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Zápis z výroční členské schůze občanského sdružení Spokojené Díly  
  
 
Datum:  27. 3. 2012 
 
Místo konání: Kinosál ZŠ Tyršova 
 
Přítomni: za občanské sdružení Květoslav Pazourek (předseda), Roman Doležal (místopředseda), 
Leo Zavadil (člen VV), členové dle prezenční listiny 
za město Oldřich Štarha (místostarosta), David Holman (radní), projektantky investora polyfunkčního 
domu 
Dále cca 40 hostů z řad obyvatel města 
 
Předmět schůzky: 

- Volba členů výkonného výboru 
- Zastávka autobusu ve směru Brno->Kuřim 
- Osvětlení, popř. rozšíření cesty u Lídl 
- Směna pozemků města pro nové dětské hřiště 
- Polyfunkční dům na ul. Dlouhá 

 
Záznam z jednání: 
 
1. Zastávka MHD směr Brna - Kuřim 

Roman Doležal a následně Olřich Štarha představili základní možnosti umístění zastávky včetně 
základních výhod a nevýhod. Většina variant není za současné situace realizovatelná zejména kvůli 
majetkovým nebo technickým problém. Varianta zastávky ve stráni u Penny vyžaduje budování 
opěrně zdi a přeložku sítí, tudíž je finančně velmi náročná (4-8mil). Proto se znovuotevřelo téma 
umístění zastávky před kruhovým objezdem, kde jsou jako překážky uváděny vjezdy na zahrady a 
absence místa pro otáčení autobusu jedoucího od nádraží zpět k nádraží. 
Aktualizace stavu do konce dubna 2012 
 

2. Osvětlení a cesta u Lidl 
Pan místostarosta Štarha přednesl stav jednání ohledně osvětlení u Lidlu – město je v jednání se 
společností Lídl kvůli umístění na budovu Lidl. Taktéž jedná radnice s Lidl ohledně chodníku 
v dotčené lokalitě, který by nahradil současný okapový chodník. 
Aktualizace stavu do konce dubna 2012 
 

3. Směna pozemků s investorem – nové dětské hřiště  
Na programu jednání zastupitelstva by mělo být schválení směny a koupě dalšího pozemku od 
investora v rozloze cca 2000m2. Tento pozemek by byl výhledově určen občanům pro sport a 
rekreaci. S ohledem na plánované zrušení stávajícího dětského hřiště na ul.Dlouhá-Metelkova, by se 
na tento pozemek přesunuly dětské prvky. Pan Štarha vyzval Spokojené Díly k předložení návrhu 
využití těchto prostor. Dále Oldřich Starha zmínil další možnost vzniku prostoru pro sport a rekreaci 
nad ulicemi Tleskačova, Červenáčkova.  
Aktualizace stavu do konce dubna 2012 

 
4. Polyfunkční dům 

Přítomní občané shlédli prezentaci upraveného návrhu na polyfunkční dům mezi ulicemi Dušínova – 
Dlouhá – Metelkova. Negativní ohlas z řad občanů Dílů byl především z důvodů stále podstatného 
výškového rozdílu mezi stávající zástavbou a nově navrženým polyfunkčním domem. Parkovací 
místa pro tento polyfunkční dům, s ohledem na zrušení podzemních garáží, byla další problémovou 
oblastí. Z debaty vyplynulo doporučení občanů ke změně prostorového uspořádání staveb spočívající 
v přemístění parkoviště ze spodní do horní části pozemku a s tím souvisejícímu posunu budov do 
spodní částí, čímž se alespoň částečně vykompenzují výškové rozdíly. Dále byli občané informováni o 
možnosti vzniku dalšího hřiště-odpočinkové zóny, na ul. Rozdělovací v místě stavební proluky.   
Občané dodají tyto připomínky standardní cestou na zastupitele města s žádosti o řešení a 
sjednání schůzky mezi investorem, projektantem, městem a občany. 



Spokojené Díly, o. s. 
 

 
Spokojené Díly o.s.  tel: 737 200 124 
Foglarova 1817, 664 34 Kuřim  e-mail: spokojene-dily@email.cz 

 

 
5. Informace o fungování sdružení 

Předseda sdružení zhodnotil uplynulý rok 2011 a seznámil přítomné s hospodařením sdružení a jeho 
rozpočtem, viz. tabulka níže: 

Příjmy     Výdaje     

Členské příspěky  6 400,00 Kč  Akce Cyklozávod  5670,00 Kč  

Členské příspěvky – 
bankovním převodem 

2 900,00 Kč   

Členské příspěvky – hotově 3 500,00 Kč Akce Drakiáda  1330,00 Kč  

Dotace 5 000,00 Kč Akce Vánoční Nadílka  650,00 Kč  

Dotace Města Kuřimi – 
období 1.1.20011- 
31.12.2011  

5 000,00 Kč   

    Administrativa a provoz  

    Banka  540,00 Kč 

    Sál pronájem  300,00 Kč 

 Kancelářské potřeby, ozvučení a 
ostatní 

1470,00 Kč 

PŘÍJMY CELKEM  11 400,00 Kč  VÝDAJE CELKEM  9 960,00 Kč  

 
Pro rok 2012 byla schválena dotace města ve výši 6000kč. Dále byla podána žádost pro Rychlý grant 
od Nadace VIA pro účely konzultace na návrh územního plánu ve výší 10 900kč. 
Přítomní členové souhlasili s plánovanými akcemi pro rok 2012 – Cyklo-závod, Drakiáda, Vánoční 
naDílka a následujícím plánovaným rozpočtem: 
NÁKLADY   PŘÍJMY   
Materiál     Členské příspěvky  6 000,00 Kč  
Odměny do soutěže, 
rekvizity a pomůcky 
(projekt Cyklozávod)  

6 000,00 Kč    

Věcné ceny a pomůcky 
(projekt Drakiáda)  

1 500,00 Kč  Grant Kuřim (žádost 
pro rok 2012)  

5 000,00 Kč  

Drobné odměny + 
stromek (projekt Vánoční 
zpívaná NaDílka)  

1 000,00 Kč  Grant Kuřim (žádost 
pro rok 2012)  

1 000, 00 Kč  

Konzultace s architektem 
- urbanistou  

10 000,00 Kč  Grant  Nadace VIA – 
Rychlý grant 2012  

10 900,00Kč  

Kancelářské potřeby  1 000,00 Kč        
Nemateriálové  náklady 
(energie, nájemné, 
nákup odborných 
služeb)  

         

Kopírování a tisk 
pozvánek (projekty 
Cyklozávod 
Drakiáda,Vánoční zpívaná 
naDílka )  

  1 000,00 Kč         

Administrativní náklady 
(notář, poštovné, 
poplatky)  

500,00 Kč        

Pronájmy sálu na členské 
schůze + audio zařízení  

500,00 Kč        

Plánované náklady 
celkem  

21 500,00 Kč  Plánované příjmy 
celkem  

22 900,00 Kč  
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6. Volba výkonného výboru. Přítomní jednomyslně odhlasovali následující složení výboru: 
Květoslav Pazourek, Roman Doležal, Leo Zavadil. 

 
 
 
Kuřim, 27. 3. 2012 
 
 
 
 
 
…………………………          …………………………                               ………………………… 
Ing. Květoslav Pazourek           Roman Doležal                                  Leo Zavadil 
 


