. č. 

2642/982 o výměře 8 m2, parc. č. 2646/1 o výměře 40 m2 a parc. č. 2647/32 o výměře 5 m2 vše 
v k.ú. Kuřim z vlastnictví Moravské stavební - INVEST, a.s., se sídlem Brno, Koliště čp. 1912, 
PSČ 602 00, IČ 25544756, do vlastnictví města Kuřim a pověřuje vedení města jednáním o ceně 
pozemků s vlastníkem Moravská stavební - INVEST,a.s. 

Hlasování: pro 14, proti 1, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
7. Odprodej pozemků v lokalitě při ul. Blanenská v Kuřimi 
(Přílohy č. 7, 7A – 7C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost 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. nabídla městu 545,- Kč/m2. 
ZM dne 24.8.2010 schválilo usn. č. 1083/2010 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 . 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn od 25. 8. 2010 do 24. 9. 2010. 
K záměru se vyjádřila pouze obchodní společnost FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. V souladu se zveřejněným 
záměrem nabízí částku 680,- Kč/m2. 
 
Platební podmínky – platba po právní moci územního rozhodnutí. 
Výměra bude upřesněna GP po právní moci územního rozhodnutí. 
OMP předkládá ZM návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného – viz příloha A. 
 
 
Přijaté usnesení: 1102/2010 - ZM schvaluje 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 dle přílohy C, za 
cenu 680,- Kč/m2 bez DPH, v souladu se smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy 
o zřízení předkupního práva jako práva věcného dle přílohy. 

Hlasování: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
8. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Přílohy č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
  
Dne 21. 9. 2010 se konalo jednání komise výstavby, na kterém byl předložen upravený návrh p. Kučerovského na 
změnu Územního plánu sídelního útvaru Kuřim v lokalitě Díly za sv. Janem. 
Na plochách „B“. „C“ a „C1“ je v současné době v platném ÚPN SÚ Kuřim plánována plocha sportovních a 
rekreačních zařízení, plocha „A1“ je vedena jako orná půda, plocha „D“ (ve vlastnictví města) jako plocha pro 
bydlení v rodinných domech.  
Pan Kučerovský žádá o změnu  využití ploch „B“ a „A1“ pro bydlení v rodinných domech, plochu „D“ – možnost 
využití pro občanské vybavení (penzion, domov pro seniory...) a rodinné domy. 
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Vyjádření komise výstavby: 
Stavební komise nemá námitek proti směně pozemků mezi p. Kučerovským a městem v předloženém velikostním 
poměru. Stavební komise doporučuje při provádění změny využitelnosti ploch postupovat následovně: 

- plochu „C“ ponechat pro sportoviště v plném rozsahu (vč. možnosti umístění restaurace), 
- plochu „B“ rozdělit na cca třetiny, 1/3 přimknout k ploše „C“ ponechat pro funkci sportoviště, zbývající 

plochu změnit na plochu pro bydlení v RD, 
- plochu „A1“ ponechat dle stávajícího ÚP a řešit až s novým ÚP. 

OIRR  se ztotožňuje s názorem stavební komise.  
Ostatní komise se v tomto týdnu nesešly. 
Vyjádření arch. Kynčla bude k dispozici na jednání ZM. 

 
Příloha: výřez z katastrální mapy s vyznačením pozemků. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Z. Kučerovský – vysvětlil tuto svoji žádost názorně na grafické mapě pozemků. Seznámil členy ZM s vyznačenými 
pozemky. Žádá o rozšíření uvedené plochy pro výstavbu RD. Zelená plocha je určena pro sport a rekreaci, měla by 
tam vzniknout restaurace. Místní lidé to nechtějí, o.s. Díly za Sv. Janem se v tomto vyslovilo kladně. 
starosta Ing. O. Štarha – Díly o plochu D nemají zájem. 
Mgr. M. Nawrath – názorně na grafické mapě toto vysvětlil. Udělat tam základní úpravy pro Díly. Podporuje změnu 
tohoto ÚP. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se, která komise se tím zabývala? Kteří občané Dílů se k tomu vyjadřovali? 
Mgr. M. Nawrath – toto vysvětlil. 
J. Brabec – komise ŽP toto neprojednala, škoda každé volné zelené plochy, která by se měla zastavět. Raději by se 
mělo počkat na nový ÚP města. 
Ing. M. Bojanovská – navrhuje ponechat větší plochu pro sportoviště. 
Ing. D. Sukalovský - mohlo by se to podpořit, pokud s tím souhlasí Díly a všechny dotčené strany. 
Ing. K. Pazourek (o.s. Spokojené Díly) – dochází ke směně pozemků, předmětná plocha je oplocená. Pokud by město 
panu Kučerovskému nabídlo větší plochu, ale ono ji nemá. Plocha je od domů posunutá. 
Ing. arch. J. Kynčl – navrhuje hřiště a kavárnu na uvedených plochách. 
Z. Kučerovský – má zájem pouze o malý pozemek, ale Ing. arch. J. Kynčl navrhuje smíšenou plochu a občanskou 
vybavenost. 
J. Brabec – na malou plochu se toho mnoho nevejde. 
Z. Kučerosvký – má tam vést komunikace. 
starosta Ing. O. Štarha – nabízí se tam plocha B, ale narazíme na majitele sousedních nemovitostí. Již se o tom jedná 
mnoho let, pokud to dnes ZM neschválí, bude se o tom jednat znovu. Je to nejméně špatná varianta ze všech 
nabízených. Občanskou vybavenost v tomto místě podporuje, pokud se ZM na tom shodne.  
Ing. D. Sukalovský – někteří místní lidé v sousedství tohoto pozemku jsou proti hřišti. Když se to hodí, tak se lidí 
ptáme, když ne, tak se jich neptáme. 
Mgr. M. Nawrath - ne tak to není. 
Z. Kučerovský – občanská vybavenost bude v přízemí domu, v patře potom obchody a služby. Jak je to navrženo, je 
to dobře. Jednal s manželi Musilovými, už jim slíbil prosazovat svůj záměr. 
Ing. K. Pazourek (o.s. Spokojené Díly) – místní tam nechtějí služby, ale zastavěnost RD by jim tam nevadila. 
Ing. m. Kotek – bod D je remízek (rozlití sídelní kaše), může být znehodnocen zástavbou RD, pak tam nikdo nechce.  
RNDr. I. Poledňák – nabízel pan Kučerovský městu nějaký pozemek? 
Z. Kučerosvký – žádný jiný pozemek tam nemá. Cena pozemku je 4000,- Kč/m2. Je spoluvlastník s Ing. Zavřelem. 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – pro Z. Kučerovského to ale není strategický pozemek. 
Ing. R. Hanák – diskuze už přesahuje mandát stávajícího ZM. 
Mgr. M. Nawrath – není to ideální řešení, ale mělo by se s tím něco dělat. 
J. Herman – přiklání se ke schválení navrhované žádosti ÚP ve prospěch pana Z. Kučerovského. 
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Starosta města Ing. O. Štarha vyhlásil přestávku v jednání ZM: v čase 19:00 – 19:15 hod. 
 
Po přestávce starosta města Ing. O. Štarha předal 3 zastupitelkám (Ing. Martině Bojanovská, Alena 
Matějíčková a Alena Szabóvá), které již znovu nekandidují v komunálních volbách, kytice s poděkováním za 
dosavadní spolupráci v ZM. 
 
Z jednání ZM odešla (a do konce jednání ZM již nebyla přítomna) zastupitelka Ing. Martina Bojanovská a 
z jednání se vzdálil RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM.  
 
 
Přijaté usnesení: 1103/2010 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití ploch 

v lokalitě Díly za sv. Janem dle žádosti se změnou bez plochy A1. Žadatel uhradí náklady 
spojené s pořízením změny. 

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

    
9. Úprava Plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim do konce roku 
2010 
(Příloha č. 9, zpracovala a předkládá Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Prezident republiky vyhlásil na dny 15. 10. a 16. 10. 2010 volby do zastupitelstev obcí. Tento termín vyžaduje 
upravit konání schůzí RM a zasedání ZM do konce roku 2010.  
Předpokládá se, že výsledky voleb budou vyhlášeny dne 16. 10. 2010. Ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva obce se podle zákona koná do 15 dnů ode dne po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost 
voleb nebo neplatnost hlasování, a jestliže byl návrh na neplatnost voleb nebo na neplatnost hlasování podán, do 15 
dnů ode dne právní moci rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z podaných návrhů 
nebylo vyhověno. Lhůta pro podání návrhu činí 10 dní. 
Za těchto předpokladů musí proběhnout ustavující zasedání zastupitelstva do 10. 11. 2010. Vzhledem tomuto datu a 
 povolebnímu vyjednávání se jeví jako nejvhodnější termín pro ustavující zasedání čtvrtek 4. 11. 2010 od 17:00 hod 
ve velkém sále Kulturního domu v Kuřimi. Městský úřad informuje o zasedání zastupitelstva alespoň 7 dnů před 
jeho konáním, to je v tomto případě 28. 10. 2010. Toto zasedání svolává dosavadní starosta a předsedá mu do zvolení 
nového starosty (místostarosty) zpravidla dosavadní starosta nebo nejstarší zastupitel nového zastupitelstva. 
Při dodržení zaběhnutého plánovacího cyklu a střídaní RM, RM, ZM se zastupitelstvu a radě navrhuje uskutečnit 
zasedání ZM a schůze RM takto: 
 
ZM      RM 
4. 11. 2010 – Čt – ustavující zasedání ZM 

18. 11. 2010 – Čt 
   1. 12. 2010 – St 

14. 12. 2010 – Út 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. 1. 2011 – St 
25. 1. 2011 – Út 
 
V diskuzi vystoupili: 
J. Herman – navrhuje začátek ustavující ZM 4. 11. 2010 posunout až na 18:00 hod., aby se jej mohlo zúčastnit 
více občanů, kteří by se v dřívějším čase nemohli z pracovních důvodů dostavit. 
S tím byl členy ZM vysloven všeobecný souhlas. 
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Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák – přítomno 15 členů ZM. 

              
K tomuto příspěvku nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
10. Zpráva z jednání finančního výboru 
(Příloha č. 14, zpracoval a předkládá RNDr. I. Poledňák) 
 
ZM je předložena zpráva z jednání finančního výboru, konaného dne 4. 10. 2010. 
 
V diskuzi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák (předseda finančního výboru) – popsal body jednání z poslední schůze finančního výboru dne 4. 
11. 2010. K zápisu z tohoto jednání je přiložena také tabulka s investičními akcemi města. 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2010 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru ze dne 4. 10. 2010. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
11. Nová skluzavka a revitalizace areálu letního koupaliště 
(Přílohy č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Společnost Wellness Kuřim s.r.o. bude provozovat wellness centrum včetně letního koupaliště. Provoz na koupališti 
bude zahájen až v příští sezoně, již nyní předkládáme přehled nezbytných investic, bez kterých by areál v létě roku 
2011 nemohl být bezpečně provozován. 
 
Některé nedostatky odstraníme vlastními silami za účasti našich zaměstnanců. Investičně náročnější akce najdete 
v rozpočtu v Příloze č. 1. Chceme v letní sezoně 2011 na koupališti návštěvníkům (tj. především místním 
obyvatelům) nabídnout řadu novinek a lepší služby. Největší položku tvoří pořízení nové skluzavky a odstranění 
původního venkovního tobogánu, který bychom již nemohli za současného stavu z bezpečnostních důvodů 
provozovat.  
 
Průzkumem trhu jsme zjistili, že výměna dílů tobogánu a oprava stávající konstrukce by vyšla na více než 0,75 mil. 
Kč. Zjišťovali jsme také možnosti vybudování nové atrakce. Vzhledem k tomu, že návštěvníci letního koupaliště 
budou moci využít nový tobogán v areálu wellness, jako nejvhodnější atrakce se nám jeví rodinná skluzavka. Její 
specifikaci najdete v Příloze č. 2. Náklady na takovou skluzavku činí cca 1,28 mil. Kč. Tato varianta byla také 
doporučena wellness teamem. 
 
Proto navrhuji, po projednání na wellness teamu, vyčlenit rozpočtovým opatřením 1,95 mil. Kč na novou rodinnou 
skluzavku a revitalizaci areálu letního koupaliště v roce 2011. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim s.r.o.) – vysvětlil tento příspěvek – tento doplněk letního koupaliště by měl být 
zakoupen. Položkový rozpočet je přiložen v písemných materiálech. Bude se to realizovat až v roce 2011. Lidé by 
mohli kritizovat tento chybějící prvek. 
J. Brabec – od kdy bude Wellness fungovat jako samost. právnický subjekt, kdy už si vše bude financovat samo? 
Nyní to nemůžeme schvalovat, protože je to věc až rozpočtu na rok 2011. 
starosta Ing. O. Štarha – peníze musí přijít na město a to je může poskytnout. 
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Ing. R. Hanák – pro toto nemůže již hlasovat na konci stávajícího volebního období, necítí k tomu mandát. 
J. Herman – ještě se platilo 0,5 mil Kč za každou ze dvou studní. Nejprve musí Wellness začít fungovat a teprve 
potom může žádat nějaké další finance. 
Brabec – představa o tom, že budeme teprve rozhodovat zda Wellness bude spravovat i venkovní bazén, je snad již 
vyřešena. Přece venkovní bazén nebude provozovat někdo jiný. O studni se již diskutovalo, v okamžiku jejího 
připojení už ušetříme peníze. Studnu je třeba zaplatit ještě z rozpočtu 2010. 
J. Herman – má zájem na hospodárném hospodaření města. 
Ing. D. Sukalovský – popsal jednotlivé finanční položky v předloženém materiálu. Je třeba opravit lampy, skluzavka 
možná není nutná. 
místostarostka Ing. M. Macková – popíše to až v bodech 12) a 15) jednání ZM, který s tím souvisí. 
RNDr. I. Poledňák – jsou tyto peníze rezervovány? 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim s.r.o.) – je to nutno řešit s předstihem, bude výběrové řízení, které se může protáhnout 
až do jara 2011. 
A. Szabóvá – skluzavka na venkovním bazénu jistě zvýší návštěvnost Wellness. 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – toto potvrzuje. 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim s.r.o.) – venkovní areál bazénu bez oprav nelze v létě 2011 provozovat. Studna patří 
městu, má dostatečnou zásobu vody. Investice nyní žádaná po městu se vrátí. 
J. Herman – ptá se na vydatnost zdroje vody ve studni. 
místostarostka Ing. M. Macková – vrt je hotový, nyní se dělá 10denní zkouška měření vody, je tam cca přes 5itrů/s. 
Je to artézská studně, která má vydatný zdroj vody. Ph je neutrální, až po čerpací zkoušce bude znám přesný obsah 
vody. 
Navrhuje toto schválit, aby se mohly rozběhnout potřebné práce. Finanční částku 1,95 mil je třeba schválit. Je 
navrhováno vrt využít nejen pro Wellness a sport. areál. 
Ing. R. Hanák – nebudou vícepráce navyšovat celkovou cenu díla? 
starosta Ing. O. Štarha – úspora oproti původnímu rozpočtu je více než 4 mil. Kč. Dnes proběhla kolaudace, je vydán 
souhlas k užívání této stavby. 
Ing. M. Kotek – nechtěl pro to hlasovat, ale nyní změnil názor. Nechal by to ale až na nové ZM, ať rozhodne. 
Přípravné práce by mohly pokračovat. Neznáme objem rozpočtu na rok 2011 ani výsledky hospodaření Wellness. 
J. Brabec – bude se to platit z rozpočtu 2011, k tomu nyní ZM nemůže schvalovat RO. Ale ZM může souhlasit s tím, 
aby se v tomto dále pokračovalo. Bylo by to marné usnesení. 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – ZM by mělo deklarovat vůli, aby se v tomto pokračovalo. 
Ing. M. Kotek – ale schválením tohoto usnesení se už zavazuje nové ZM, z toho se nebude dát vycouvat. 
J. Brabec – řešit se to dá, ostatní malé věci jsou bez problémů. Navrhuje vyjmout „novou rodinnou skluzavku“ – 
místo toho celkově zrevitalizovat doplňkové vybavené Wellness.  
starosta Ing. O. Štarha – VŘ může být zahájeno, může se z něj také odstoupit. RO by mělo být schváleno. 
Bc. R. Stříž – dejme pryč částku a nové ZM konkrétně vyčlení peníze. 
J. Herman – bude Wellness provozovat letní koupaliště? 
J. Brabec – samozřejmě že ano. 
J. Herman – potom bude navrhovat, aby delší letní tobogán byl zachován místo kratší skluzavky. 
Ing. J. Sojka (Wellness Kuřim s.r.o.) – vysvětlil výši vstupného ve vnitřním a venkovním areálu Wellness. Proč mít 2 
tobogány? Rodinná skluzavka má větší propustnost a netvoří se tam fronty. 
Ing. M. Kotek – ze znalostí věcí v jiných wellness se na tobogán stojí fronty. 
 
J. Brabec – navrhuje k hlasování níže uvedené znění usnesení: 
 
 
Přijaté usnesení: 1105/2010 - ZM souhlasí s revitalizací a zatraktivněním areálu letního koupaliště Wellness 

Kuřim v celkové výši do 2 mil Kč.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 3, nebyli přítomni 2 
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12. Přivedení vody z vrtané studny II. do areálu Wellness Kuřim, vybudování 
úpravny vody 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Akce vrtaná studna II. pro sportovní areál na ul. Blanenská je před dokončením. Měření vydatnosti zatím 
neproběhlo, nicméně vody je fakticky dostatek. Je téměř jisté, že studna II. bude schopna pokrýt spotřebu areálu 
Wellness Kuřim, pravděpodobně i letní koupaliště a sportoviště na ul. Blanenská včetně zavlažování travnatých 
ploch. Při současných cenách vodného a zároveň vydatnosti studny 2 litry za sekundu, by hodnota takto získané vody 
činila na vodném 1 576 800 Kč/rok. 
 
Dle projektu (studie) je předpokládaná roční spotřeba vody v areálu Wellness Kuřim (bez letního koupaliště) ve výši 
37 620 000 litrů. To jsou při současných cenách vodného a stočného (57 Kč/1000 lt) roční náklady na vodu ve výši 
2 144 340 Kč (z toho je 1 128 600 Kč vodné a 1 015 740 Kč stočné). Včetně letního koupaliště pak 1,5 mil. Kč (1,1 
+ 0,4 mil. Kč). 
 
Odhadované náklady na rozbor vody z vrtané studny, vybudování úpravny vody a její přivedení do areálu Wellness 
Kuřim (cca 300 m) činí 1,5 mil. Kč. Při využití této vody uvnitř areálu, na letním koupališti, pro zavlažování 
trávníků a sportovní areál je reálná návratnost této investice cca 1 rok.  
 
Čím dříve bude Wellness Kuřim vodu z vrtané studny II. využívat, tím dříve bude schopen spořit částku vodného, 
která vychází cca 85 tis. Kč/měsíc. 
 
Proto navrhuji, po projednání na wellness teamu, vyčlenit rozpočtovým opatřením 1,5 mil. Kč na realizaci přivedení 
vody z vrtané studny II. do areálu včetně zbudování úpravny vody ještě v letošním roce. 
 
V diskuzi vystoupili: 
Vše podstatné již zaznělo v předchozím bodě jednání ZM. 
Ing. R. Hanák – je dlouhodobě garantován průtok vody 5 litrů/s? 
Ing. M. Macková – není přesně zjištěno, může to být i více. Za 1m3 vody se bude platit poplatek 2,- Kč, stočné se 
bude platit vodárnám. V této souvislosti navrhla úpravu textu usnesení – viz. níže. 
Je navrhováno, připojit na vrtanou studnu i na budovu MěÚ Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1106/2010 - ZM souhlasí s realizací vodovodu a úpravny vody z vrtané studny II. do areálu 

Wellnes Kuřim s celkovými náklady 1,5 mil Kč. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
13. Informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 30. 9. 2010 
(Příloha č. 13, 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 fy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J.V.Myslbeka 334/15, Prostějov; 
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K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal 23. 9. 2010, jsou prováděny následující dokončovací práce:  
- kompletace ZTI, VZT,EL, SLP, MaR, 
- kompletace bazénové technologie, koncových prvků, 
- provádění zpevněných ploch, terénní úpravy, 
- montáž dlažeb a obkladů, montáž podhledů, 
- malby, nátěry, nástřiky, 
- montáž gastrozařízení, 
- montáž truhlářských výrobků, 
- kompletační a dokončovací práce,  
- individuální a komplexní zkoušky,  
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 8. 2010 bylo prostavěno 133.983.192,- Kč vč. DPH. 
 
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.  
20. 9. 2010 byla podána 2. žádost o platbu dotace. 
 
V současné době řešené problémy:  

- Probíhají individuální zkoušky a komplexní vyzkoušení provozních souborů technologií, zkušební 
provoz a příprava na předání stavby do provozu . 

- Současně se stavba v součinnosti s Wellness Kuřim s.r.o. v koordinaci Wellness Teamem nachází 
v závěrečné fázi přípravy na provozování zařízení – zpracovávají se provozní řády, návštěvní řád, 
požárně poplachové směrnice, zaškolení provozního personálu. 

 
Na podnět Krajské hygienické stanice bude před kolaudací stavby probíhat zkušební provoz s plnou zátěží zařízení. 
Dne 5. 10. 2010 se proto uskuteční kontrolní prohlídka stavby svolaná stavebním úřadem města Kuřimi, jejímž 
výsledkem by mělo být vydání rozhodnutí o zkušebním provozu za plného provozu zařízení po dobu cca 1 měsíce. 
 
Termín zahájení provozu 9. 10. 2010. 
 
Přehled nových projednaných víceprací a méněprací: 
 

Přemístění venkovního požárního hydrantu 
Podle stavebního povolení měl být požární hydrant umístěn nedaleko vstupu do objektu krytého bazénu. V průběhu 
stavby bylo zjištěno, že větev vodovodního řadu mezi bazénem a poliklinikou není zavodněna a podzemní hydranty 
na ní osazené nejsou funkční. Proto bylo nutno nalézt nové požárně bezpečnostní řešení ochrany rekonstruovaného 
objektu a přilehlého okolí. Bylo nově navrženo a s DOSS projednáno osazení nadzemního hydrantu v místě 
původního hydrantu na potrubí DN 200, umístěného v zeleném pásu u vjezdu na parkoviště u polikliniky. Jedná se o 
dodatečné stavební práce, které bylo potřeba provést záměnou za projektované a řádně s DOSS projednané řešení, 
jejichž potřeba vznikla za objektivně nepředvídaných okolností. 
    Cena celkem bez DPH                     21.899,60 Kč 
 

 
Podrovnání stěn u 25m bazénu - homologace 

Po otlučení původních obkladů je závodní bazén delší, než je přípustné pro homologaci bazénu pro plavecké závody. 
Pro homologaci bazén musí splňovat délkové rozměry 25 m +20 mm – 0,0 mm. Pro dosažení potřebné tolerance je 
nutné stěny podrovnat speciální vyrovnávací omítkou v několika vrstvách předepsaných tlouštěk. Bez tohoto 
opatření by původně závodní bazén zůstal znehodnocený 
Cena celkem bez DPH             74.420,20 Kč 
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Nadbetonování přelivové hrany bazénu 

Po vybourání stávajících skladeb podlah a obnažení přelivných žlábků školního a plaveckého bazénu bylo zjištěno, 
že dílem jsou hrany dobetonované a nesoudržné s nosnou ŽB vanou, dílem jsou pak hrany žlábků příliš nízko 
s ohledem na spádování podlah a výškově korektní propojení ochozu bazénu s okolními plochami, vstupy do sprch, 
apod. Nesoudržné původní nadbetonávky je nutné odstranit, horní plochu hrany žlábků navrtat po 30cm ocelovými 
pruty, lepenými do vrtu a doplnit chybějící výšku betonem litým do bednění. 
Cena celkem bez DPH             44.021,12 Kč 
 

Podrovnání stěn v restauraci a hale 25m bazénu  
Po odstranění původních omítek a konstrukce galerie ze střední stěny bazénové haly se projevily velké nerovnosti 
stěn v prostorách restaurace a haly závodního bazénu. Tyto nerovnosti v tl. až 60 mm je potřeba dorovnat v několika 
cyklech. 
Cena celkem bez DPH             89.778,97 Kč 
 

Sanace bazénového dna 
Po aplikaci stěrek na dně stávajícího závodního bazénu došlo ke vzniku dutin. Byly provedeny sondy i ve dnu 
školního bazénu. Vyšetřením stavu stěrky a betonové mazaniny, která tvoří její podklad byla zjištěna u obou bazénů 
vysoká vlhkost podkladu, která je příčinou ztráty přídržnosti stěrky k podkladu. Na základě posudku fy STAVEXIS 
bylo GP a TDI rozhodnuto o nutnosti provedení vyrovnávací vrstvy dna bazénů uceleným systémem materiálů 
některého z čelních producentů v oblasti stavebních hmot, v tomto případě byl zvolen systém od fy Mapei, který je 
tvořen adhezním můstkem Planicrete a vyrovnávacím potěrem Topcem. Důvodem byla instalovaná vlhkost stávající  
 
 
ŽB desky bazénové vany, vzniklá dlouhodobým zatékáním do této konstrukce původní netěsností keramických 
obkladů a izolačních vrstev 
Cena celkem bez DPH           455.316,12 Kč 
 

Úprava příjmové rampy 
Proklepáním podlahové desky nakládací rampy bylo zjištěno, že nadbetonávka na původní ŽB desce je odskočená od 
nosné desky a kromě toho bylo poničeno čelo nosné desky až na výztuž. 
Cena celkem bez DPH            29.435,16 Kč 
 
Výše uvedené vícepráce byly způsobeny stavem původních konstrukcí a nemohly být projektantem ani investorem 
zjištěny – nejsou vadou projektu. 
 
      Záměna dlažby žulové ve vstupu a vstupní hale za keramickou 
Žulová dlažba nemohla být použita vzhledem k výšce podkladní vrstvy po demontáži původní podlahy 
Cena celkem bez DPH         - 150.017,- Kč 
 
 
    Sleva za zhoršenou kvalitu podkladních betonů v podlahách 
Zhoršená kvalita betonů nemá vliv na funkčnost podkladu a kvalitu podlah 
Cena celkem bez DPH         - 100. 000,- Kč 
 
Projednané vícepráce jsou kryté úsporami vzniklými optimalizací kogenerační kotelny a rezervami z méněprací.  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha - dnes 5. 10. 2010 proběhla kolaudace, Wellness centrum je spuštěno do zkušebního provozu. 
J. Herman – kdy bude znám celkový účet za tuto stavbu? 
Ing. A. Varmužka (vedoucí OF) – ještě nejsou splaceny všechny faktury, konečná cena bude známa cca v listopadu 
2010, byla rozpočtová rezerva 1,2 mil. Kč. 
místostarostka Ing. M. Macková – celkové zhodnocení dotací a úvěrů bude známo až někdy v únoru – březnu 2011. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
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14. Informace o „Vrtané studni II. pro sportovní areál na ulici Blanenská 
Kuřim“ 
(Příloha č. 15, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková) 
 
Hydrogeologickým průzkumným vrtem byla pod jílovitými sedimenty zastižena cca 50 m mocná vrstva neogenních 
písčitých štěrků, na něž je vázáno významné zvodnění. Průzkumný vrt byl ve dnech od 27. 9. do 1. 10. 2010 
dokončen, vrt je vystrojen PVC pažnicemi DN165 mm, mezikruží vrtu je vysypáno tříděným praným štěrkem, 
svrchní část je zajílována. V současné době se připravuje osazení tlakové příruby na vrtu.  
 
Dne 3. 10. 2010 byla na vrtu uskutečněna krátkodobá přelivová zkouška, která ověřila vydatnost vrtu na přelivu  
 
 
5 l/s. Dle terénního měření má podzemní voda neutrální pH, optimální střední mineralizaci a po stránce 
organoleptické je zcela bez závad. 
 
Na základě těchto informací je možno konstatovat, že vrtem byl zastižen mimořádně vydatný zvodněný horizont 
neogenních klastických sedimentů, vrt vykazuje velké možnosti využití podzemních vod nejen pro potřeby 
sportovního areálu. Na základě provedených terénních měření předpokládáme vysokou kvalitu podzemní vody, 
splňující parametry pitné vody. 
 
Během tohoto týdne bude zahájena 10 denní přelivová zkouška, na jejímž konci bude odebrán vzorek vody na 
kompletní rozbor vody. 
 
Městský úřad Kuřim, odbor stavební a vodoprávní, vydal povolení k nakládání s podzemními vodami na budovaném 
vrtu v průběhu prováděné čerpací (přelivové) zkoušky. 

                            
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 
15. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 8 
(Přílohy č. 10, 10A – 10E, 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: 
 
 
Přijaté usnesení: 1107/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2010, dle 

přílohy. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
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16. Různé: 
15.1. Den otevřených dveří Wellness Kuřim bude v sobotu 9. 10. 2010 od 15:00 do 20:00 hod., oficiální 
otevření pak v neděli 10. 10. 2010. 
 
15.2.  Kuřimské krojované hody pořádané Sborem dobrovolných hasičů budou v sobotu 16. 10. 2010. 
 
15.3.  Komunální a senátní volby budou pátek 15. 10. a v sobotu 16. 10. 2010  
(případné 2. kolo senátních voleb bude v pátek 22. 10 a v sobotu 23. 10. 2010). 
 
15.4. Na státní svátek ve čtvrtek 28. 10. 2010 se v 10:00 hod. uskuteční pietní akt k výročí 
vzniku ČSR u památníku české státnosti na náměstí 1. května. 
 
15.5. Ustavující zasedání nového ZM bude ve čtvrtek 4. 11. 2010 od 18:00 hod. ve velkém sále Kulturního 
domu Kuřim. 
 
15.6.  Kuřimský svátek vína bude v sobotu 13. 11. 2010 na náměstí 1. května v Kuřimi. 
 
15.7.  Mikulášský jarmark bude v sobotu 4. 12. 2010 na náměstí Osvobození v Kuřimi. 
 
 
Diskuze: 
A. Szabóvá – děkuje za kytici a dosavadní dobrou spolupráci s kolegy v ZM. 
A. Matějíčková – také děkuje za kytici a dosavadní dobrou spolupráci s kolegy v ZM. 
Ing. M. Kotek – Kuřim uvolnilo letos největší částku na PFP, je to placeno z jiné rozpočtové kapitoly. 
Ing. D. Sukalovský – zpoplatnit i další VHP ve městě – je to věc nové OZV, což městu přinese více peněz. 
Ing. M. Kotek – ptá se na prodej pozemků u Kuřimky, investor tam chtěl stavět polyfunkční dům i podzemní garáže? 
starosta Ing. O. Štarha – toto nebylo schváleno. 
Ing. M. Kotek – údajně se plánuje výstavba holobytů v Kuřimi, je to pravda? 
starosta Ing. O. Štarha – není to pravda. 
Ing. M. Kotek – nové plakátovací plochy, někde kde to zakrývá dopravní značení, je třeba je posunout. 
J. Brabec – lidem se v tomto vychází příliš vstříc, aby jim plakátovací plochy nezavazely. Ale je třeba, aby na 
reklamy bylo dobře vidět. 
místostarostka Ing. M. Macková – tabule u Kulturního domu Kuřim se přesune na druhou stranu chodníku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise prof. MVDr. J. Pikula, Ph.D. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:20 hod. 

 
 
 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 5. 10. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 

 
 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
                                Mgr. Martin Nawrath                                                   Ing. Drago Sukalovský 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                  plnění usnesení ZM ke dni 27. 9. 2010 
2, 2A  zpráva z jednání kontrolního výboru 
3, 3A                 design manuál k logu města Kuřimi 
4, 4A                  půjčka Mikroregionu Kuřimka 
5, 5A – 5E         žádost o odprodej pozemků na náměstí 1. května v Kuřimi 
6A, B                 pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským krajem, .převod  
                           pozemků v lokalitě „Díly za Sv. Janem“ v Kuřimi  
7, 7A – 7C         odprodej pozemků v lokalitě při ulici Blanenská v Kuřimi 
8, 8A – 8C         podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
9                        úprava plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi do konce roku 2010 
10, 10A – 10E   rozpočtové opatření města Kuřimi č. 10   
11, 11A, 11B     nová skluzavka a revitalizace areálu letního koupaliště v Kuřimi 
12.                      přivedení vody z vrtané studny II. do areálu Wellness Kuřim, vybudování úpravny vody 
13                       informace o postupu výstavby Wellness Kuřim k 30. 9. 2010 
14                       zpráva z jednání finančního výboru 
15                       informace o „Vrtané studni II. pro sportovní areál na ulici Blanenská Kuřim“ 
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