Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - rozpočtové opatření č. 1 - akce 2022
B - investice ke dni 25.1.2022

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vedoucí odboru:

Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
V příloze se nachází návrh na rozpočtové opatření č. 1, kterým se schvalují jednotlivé akce na rok
2022, financované z rezervy a případných dotací.
V dodatečném materiálu budou upřesněny odpočty DPH u příslušných akcí.
Návrh na usnesení:
ZM
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2022, dle přílohy se změnami.
Termín plnění: 31.01.2022
Zodpovídá: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí odboru

Vytvořeno 21.01.2022 17:08:02

1

Výdaje
NÁZEV AKCE

výdaje (v Kč)

č.ř.

ORG

1

1006000000

DROBNÉ INVESTICE

2 000 000 Kč

2

1007000000

TECHNICKÁ POMOC

450 000 Kč

3

1008000000

STUDIE A PROJEKTY

800 000 Kč

4

1022000000

VODOMĚRY A NAVRTÁVKY

300 000 Kč

5

1031000000

OPRAVY V BYTECH

1 500 000 Kč

6

1048000000

WELLNESS KUŘIM - drobné investice

1 000 000 Kč

7

1242000000

Rekonstrukce budovy MěÚ

2 500 000 Kč

8

1265000000

PROGRAM NA PODPORU SPORTOVNÍ ČINNOSTI

1 800 000 Kč

9

1266000000

PROGRAM NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI

2 300 000 Kč

10

1269000000

VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI

11

1270000000

Opravy komunikací ve městě

12

1271000000

Opravy kanalizace

13

1277000000

MěÚ - VYBAVENÍ HW a SW

14

1330000000

Rekonstrukce ulice se SÚS JmK: Legionářská

300 000 Kč

15

1345000000

Cyklostezka Kuřim Lipůvka

120 000 Kč

16

1350000000

PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE KVALIFIKOVANÝMI TRENÉRY

500 000 Kč

17

1357000000

Veřejné osvětlení v ul. Na Vyhlídce, Mánesova

1 200 000 Kč

18

1358000000

Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847

1 550 000 Kč

19.

1360000000

Vodojem II/2 - rekonstrukce 2. etapa

8 400 000 Kč

20.

1365000000

Městský stadion Kuřim - rekonstrukce (Atletická dráha a sektory pro atletiku vč. odvodnění
sportovního areálu)

21.
22.

1366000000
1373000000

Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-Brno-Kníničky a Kuřim-Česká
PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮM

1 500 000 Kč
60 000 Kč

23.

1375000000

Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386

5 600 000 Kč

24.

1376000000

Rekonstrukce nám. Osvobození

25.

1385000000

Dopravní terminál Kuřim

26.

1388000000

Veřejné osvětlení - Malá Česká, Pod Zárubou (u mostu) a Blanenská (u ul. K AMP)

200 000 Kč

27.
28.

1392000000
1405000000

Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
SENIOR TAXI

30 000 Kč
420 000 Kč

29.

1408000000

Parkoviště Bezručova (u KD)

5 000 000 Kč

30.

1410000000

Autobusové zastávky Zámecká (vč. přístupové komunikace u průmyslové zóny u křižovatky na
Mor. Knínice)

7 000 000 Kč

31.

1412000000

Retenční nádrž (Srpek/Wolkerova)

32.

1415000000

Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova

1 000 000 Kč

33.

1417000000

PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ

2 100 000 Kč

34.

1420000000

Radary včetně SW pro měření rychlosti vozidel

3 150 000 Kč

35.

1428000000

Program EFEKT - revitalizace VO

36.

1430000000

Legionářská ul. - rekon. ulič. prostoru, chodníky, parkování, zeleň

14 000 000 Kč

37.

1431000000

Rekonstrukce uličního prostoru vnitroblok Bezručova č.p.838-847

4 500 000 Kč

38.
39.
40.
41.
42.

1432000000

Sportovně rekreační plocha - Díly za sv.J.
Prefa most
Nákup sbírky "Historie Kuřimi"
Příspěvek ZŠ Tyršova - venkovní žaluzie do tělocvičny
CSSK - nástavba a přístavba

4 500 000 Kč
100 000 Kč
250 000 Kč
15 000 Kč
1 400 000 Kč

43.
44.
45.
46.
47.

1450000000

CSSK - úprava stávající budovy
Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená
Revitalizace parku Nádražní
Adaptační strategie změny klimatu
Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku

1 000 000 Kč
350 000 Kč
200 000 Kč
1 030 000 Kč
478 000 Kč

1434000000
1437000000
1438000000
1449000000

1452000000
1453000000
1454000000
1455000000

250 000 Kč
10 000 000 Kč
500 000 Kč
2 430 000 Kč

25 000 000 Kč

2 276 000 Kč
105 000 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

48.
49.
50.
51.
52.

1457000000

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

1462000000

1458000000
1459000000
1460000000
1461000000

Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova
Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna
Společenské a kulturní centrum - systém chlazení
Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor
Rozšíření hřbitova

1 200 000 Kč
1 200 000 Kč
500 000 Kč
32 000 000 Kč
200 000 Kč

1469000000

Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR) na ul. Blanenská
Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu
Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950
Rekonstrukce ulice Zborovská
Autobusové zastávky "U Prefy"
ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská

500 000 Kč
200 000 Kč
200 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
3 500 000 Kč
4 100 000 Kč
500 000 Kč

61.

1470000000

Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně, hřiště a prostranství školy

2 200 000 Kč

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

1471000000

Vánoční výzdoba města
Rekonstrukce ulice Jungmannova
Sportovně rekreační plocha a park - Zámecká
Bezpečnostní boxy pro jízdní kola
VO Cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice
Generel dopravy
Studie přístavby ZŠ Komenského
Program Energie na provoz sportovišť
Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi
Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém
Obnova vodojemu II/1
Revitalizace sídliště Nádražní
Revitalizace sídliště Brněnská
Revitalizace sídliště Na Královkách
Revitalizace hřiště Brněnská
Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova
ZŠ Tyršova, nové odborné učebny na Komenského
ZŠ Tyršova, nové odborné učebny a letní třídy na budově Tyršova
Nákup hasičské cisterny pro JSDH
Nákup dopravního automobilu pro JSDH
Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala
Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem
Tréninkové hřiště pro hasičský sport
Nákup pozemků od firmy Hlaváč Group a.s.
Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět
Změna č. 4 Územního plánu Kuřim
Odpočty DPH
rezerva

1463000000
1464000000
1465000000
1466000000
1467000000
1468000000

1476000000
1477000000
1478000000
1479000000
1483000000
1486000000
1487000000
1488000000
1489000000
1490000000
1491000000
1492000000
1493000000
1494000000
1495000000
1496000000
1497000000
1498000000
1499000000
1500000000
1501000000
1502000000
1503000000
1504000000
1505000000
9073
9999000000

300 000 Kč
400 000 Kč
200 000 Kč
1 400 000 Kč
200 000 Kč
1 488 100 Kč
400 000 Kč
600 000 Kč
500 000 Kč
100 000 Kč
8 600 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč
100 000 Kč
2 000 000 Kč
3 000 000 Kč
2 000 000 Kč
500 000 Kč
9 500 000 Kč
3 000 000 Kč
600 000 Kč
600 000 Kč
100 000 Kč
4 000 000 Kč
660 000 Kč
260 000 Kč
-3 000 000 Kč
-234 472 400 Kč

75 294 700 Kč

Celkem:

Příjmy
č.ř.
1
2
3

NÁZEV AKCE

ORG

00
00
00

Dotace dopravní terminál
Dotace Adaptační strategie změny klimatu
Dotace revitalizace zahrady MŠ Komenského

příjmy (v Kč)
73 504 400 Kč
1 190 300 Kč
600 000 Kč

75 294 700 Kč

Celkem:

Financování
č.ř.

třída

1

8

Celkem:

POLOŽKA

financování (v Kč)

úvěr

0 Kč

INVESTIČNÍ AKCE 2022
K 25.1.2022

1/ 1006 000 000 DROBNÉ INVESTICE
vyčleněno:2.000.000,00 Kč
zasmluvněno:95.000,00 Kč
vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro akce malého rozsahu, které vyvstanou během roku a které jsou zařazovány po projednání
v Radě města.
Seznam drobných investic přecházejících z roku 2021:
pořízení Hladinoměru H1 po krádeži
95.000,00 Kč
Zastávkové přístřešky ul. Legionářská
329.607,00 Kč
Přemístění rozvaděče NN v ulici Pod Vinohrady
34.471,69 Kč

2/ 1007 000 000 TECHNICKÁ POMOC
vyčleněno:450.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Určeno pro znalecké posudky, geodetická vytyčení a další technické náklady.

vyčerpáno: 0,00 Kč

3/ 1008 000 000 STUDIE A PROJEKTY
vyčleněno:800.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno: 0,00 Kč
Určeno pro menší studie a projekty, které podle aktuálních potřeb schvaluje Rada města.
Seznam studií a projektů přecházejících z roku 2021:
Studie prostor před sokolovnou
122 194,05 Kč
Pumptrack - Kuřim - Podlesí
48 000,00 Kč
Zpomalovací práh Podhoří
5 000,00 Kč
Přechod + chodník v ul. Křižkovského, vč. přeložek
160 500,00 Kč
Regenerace hřišť při ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova
72 600,00 Kč

4/ 1022 000 000 VODOMĚRY A NAVRTÁVKY
vyčleněno:300.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Umožňuje pravidelnou výměnu vodoměrů a připojení nových odběratelů na vodovodní síť.

5/ 1031 000 000 OPRAVY V BYTECH
vyčleněno: 1.500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Na rekonstrukce obecních bytů.

vyčerpáno: 0,00 Kč

6/ 1048 000 000 WELLNESS KUŘIM – DROBNÉ INVESTICE
vyčleněno:1.000.000,00 Kč
zasmluvněny:0,00 Kč
Vyčleněno na realizace drobných investic dle aktuálních potřeb.

vyčerpáno:0,00 Kč

7/ 1242 000 000 REKONSTRUKCE BUDOVY MĚÚ
vyčleněno:2.500.000,00 Kč
zasmluvněny:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Budou prováděny rekonstrukce dalších prostor budovy radnice kanceláří včetně jejich vybavení
novým nábytkem (odbor správních a vnitřních věcí, investiční a stavební) Součástí úprav bude
rozšíření přepážkových pracovišť pro osobní doklady a cestovní pasy, které vyžaduje také přestavbu
čekárny v druhém podlaží.

1

10/ 1269 000 000 VÝKUPY POZEMKŮ POD KOMUNIKACEMI
vyčleněno:250.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Každoroční akce umožňující vykoupit pozemky, které jsou pod městskými komunikacemi. Rozpočet je
omezený a vypořádání s vlastníky pozemků probíhá v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní
vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. ZM vyhlásí výběrové
řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi.

11/ 1270 000 000 OPRAVY KOMUNIKACÍ
Vyčleněno:10.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Určeno pro opravy povrchů místních komunikací a chodníků v Kuřimi, které jsou realizovány
v průběhu roku.

12/ 1271 000 000 OPRAVY KANALIZACE
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Určeno pro opravy kanalizací ve vlastnictví města, které neprovozují BVK, revize, čištění a monitoring
jejich stavu.

13/ 1277 000 000 HW a SW
vyčleněno:2.430.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Obměna základních komponentů technologického centra, které je v provozu již deset let a u kterého
již není rentabilní prodlužovat jeho životnost. Tato obnova zahrnuje novou verzi Exchange serveru
2019 + Licence MS Office pro všechny PC na MěÚ Kuřim. Provedení studie proveditelnosti, obnovu
diskového úložiště. Nákup nových fyzických serverů pro virtualizaci a zálohování. Dále obnovu
fyzického doménového serveru včetně CAL licencí. Realizace investiční akce počítá s dotací IROP ve
výši 55% (odhadem 1.787.500,-). Stav ke dní 20.01.2022: Dokončen situační a bezpečnostní audit v
oblasti kybernetické bezpečnosti na MěÚ Kuřim – dokumenty jsou ve finálním stavu. Nejdůležitější
výsledky prezentovány vedení města. Nyní probíhají práce na studii proveditelnosti. Bohužel se stále
čeká na otevření dotačního titulu ze strany IROP na kterou je tato investice navázána. Termín ze
strany IROP není dán. Pokud nebude dotační titul otevřen do konce února 2022, začne IT oddělení
s realizací těch výběrových řízení které lze provést z vlastních zdrojů ve spolupráci s externím
administrátorem a poté je bude v dotaci uplatňovat jako uznatelný výdaj.

14/ 1330000000 Rekonstrukce ulice s SÚS JmK: Legionářská
Vyčleněno:300.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Úplata za umístění IS do jiného pozemku než v majetku MK: JMK ve výši cca 300.000 Kč

16/ 1345 000 000 CYKLOSTEZKA KUŘIM - LIPŮVKA
vyčleněno:120.000,00 Kč
zasmluvněny:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Platba nájemného Státnímu pozemkovému úřadu. Během roku bude řešen převod pozemků.

17/ 1357 000 000 VO UL. NA VYHLÍDCE, MÁNESOVA
vyčleněno:1.200.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Akce řeší vybudování nového veřejného osvětlení v ul. Mánesova a ul. Na Vyhlídce. VO ul. Mánesova
je dokončena a kolaudována v roce 2019. Realizace stavby na ul. Na Vyhlídce proběhne v roce 2022

18/ 1358 000 000 Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace za domy Bezručova č.p.838-847
vyčleněno:1.550.000,00 Kč
zasmluvněno:1.550.000 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Bytové domy jsou odkanalizovány dvěma kanalizacemi vedoucími v účelové komunikaci a následně
pod sklepy těchto domů. Vzhledem ke stávajícímu nevyhovujícímu stavu komunikace, umístění a
stavu stávajících kanalizací je nutná přestavba kanalizační stoky realizace rekonstrukce kanalizace
byla vysoutěžena ve výši 6.360.000,00 Kč. Stavební práce na akci kanalizace byly zahájeny v
2

polovině září 2021. Dokončení stavby stoky se předpokládá do konce ledna 2022. Zbývá
zrekonstruovat úsek v místě průjezdu protlakem. Při realizaci protlaku byla potřeba změna
technologie, cenový rozdíl činí cca 200.000 Kč poslední fakturace dle SOD ve výši cca 1.300.000 Kč
proběhne v únoru 2022, navýšení o cca 200.000 Kč bude proplaceno po schválení dodatku č. 1 v RM.
Rekonstrukci kanalizace je potřeba koordinovat s rekonstrukcí přípojek Společenství vlastníků, toto
má zhotovitel naplánované realizovat od konce ledna 2022 do konce března, a to po ukončení prací
na realizaci kanalizace.

19/ 1360 000 000 VODOJEM II/2 – REKONSTRUKCE II. ETAPA
vyčleněno:8.400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V průběhu první etapy, při rekonstrukci armaturní komory a technologie, zjistil zhotovitel špatný stav
železobetonového stropu nad armaturní komorou. Byla zadána projektová dokumentace u firmy VH
ATELIER, spol. s.r.o. Dle rozpočtu se realizace rekonstrukce pohybuje ve výši 7.470.000 Kč, ostatní
náklady cca 200.000 Kč. Zahájení výběrového řízení na realizaci stavby proběhne v dubnu.

20/ 1365 000 000 MĚSTSKÝ STADION KUŘIM – REKONSTRUKCE
vyčleněno:25.000.000,00 Kč
zasmluvněno:96.316,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V září 2021 byla podána, v pořadí již čtvrtá, žádost o dotaci a to na Národní sportovní agenturu (NSA)
v rámci Výzvy Národní sportovní agentury „11/2021 Regiony 2021“ v rámci dotačního investičního
programu č. 162 52 Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2024 s pozměněným projektem, který
nezahrnuje rekonstrukci travnatého fotbalového hřiště. Limit poskytnuté dotace je minimálně 1 mil. Kč
a maximálně 40 mil. Kč. Povinný procentuální podíl vlastních zdrojů žadatele musí činit minimálně
30 % z celkových způsobilých výdajů akce. Finanční podpora ze státního rozpočtu je maximálně 70 %
celkových způsobilých výdajů. Dotace je vyplácena ex-ante.
Dne 10. 1. 2022 bylo zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavebních prací Městský stadion
Kuřim - rekonstrukce s lhůtou pro podání nabídek do 8. 2. 2022. Realizace veřejné zakázky je
podmíněna získáním dotace NSA, veškeré kroky vedoucí k uzavření smlouvy, včetně samotné
smlouvy o dílo jsou podmíněny obdržením rozhodnutí o získání dotace. Výše požadované dotace činí
39,69 mil. Kč. Předpoklad realizace investiční akce je v roce 2022.

21/ 1366 000 000 Výkupy pozemků pro cyklostezky: Kuřim-Veverská Bítýška, Kuřim-BrnoKníničky a Kuřim-Česká
vyčleněno:1.500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Probíhá majetkové vypořádání pozemků pod zrealizovanou cyklostezkou na Veverskou Bítýšku.
Probíhá vyjednávání s jednotlivými vlastníky.

23/ 1375 000 000 Rekonstrukce náměstí Osvobození v Kuřimi - přeložka silnice II/386
vyčleněno:5.600.000,00 Kč
zasmluvněno:299.475,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Dne 15.12.2021 bylo vydáno Odborem dopravy Rozhodnutí – schválení stavebního záměru, které
nabyde účinnost koncem 01/2022. Začátkem 01/2022 byl odsouhlasen se SÚS JMK položkový
rozpočet. Projektant též obdržel zpracované dopravně inženýrské opatření. Předpoklad vydání
čistopisu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele je koncem 01/2022.
Ze strany Města byla dále připomínkována Smlouva o spolupráci, která upravuje postup při přípravě
stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a při realizaci stavby. Tato smlouva musí být následně
ještě schválena Radou města Kuřim. Investor stavby, SÚS JMK, předpokládá vypsání VŘ v únoru
tohoto roku a kompletní realizaci v roce 2022.

24/ 1376 000 000 REKONSTRUKCE NÁM. OSVOBOZENÍ
vyčleněno:2.276.000,00 Kč
zasmluvněno:2.274.800,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V současné době probíhají práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, které zatím
nemohou být dokončeny z důvodu zpracovávání projektové dokumentace inženýrských sítí, které
nebyly součástí původní uzavřené smlouvy o dílo na Rekonstrukci nám. Osvobození, a byly zadány
až na základě uzavřeného dodatku č. 1.
Aktuálně probíhá odsouhlasováni technického řešení s BVK, a.s., následně bude dokumentace
předána k finálnímu odsouhlasení Městu Kuřim a poté bude dokumentace inženýrských sítí rozeslána
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na potřebná vyjádření. Finální řešení inženýrských sítí bude následně zapracováno do projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) Rekonstrukce nám. Osvobození i s případnými úpravami,
které z navrženého řešení sítí vyplynou.

25/ 1385 000 000 DOPRAVNÍ TERMINÁL KUŘIM
vyčleněno: 105.000.000,- Kč zasmluvněno:103.230.000,- Kč
vyčerpáno: 1.300.000,- Kč
V rámci této akce dojde k vybudování nového dopravního terminálu včetně zastřešených
zastávkových stání, parkovacích ploch, zázemí pro cyklisty a navazujících stavebních objektů
kanalizací, vodovodu a veřejného osvětlení. Na tuto investiční akci můžeme čerpat dotaci až do výše
90% způsobilých výdajů, což v našem případě představuje cca 73,500mil Kč. Stavba byla zahájena
v listopadu 2021 a v současnosti jsou provedeny demoliční práce.

26/ 1388 000 000 VO MALÁ ČESKÁ, POD ZÁRUBOU, BLANENSKÁ
vyčleněno: 200.000,00 Kč
zasmluvněno:15.000,- Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Akce v lokalitě Malá Česká je kompletně dokončena.
Propojení VO ul. Pod Zárubou - ul. Na Zahrádkách bude realizována v roce 2022. V rámci posílení
soustavy VO, plánujeme zřídit nové odběrné místo v křižovatce Blanenská - K AMP.

27/ 1392 000 000 Cyklostezka Kuřim - Veverská Bítýška
vyčleněno:30.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Jedná se o administrativní dořešení stavby.

vyčerpáno:0,00 Kč

29/ 1408 000 000 PARKOVIŠTĚ BEZRUČOVA
vyčleněno: 5.000.000,00 Kč zasmluvněno:160.000,- Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V rámci této akce dojde k úpravě uličního prostoru před domy ul. Bezručova čtvrť 839-1116. Budou
vybudována nová parkovací stání a prostor na komunální odpad Zvolena byla varianta jednosměrné
ulice s oboustranným podélným parkováním a s obousměrným provozem cyklistů. Je vydáno územní
rozhodnutí a v současnosti připravuje ateliér PK Bajer dokumentaci pro stavební řízení.
Předpokládaná realizace je v roce 2022.

30/ 1410 000 000 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY ZÁMECKÁ (vč. přístupové komunikace u
průmyslové zóny u křižovatky na Mor. Knínice)
vyčleněno:7.000.000,00 Kč
zasmluvněno:123.444,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V průběhu projektových prací došlo ke změně vedení veřejného osvětlení z důvodu připoložení
chrániček k vedení optických kabelů KME v místě průchodu přes silnici II. třídy ve vlastnictví JMK.,
v důsledku čehož město ušetří za protlak. Tímto zásahem došlo k nutnosti provést nové záborové
elaboráty sloužící k uzavření smlouvy o služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města
Brna a Jihomoravského kraje – Správa a údržba silnic.
Byla uzavřena Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací CETIN ve výši
123.444 Kč, nyní je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí na služebnost se společností CETIN.
V současné době je předána projektová dokumentace pro společné povolení a pro provedení stavby
v celkové hodnotě 188.760 Kč. Projekt je ve fázi vypořádání majetkoprávních vztahů
s Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem, následně bude podán na společné územní
a stavební řízení a zahájeno výběrové řízení.
Předpokládané náklady na realizaci zastávek jsou ve výši 5,265 mil. Kč bez DPH, tj. cca 6,4 mil. Kč
vč. DPH. Spolu s náklady na inženýrskou činnost činí odhadované náklady na realizaci investiční akce
v roce 2022 částku 7 mil. Kč.
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31/ 1412 000 000 Retenční nádrž Srpek
vyčleněno:100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Rekonstrukce odlehčovací komory u Srpku včetně vybudování sdruženého objektu retenční nádrže
úzce souvisí s přepadem odpadních vod při vyšších srážkách do Lučního potoka a jeho znečištěním.
V letošním roce předpokládáme realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby

32/ 1415 000 000 PŘESTAVBA BÝVALÉ KOTELNY NA ULICI JUNGMANNOVA
vyčleněno:1.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Plánovaná částka je určena na zpracování dokumentace pro odstranění stávající stavby kotelny
z důvodu vysoké vlhkosti zdiva, které by bylo nutno velice pracně a nákladně sanovat a projektové
dokumentace pro územní řízení.

34/ 1420 000 000 RADARY VČETNĚ SW PRO MĚŘENÍ RYCHLOSTI VOZIDEL
vyčleněno:3.150.000,00 Kč
zasmluvněno:157.542,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V současné době probíhají projektové práce na měření úsekové rychlosti na I/43 v oblasti odbočky na
Kuřim, termín odevzdání projektové dokumentace ke společnému povolení byl na žádost zhotovitele
posunut z důvodu složitého projednání s orgány státní správy a vyřízení majetkoprávních vztahů.
Investorem a provozovatelem zařízení by mělo být ŘSD Brno, kterým bude projekt předán.
Další stavbu bude město Kuřim realizovat a následně provozovat v Lelekovicích. Je vydáno stavební
povolení. Předpokládaná realizace stavby je první polovina roku 2022, předpokládané náklady na
realizaci činí 300.000 Kč, náklady na 5-ti letý pronájem technologie měření rychlosti vozidel 2.412.498.
Kč. V souvislosti s přeložením rozvaděče v ul. Pod Vinohrady, který napájí střelnici a podružně jedno
ze stanovišť MÚR v ul. Pod Vinohrady, blíž ke střelnici, bude zajištěno nové odběrné místo pro
samostatné napojení MÚR.

35/ 1428 000 000 Program EFEKT - revitalizace VO
vyčleněno: 100.000,00Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Každoročně se ucházíme o dotaci v rámci programu obnovy veřejného osvětlení města - EFEKT.
Vyčleněná částka odpovídá předpokládaným nákladům na pořízení podkladů a podání žádosti o
dotaci. Pro rok 2022 čekáme na vypsání podmínek dotačního programu ze strany poskytovatele.

36/ 1430 000 000 ULICE LEGIONÁŘSKÁ – REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU, chodníky,
parkování, zeleň
vyčleněno:14.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Stavba navazuje na předchozí rekonstrukci kanalizace a vodovodu.
Stavební práce na této akci realizuje společnost M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice,
IČO 42196868. Realizace I. etapy (křižovatka s ul. Havlíčkova) km 0,023 – 0,414 proběhla v roce
2021. Po zimní přestávce bude pokračovat realizace druhé etapy km 0,414 – 0,863. Následně bude
řešena zeleň.

37/ 1431 000 000 REKONSTRUKCE ULIČNÍHO PROSTORU BEZRUČOVA č. p. 838-847
vyčleněno: 4.500.000,00 Kč zasmluvněno:280.000,- Kč
vyčerpáno:0,00-Kč
Akce řeší úpravu uličního prostoru ve vnitrobloku v návaznosti na stavbu rekonstrukce kanalizace.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro územní řízení a stavební povolení kanceláří
AGROPROJEKT Jihlava. Realizace v roce 2022, ale stavbu bude potřeba koordinovat s krajskou
investicí do přeložky ulice Legionářské v úseku náměstí Osvobození.

38/ 1432 000 000 SPORTOVNĚ REKREAČNÍ PLOCHA – DÍLY ZA SV. JANEM
vyčleněno:4.500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Je navrženo založení lučního porostu na většině plochy parcely. Středem je vedena pěšina ze
štěrkového trávníku. V louce jsou navrženy k výsadbě ovocné dřeviny a herní a relaxační prvky. Nyní
probíhá dokončení projektu a následně proběhne výběrové řízení a samotná realizace.
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39/ 1434 000 000 PREFA - MOST
vyčleněno:100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Na základě zjištění stavebně technického stavu mostu jsme v roce 2020 zadali projektovou
dokumentaci na rekonstrukci mostu spol. MOSTNÍ PROJEKCE, projekt je připraven, čekáme na
nájemní smlouvu na pozemek města Brna. Vzhledem k posunu projekčních prací na MÚK Kuřim –
východ na silnici I/43 není ještě definitivně stanoveno napojení mostu na ulici Blanenskou (II/386) a
některé další související prvky, což je hlavním předpokladem pro realizaci. Ta by mohla být zahájena
podle okolností v roce 2022 , pokud bude zajištěno vícezdrojové financování stavby.

41/ 1438 000 000 PŘÍSPĚVEK ZŠ TYRŠOVA – VENKOVNÍ ŽALUZIE DO TĚLOCVIČNY
vyčleněno:15.000,00Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Zastínění malé tělocvičny bylo realizováno v uplynulém roce, ale z důvodu nedostatku komponentů
nebylo zhotovitelem zcela dokončeno. Jedná se o náklady na zakoupení a montáž větrného čidla.

42/ 1449 000 000 Centrum sociálních služeb Kuřim – přístavba a nástavba
vyčleněno: 1.400.000,00 Kč
zasmluvněno:1.240.000,00- Kč
vyčerpáno: 0,00 Kč
Projekt řeší nástavbu na budově Klubu seniorů a zároveň přístavbu na stávající budově technického
zázemí Centra sociálních služeb. Nově zbudované prostory plánujeme využít pro potřeby Denního
stacionáře a Terénní odlehčovací a pečovatelské služby. Zadání tak plní požadavky na sociální služby
a s nimi související aktivity popsané v Komunitním plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině
příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim. Zpracovatelem projektové dokumentace je
kancelář knesl kynčl architekti. Projekt bude dokončen v roce 2022.

43/ 1450 000 Centrum sociálních služeb - úpravy stávající budovy
vyčleněno: 1.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno: 0,00 Kč
Projekt bude řešit úpravu dispozic stávající budovy Centra sociálních služeb tak, aby její nové
uspořádání plnilo požadavky na sociální služby a s nimi související aktivity popsané v Komunitním
plánu sociálních služeb a ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Centra sociálních služeb Kuřim.
Úpravy budovy je třeba navrhnout tak, aby bylo možné odděleně plnit činnosti Pobytové odlehčovací
služby, provozování sociálních bytů a bytů zvláštního určení. Dále pak poskytnout zázemí pro služby
domácí zdravotní péče, služby sociální rehabilitace a poskytování sociálního poradenství.

44/ 1452 000 000 Rekonstrukce křižovatky Legionářská - Otevřená
vyčleněno: 350.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Jedná se změnu stavebního a provozního uspořádání na křižovatce tak, aby došlo ke zvýšení
bezpečnosti pohybu chodců a zlepšení rozhledových poměrů. Zpracovatelem podrobné studie bude
projekční kanceláří Ing. Jiří Bajer. Projektové práce budou dokončeny v roce 2022.

45/ 1453 000 000 Revitalizace parku Nádražní
vyčleněno:200.000,00 Kč
zasmluvněno:121.000,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Cílem je zvýšení atraktivity parku a revitalizace zeleně v návaznosti na plánovanou stavbu Dopravního
terminálu. Zpracováváme prováděcí projekt včetně návrhu osvětlení, který by mohl být realizován
v roce 2022, v návaznosti na průběh výstavby dopravního terminálu u nádraží

46/ 1454 000 000 Adaptační strategie změny klimatu
vyčleněno:1.030.000,00 Kč
zasmluvněno:950.000 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Adaptační strategie změny klimatu v povodí Kuřimky na území města Kuřimi a obcí regionu Kuřimska
(Lipůvka, Svinošice, Kuřim, Jinačovice, Rozdrojovice, Moravské Knínice). Na úhradu zpracování této
dokumentace se ucházíme o dotace z Norských fondů. Termín odevzdání strategie je konec prosince
2021. Jedná se o neinvestiční akci: Norské fondy + SFŽP 90%, vlastní náklady 10%. V srpnu 2021
byla dle SOD odevzdána a proplacena analytická část ve výši 30%. Znění projektu schválila v prosinci
RM a následně byla strategie městu v požadovaném množství předána. Pravděpodobně ještě v lednu
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bude zbylá část projektu proplacena. V průběhu dubna a května by měla proběhnout fáze publicity a
komunikace s veřejností.

48/ 1457 000 000 Rekonstrukce kanalizace ul. Červenáčkova
vyčleněno:1.500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V místě napojení ulice Spojovací do ulice Červenáčkova dochází při větších srážkách k zaplavování
venkovních prostor soukromých vlastníků rodinných domů. Dešťová voda, která nestíhá kanalizací
odtékat, vytéká na jejich parcely. Ve zpracované studii je eliminace hydraulického problému navržena
prostřednictvím zkapacitnění dvou úseků nacházejících se bezprostředně nad stávajícím objektem
retenční nádrže zvětšením stoky z DN 300 na DN 400 (zpracovatel studie doporučuje zvážit DN 500).
Dále bylo z důvodu snížení místních ztrát navrženo zvětšení průměru dvou šachet. Vzhledem
k výskytu sítí bude možné zvětšení zrealizovat pouze u níže umístěné šachty. Odevzdání PD
proběhne do konce ledna 2022. Vzhledem k výše uvedeným problémům by mělo výběrové řízení
včetně realizace proběhnout v tomto roce.

49/ 1458 000 000 Wellness Kuřim - Fotovoltaická elektrárna
vyčleněno:1.200.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Dne 02. 03. 2021 jsme podali žádost o dotaci požadavků OPŽP dle výzvy č. 146. Čekáme na
vyhodnocení. Nyní probíhá výběrové řízení na realizaci této zakázky. Akce bude realizována v první
polovině roku bez ohledu na rozhodnutí o získání dotace. V případě, že bude dotace získána, lze
budou uznatelné náklady proplaceny zpětně.

50/ 1459 000 000 Společenské a kulturní centrum - systém chlazení
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Stavební práce realizované společností PKS stavby a.s. byly ukončeny ve 12/2021. Vzhledem
k současnému řešení reklamačních oprav podlahových stěrek v kuchyni a za barem restaurace
v 1.NP před zahájením užívání těchto prostor případným nájemcem, je plánováno zpětné nastěhování
nábytku a gastra až po ukončení veškerých stavebních prací. Z tohoto ORGu budou dále hrazeny i
náklady na úpravu systému ohřevu vody.

51/ 1460 000 000 Wellness Kuřim - I. etapa rozšíření prostor
vyčleněno:32.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Nyní probíhá příprava na výběrové řízení, o kterém rozhodlo zastupitelstvo v prosinci 2021.
Jedná se zejména nezbytnou rekonstrukci celé vzduchotechniky plaveckého areálu, která je po 12
letech v havarijním stavu, nedostačuje potřebám provozu a představuje převážnou část rozpočtu
investiční akce. Součástí stavby je přístavba Jedná se o přístavby ke stávajícímu objektu
s minimálním vlivem na stávající konstrukce, v místě stávající restaurace a bufetu u hlavního vstupu.
Přístavba zásobovací rampy bude plynule navazovat půdorysně i výškově na stávající plné zděné
konstrukce prosklené přístavby restaurace a boční stěnové desky zásobovací rampy. Do okolí objektu
nebude prakticky zasahováno s výjimkou drobných zásahů v okolí přístaveb s ohledem na nutnost
provedení stavebních prací. Přístup do objektu bude zachován stávající.
Přitížení konstrukce terasy a sloupů pod ní je od přístavby mokrého baru minimální. V prostoru
kuchyně a jejího zázemí budou provedeny stavební úpravy, které nemají vliv na ostatní stávající
nosné konstrukce. Místnost samotné kuchyně bude zvětšena o stávající přípravnu hrubé zeleniny a
původní přípravna se přesune do prostoru nové přístavby zásobovací rampy.
Dále bude provedena oprava a údržba vnitřních i vnějších prostor Wellness Kuřim, kdy dochází
k výměně VZT jednotek a souvisejícím úpravám navazujících tras.

52/ 1461 000 000 Rozšíření hřbitova
vyčleněno: 200.000,00 Kč
zasmluvněno:60.000,- Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Kancelář Ing. Arch. Němce zpracovává studii, která bude řešit možnosti rozšíření hřbitova v souladu
se stávající podobou poptávky po místech posledního odpočinku. Zatímco dříve převažovaly hrobová
místa a urnové hroby, nyní převažují urnové hroby, kolumbária a rozptylová loučka. Součástí studie je
i smuteční síň. Projekt bude na celý hřbitov s možností rozvoje po etapách, ovšem výsadba zeleně by
měla být provedena ve výrazném předstihu v celé ploše budoucího hřbitova.
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53/ 1462 000 000 Centrum integrovaného záchranného systému (vč. obvodního oddělení PČR)
na ul. Blanenská
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Částka je určena na zpracování studie, která bude podkladem k dalšímu jednání se zainteresovanými
stranami o umístění centra IZS.

54/ 1463 000 000 Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu
vyčleněno:200.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V rámci rozvoje sportovního areálu v Kuřimi, je plánováno, mimo jiné, vybudování fotbalového hřiště
s umělou trávou. Toto umožní téměř celoroční využití hřiště a není tak nákladné na údržbu.
V minulém roce byly zpracovány 2 studie, první - ve variantě bez parkovacích stání a druhá – ve
variantě s hrací plochou na střeše parkovacího domu. Pro účely projektových prací byly provedeny
sondy podloží a zpracována projektová dokumentace fotbalového hřiště s umělou trávou v první
variantě. Realizace projektu si vyžádá přeložku vedení VN společnosti EG.D. Předpokládané náklady
na realizaci činí: 43 mil. Kč vč. DPH.
Zároveň město zvažuje variantu fotbalového hřiště s parkovištěm pod hrací plochou. Výběru varianty
bude aktualizován podle dostupných dotačních možností dokumentace tak, aby bylo možno požádat o
dotaci pro další etapu rekonstrukce městského stadionu.

55/ 1464 000 000 Nízkoprahové centrum na Jungmannova 950
vyčleněno: 200.000,00 Kč
zasmluvněno:50.000,- Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V souladu s postupným naplňováním cílů popsaných v Komunitním plánu sociálních služeb města
Kuřim, je zřízeno v části budovy Jungmannova 950, nové centrum pro děti a mládež, které pod
začátku letošního roku provozuje Charita Tišnov. Na vybavení centra jsme zažádali o dotaci ve výši
95% způsobilých výdajů. Hlavní úpravy byly dokončeny v roce 2021. Celkem bude realizace stát
1.300.000,00 Kč

56/ 1465 000 000 Rekonstrukce ulice Zborovská
vyčleněno:400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Částka je určena na zpracování projektové dokumentace, která však musí navazovat na PD náměstí
Osvobození. Tam v současné době probíhá zpracování dokumentace pro rekonstrukci a přeložky
inženýrských sítí. Poté bude projekt zadán.

57/ 1466 000 000 Autobusové zastávky "U Prefy"
vyčleněno:300.000,00 Kč
zasmluvněno:225.000,- Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Jedná se o přípravu projektu oboustranného autobusového zálivu včetně nového přechodu pro pěší
na ul. Blanenská, v úseku za křižovatkou do ul. K AMP. Projekt připravuje spol. APC silnice.
V této chvíli řešíme koordinaci se stavbou mimoúrovňové křižovatky na ul. Blanenská investora ŘSD
ČR, kdy patrně dojde nejprve k výstavbě zálivu směr Kuřim a výhledově směr Svitavy.

58/ 1467 000 000 ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - IV. etapa
vyčleněno:3.500.000,00 Kč
zasmluvněno:1.104.125,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V souvislosti s plánovaným růstem počtu obyvatel v Kuřimi je potřeba plánovat i kapacity vzdělávacích
zařízení. Po zvážení možných variant se jako nejvhodnější momentálně nabízí varianta navazující na
III. etapu navýšení výukových kapacit ZŠ Jungmannova.
V loňském roce byla pořízena variantní studie navýšení kapacity – odborných učeben, z nichž byla
vybrána jako nejvhodnější varianta spočívající ve vybudování dvoupatrové nástavby nově
vybudovaného pavilonu v rámci II. etapy ZŠ Jungmannova.
V říjnu byl zaregistrován záměr na ITI na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování odborných
učeben“ ve výši 82 mil. Kč.. V současné době je uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci ke
společnému povolení a na podzim 2022 budeme žádat o dotaci IROP, která by mohla být ve výši
90 % uznatelných nákladů.
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59/ 1468 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - revitalizace zahrady MŠ Komenského
vyčleněno:4.100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Dne 22. 12 .2021 proběhlo ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nyní probíhá kontrola
dokumentů dodaných do VŘ. Následně bude uzavřena smlouva s vítězem. Realizace je v plánu
v první polovině roku 2022.

60/ 1469 000 000 Příspěvek MŠ Kuřim - rekonstrukce střechy MŠ Brněnská
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Nyní se zpracovává studie proveditelnosti pro možnost rekonstrukce střechy formou realizace zelené
střechy. Tato studie je objednána u společnosti Ateliér Habina s.r.o., Kopečná 987/11, 602 00 Brno,
IČO 27743632, projektantů kteří zpracovávali projektovou dokumentaci pro realizaci stavby MŠ
Brněnská v roce 2008. Následně se předpokládá zpracování dotačního záměru.

61/ 1470 000 000 Příspěvek ZŠ Kuřim Tyršova - revitalizace zeleně a prostranství školy
vyčleněno:2.200.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V roce 2021 byla zadána studie pro Stavební úpravy areálu ZŠ – relaxační a sportovní část, letní třídy,
která bude dokončena v letošním roce.
Nyní budeme realizovat posunutí atletické dráhy s polyuretanovým povrchem o rozměrech 55x3,6m.
Dále na ZŠ Komenského bude nové nalajnování atletického oválu, hřiště pro kopanou a basketbal, 2
nové basketbalové koše, nové mantinely za branami pro kopanou a nové doskočiště s polyuretanovou
rozběhovou dráhou.

62/ 1471 000 000 Vánoční výzdoba města
Vyčleněno:300.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Částka bude použita pro doplnění betlému a vánočního osvětlení a výzdoby.

vyčerpáno:0,00 Kč

63/ 1476 000 000 Rekonstrukce ulice Jungmannova
vyčleněno:400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Částka je určena na zpracování projektové dokumentace. Připravované dotační tituly pravděpodobně
umožní dotaci na realizaci rekonstrukce, projekt ovšem musí být zpracován jako revitalizační pro
přilehlou sídlištní oblast. Projektová dokumentace musí být z tohoto důvodu nově zadána.

64/ 1477 000 000 Sportovně rekreační areál v ul. Zámecká
vyčleněno:200.000,00 Kč
zasmluvněno:195.000,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
V loňském roce bylo realizováno nové oplocení za fotbalovými brankami hřiště pro kopanou, včetně
dodání nových branek. Letos bude dopracována studie Zámeckého parku jako celku, ze které vzejde
způsob využití ploch. Předmětem studie je prověření možného zahradně - architektonického řešení
zámeckého parku, který v současné době postrádá zónu pro sportovní aktivity, pro odpočinek a
celkově působí neutěšeným dojmem. Cílem studie je odlišit v zámeckém parku prostory, kde se
pohybují primárně pejskaři, kde využívají park rodiče s malými dětmi a kde probíhají sportovní aktivity
spolků, tělocvik střední školy nebo volnočasový „fotbálek“ pro sportující děti nebo dospělé. Ve zbylém
prostoru parku by měla zůstat disponibilní volná plocha, která občasně slouží pro umístění
společenských akcí (loutkové divadlo, historický šerm, cirkus apod.). Studie byla formou komunitního
projednávání prodiskutována s místními občany, nyní se chystá schůzka se zástupci Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Kuřim, s.r.o.
Akce bude rozdělena na 2 etapy, kdy v I. etapě bude provedena revitalizace horní části parku,
v oblasti ulice Tišnovská – Zámecká, II. etapa v oblasti za zámkem bude odvislá od získání dotací.

65/ 1478 000 000 Bezpečnostní boxy na jízdní kola
vyčleněno:1.400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč
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Jedná se o zbudování bezpečnostních boxů k uzamykání jízdních kol u areálu Wellness Kuřim.
Součástí stavby bude, kromě samotných boxů, zbudování zpevněné plochy pod boxy s palisádovou
zídkou, prodloužení chodníku a přípojky NN.

66/ 1479 000 000 VO cyklostezka Kuřim - Moravské Knínice
vyčleněno: 200.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno: 0,00 Kč
V roce 2021 proběhla výstavba VO podél trasy cyklostezky na úseku Kuřim - Moravské Knínice, je tak
bezpečně osvětlena trasa cyklostezky a zároveň přístupová komunikace do nové průmyslové zóny.
Byly použity stávající svítidla z ul. Na Zahrádkách, kde jsme osadily nové světlené body V roce 2022
plánujeme výsadbu zeleně podél trasy Kuřim - Moravské Knínice, nicméně toto je podmíněno
získáním dotace na celou investiční akci.

67/ 1483 000 000 Generel dopravy
vyčleněno:1.488.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Na základě uzavřené Smlouvy o dílo byla zpracovatelem předána ve 12/2021 Analytická část včetně
průzkumů a probíhají oboustranná jednání nad touto předanou částí generelu. Finální předání
předložíme v měsíci září.

68/ 1486 000 000 Studie přístavby ZŠ Komenského
vyčleněno:400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
S plánovaným nárůstem počtu obyvatel v Kuřimi, porostou i nároky na kapacitu základních škol.
Město, ve snaze předejít komplikacím se zvýšením počtu žáků ve třídách, již nyní připravuje projekty
na navýšení výukových kapacit. Předmětem investiční akce je vypracování studie nové, školy 2 x 8
tříd v blízkosti současné budovy ZŠ Komenského s ohledem na historickou památku, kterou tato
budova představuje. Součástí studie bude i řešení dopravní infrastruktury.
Výběr zhotovitele studie proběhne uzavřeným výběrovým řízením, kdy budou osloveni pouze předem
vybraní uchazeči. Tito obdrží v rámci účasti na výběrovém řízení finanční odměnu za vypracování
studie.

70/ 1488 000 000 Přestavba a odvodnění hlavní přístupové komunikace na stadion v Kuřimi
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:308.550,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Jedná se o zpracování návrhu odpojení srážkové vody z přístupové komunikace ke stadionu ve městě
Kuřimi od jednotné kanalizace a její odvedení dle principů hospodaření s dešťovou vodou.
Náklady na projektovou činnost činí 308.550,- Kč.
Akce je podmíněna získáním dotace z Operačního programu Životního prostředí.
Předpokládané náklady na realizaci stavby činí 3,267 mil. Kč vč. DPH, spolu s náklady na projektovou
a inženýrskou činnost (administrace dotace, činnost koordinátora BOZP, technického dozoru,…) jsou
celkové předpokládané náklady na investiční akci ve výši 4.000.000 Kč. V současné době není
aktuální žádná výzva tohoto zaměření vypsána, ale podle předběžných zjištění se chystá a měla by
mít podobné parametry, jako ty předchozí, tj. 85% podíl dotace OPŽP Státního fondu životního
prostředí a 15% spoluúčast města. To znamená, že celkové výdaje města na úpravu přístupové
komunikace ke stadionu by za předpokladu získání dotace OPŽP činily 600.000 Kč.

71/ 1489 000 000 Společenské a kulturní centrum - fotovoltaický systém
vyčleněno:100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Částka je určena na projektovou dokumentaci realizace by mohla proběhnout následně po zpracování
žádosti o dotaci SFŽP.

72/ 1490 000 000 Obnova vodojemu II/1
vyčleněno:8.600.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Vodojem, nacházející se na horizontu ul. Na Vyhlídce, byl uveden do provozu v roce 1988. Na konci
roku 2020 byla se zástupci provozovatele spol. BVK projednána nutnost obnovy vodojemu.
3
V akumulačních komorách (jak v levé, tak v pravé) o objemu každé 1500m dochází k degradaci
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povrchových vrstev, korozi výztuže. Ve vstupní komoře dochází k průsakům z vnějšího prostředí. Dále
je potřeba obnova střešního pláště vodojemu. Projekt bude zpracován v letošním roce, za plánovanou
částku bude realizována cca jedna třetina potřebných prací

73/ 1491 000 000 Revitalizace sídliště Nádražní
vyčleněno:600.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových
prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Cílem řešení je komplexní návrh stavebních
úprav, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny místní rezidenty. Prostor jako celek musí
být přístupný pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu, musí nabídnout parkovací místo a zároveň
nabídnout nové funkce veřejných prostor, zejména s ohledem na podpoření volnočasových aktivit
obyvatelstva. Ruku v ruce tak se základním dopravně-technickým řešením jde komplexní
architektonický, krajinářský návrh lokality, revitalizující veřejný prostor tak, aby odpovídal nejvyšším
nárokům na uživatelský komfort veřejného prostoru.
Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění
z dotačního programu.

74/ 1492 000 000 Revitalizace sídliště Brněnská
vyčleněno:400.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových
prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Cílem řešení je komplexní návrh stavebních
úprav, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny místní rezidenty. Prostor jako celek musí
být přístupný pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu, musí nabídnout dostatečný počet
parkovacích míst a zároveň nabídnout nové funkce veřejných prostor, zejména s ohledem na
podpoření volnočasových aktivit obyvatelstva. Ruku v ruce tak se základním dopravně-technickým
řešením jde komplexní architektonický, krajinářský návrh lokality, revitalizující veřejný prostor tak, aby
odpovídal nejvyšším nárokům na uživatelský komfort veřejného prostoru.
Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění
z dotačního programu.

75/ 1493 000 000 Revitalizace sídliště Na Královkách
vyčleněno:100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Předmětem projektu je revitalizace veřejného prostoru komunikací, zeleně a volnočasových
prostranství mezi bytovými domy v prostoru sídliště. Cílem řešení je komplexní návrh stavebních
úprav, který nabídne kvalitní veřejné prostory pro všechny místní rezidenty. Prostor jako celek musí
být přístupný pro pěší, cyklistickou i motorovou dopravu, musí nabídnout dostatečný počet
parkovacích míst a zároveň nabídnout nové funkce veřejných prostor, zejména s ohledem na
podpoření volnočasových aktivit obyvatelstva. Ruku v ruce tak se základním dopravně-technickým
řešením jde komplexní architektonický, krajinářský návrh lokality, revitalizující veřejný prostor tak, aby
odpovídal nejvyšším nárokům na uživatelský komfort veřejného prostoru.
Tato investiční akce souvisí s plánem města na revitalizaci sídlišť v rámci dlouhodobého plnění
z dotačního programu.

76/ 1494 000 000 Revitalizace hřiště Brněnská
vyčleněno:2.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Tato investiční akce navazuje na uspořádání veřejného prostoru na sídlišti Brněnská. Detailně se
zaměří na revitalizaci stávající herní plochy mezi výškovými panelovými domy, kde plánujeme
vybudovat již v roce 2022 nové dětské hřiště, které vyhoví širší věkové skupině dětí.

77/ 1495 000 000 Komunikace propoje ul. Červenáčková - Tleskačova
vyčleněno:3.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Navržená akce řeší dopravní propojení komunikací ulice Tleskačova a Červenáčkova a odvodnění
daného území. Komunikace je navržena do kategorie obytné zóny o celkové délce 77,5 m a šířce 5,5
m, odvodněna do otevřeného příkopu
11

78/ 1496 000 000 ZŠ Tyršova, nové odborné učebny na Komenského
(dříve přestavěné učebny pro účely MŠ budou vráceny ZŠ)
vyčleněno:2.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Plánovaná částka je určena na zpracování dokumentace pro společné územní a stavební povolení
včetně inženýrské činnosti potřebné pro vydání povolení.

79/ 1497 000 000 ZŠ Tyršova, nové odborné učebny a letní třídy na budově Tyršova
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Plánovaná částka je určena na zpracování projektové dokumentace.

80/ 1498 000 000 Nákup hasičské cisterny pro JSDH
vyčleněno:9.500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Jde o pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS), která zlepší akceschopnost Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Kuřim. Dotace od GŘ HZS ve výši 2,5 milionu Kč již byla získána, žádat budeme
i o dotaci od JMK ve výši 500 tisíc Kč. Společně s SDH Kuřim budeme žádat o finanční podporu
nákupu vozidla od kuřimských firem.

81/ 1499 000 000 Nákup dopravního automobilu pro JSDH
vyčleněno:3.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Jde o pořízení dopravního automobilu, který nahradí dosavadní vozidlo VW, které již je vyřazeno
z provozu z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Toto vozidlo by bylo dodáno v úpravě
umožňující využití i pro potřeby krizového řízení ORP Kuřim. Dotace od GŘ HZS ve výši 450 tisíc Kč
již byla získána.

82/ 1500 000 000 Wellness Kuřim - klimatizace sportovní hala
vyčleněno:600.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Probíhá příprava pro projektovou dokumentaci na vylepšení klimatizace ve sportovní hale – doplnění
chlazení.

83/ 1501 000 000 Komunitní zahrada na Dílech za Sv. Jánem
vyčleněno:600.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Nedávno získaný pozemek ve stávající zástavbě v lokalitě Díly pod sv. Jánem předpokládáme
prioritně využit pro zřízení komunitní zahrady. Na vjezdu je uvažováno s malým parkovištěm a místem
pro sběr tříděného odpadu. Záměr podléhá stavebnímu povolení.

84/ 1502 000 000 Tréninkové hřiště pro hasičský sport
vyčleněno:100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Částka je určena na projektovou dokumentaci tréningové plochy

vyčerpáno:0,00 Kč

85/ 1503 000 000 Nákup pozemků od firmy Hlaváč Group a.s.
vyčleněno:4.000.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Peníze budou využity k vykoupení pozemků v lokalitě „Na samotě“ (za areálem TOS) v Kuřimi. Jedná
se o pozemky, které bezprostředně souvisí s pozemky, které město získalo a v budoucnu další získá
od České republiky - Státního pozemkového úřadu. Tyto pozemky mohou být využity k realizaci
veřejně prospěšných staveb pro technickou infrastrukturu, komerční využití či pro výměny pozemků
s jinými vlastníky v místech, kde město Kuřim realizuje svoje záměry.
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86/ 1504 000 000 Wellness Kuřim - rozšíření o vitální svět
vyčleněno:660.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Částka je určena na projektovou dokumentaci pro územní řízení.

vyčerpáno:0,00 Kč

87/ 1505 000 000 Změna č. 4 Územního plánu Kuřim
vyčleněno:260.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Změna č.4 ÚP Kuřim je pořizována na základě schválené Zprávy o uplatňování ÚP Kuřim. Společné
jednání se uskutečnilo v roce 2020, náklady za dokumentaci byly hrazeny z provozního ORG 9019.
Následně byla v roce 2021 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Jihomoravským krajem.
Z důvodu čerpání dotace v roce 2022 je nutné mít zajištěné finanční prostředky v rozpočtu města
v položce investic.

10/ 1265 000 000 PROGRAM PODPORY SPORTOVNÍ ČINNOSTI
vyčleněno: 1.800.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00Kč
Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově
zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích,
obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Posláním programu je finanční podpora organizací zabývající se sportovní, spolkovou a obdobnou
činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí
a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména subjektům majícím sídlo či působícím ve městě
Kuřimi jako dotace z rozpočtu města.

11/ 1266 000 000 PROGRAM PODPORY KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI
vyčleněno: 2.300.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00Kč
Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově
zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích,
obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Posláním programu je finanční podpora pořadatelů a organizací zabývající se kulturní, spolkovou
a obdobnou činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především
dětí a mládeže. Finanční podpora se poskytuje zejména organizacím subjektům majícím sídlo či
působícím ve městě Kuřimi jako dotace z rozpočtu města

15/ 1350 000 000 PROGRAM PODPORY TĚLOVÝCHOVY DĚTÍ A MLÁDEŽE
vyčleněno:500.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00Kč
Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově
zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích,
obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Posláním programu je finanční podpora sportovních organizací se sídlem v Kuřimi zabývajících se
pravidelně a systematicky tělovýchovou mládeže na úrovni výkonnostního sportu. Finanční podpora
se poskytuje subjektům majícím sídlo či působícím ve městě Kuřimi se zapojením do pravidelných
soutěží jako dotace z rozpočtu města.

21/ 1373 000 000 PŘÍSPĚVEK NA MĚSTSKOU DOPRAVU SENIORŮ
Vyčleněno:60.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Určeno na příspěvky seniorům na cenu roční úsekové jízdenky IDS JMK pro území Kuřimi
zakoupenou na kalendářní rok pro osoby s trvalým bydlištěm v Kuřimi ve věku 70 let a více. Podmínky
pro udělení příspěvku pro rok 2020 již dříve schváleny ZM.

28/ 1405 000 000 SENIOR TAXI
vyčleněno:420.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Určeno na zajištění dopravy seniorů, konkrétně pro občany s trvalým pobytem na území města Kuřimi
ve věku 70 let včetně a starší. Služba je dále poskytována občanům, kteří jsou držiteli průkazu ZTP
a ZTP/P mimo tuto věkovou hranici.
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33/ 1417 000 000 PROGRAM NA PODPORU VYUŽÍVÁNÍ MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ
vyčleněno: 2.100.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Programy finanční podpory spolkové činnosti zřizuje Zastupitelstvo města Kuřimi jako trvalý účelově
zaměřený program města. Vychází z ustanovení § 85 písm. c) zákona č 128/2000 Sb., o obcích,
obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů.
Posláním programu je finanční podpora organizací zabývající se sportovní, spolkovou a obdobnou
činností, která napomáhá uspokojování zájmů zejména občanů Města Kuřim, především dětí
a mládeže. Finanční podpora se poskytuje výhradně za účelem úhrady nákladů spojených s pronájmy
sportovišť v majetku města.

40/ 1437 000 000 NÁKUP SBÍRKY "HISTORIE KUŘIMI"
vyčleněno: 250.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
vyčerpáno:0,00 Kč
Na město Kuřim se již před rokem 2010 a opakovaně v roce 2012 obrátil kuřimský rodák pan Ing.
Tomáš Morovics s nabídkou na odkoupení sbírky faksimilií z kuřimské historie (korespondence,
pohlednice ap.) v počtu 1145 ks. K nabídce následně připojil znalecký posudek, kterým znalec
ohodnotil sbírku na 250 – 300 tisíc Kč. Pan Morovics nabízí sbírku ke koupi za spodní hranici odhadu,
tedy za 250 tisíc Kč. Kopie nabídky p. Morovicse, znaleckého posudku a fotografií části materiálů
najdete v příloze č. 1 tohoto rozpočtového opatření. Před případnou koupí si nechá město Kuřim
zpracovat vlastní aktuální znalecký posudek.
Jednání s panem Morovicsem nebyla z důvodů jeho pobytu v zahraničí a epidemiologických opatření
dokončena.

47/ 1455 000 000 Individuální dotace SOŠ a SOU - oprava zámku
vyčleněno:478.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč
Dotace byla realizována.

69/ 1487 000 000 Program Energie na provoz sportovišť
vyčleněno:600.000,00 Kč
zasmluvněno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč

vyčerpáno:0,00 Kč
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