
                                 
MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2010 konaného dne 20. 4. 2010  
 

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír 
Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Bc. Roman 
Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 11 členů ZM, tedy nadpoloviční většina.  
Na zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Miloš Kotek, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Mgr. Martin Nawrath, 
RNDr. Igor Poledňák, Alena Szabóvá a Vladislav Zejda.  
V průběhu jednání ZM se dostavili: Ing. Miloš Kotek, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. a Alena Szabóvá                            
Po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni: Mgr. Martin Nawrath, RNDr. Igor Poledňák a Vladislav Zejda,                            
kteří se z jednání ZM omluvili. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Lubomír Kincl a Ing. Drago Sukalovský 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (11) 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martina Bojanovská a Bc. Roman Stříž 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (11)  

 
 
Program: 
 
                              1.    Plnění usnesení 
                              2.    Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje  
                                     sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
                              3.    Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
                              4.    Návrhy změn příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám mateřské školy a základních  
                                      škol v Kuřimi 
                              5.    Žádost o odprodej pozemku pod garáží parc. č. 4327 v k.ú. Kuřim 
                              6.    Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o veřejném pořádku 
                              7.    Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
                              8.    Stezka pro cyklisty ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Nový hrad - 
                                     Blansko) 
                              9.    Zpráva z jednání kontrolního výboru 
                          10A.   Žádost o dotaci pro TJ SOKOL Kuřim 
                          10B.   Žádost o prominutí pohledávky 
                             11.   Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2 

                                12.   Různé     
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Program jednání ZM byl schválen 11 hlasy přítomných členů. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 13. 4. 2010 
Přílohy č. 1, 1A,předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 13. 4. 2010. 
 

 
Přijaté usnesení:1030/2010 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 13. 4. 2010. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 6 
 
 
 
 
2. Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“. 
Přílohy č. 2, 2A,předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. T. Sojková 
 
V rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji se může Město Kuřim ucházet 
o finanční prostředky na plánování sociálních služeb ve správním obvodu ORP účastí ve výzvě k podání nabídky na 
veřejnou zakázku, kterou kraj vypsal. Jedná se o možnost získat 35.000,-Kč na kancelářské potřeby, zajištění 
průběžného vzdělání, organizaci kulatých stolů, vytvoření administrativního zázemí a podobné náležitosti. Rada 
města vyslovila předběžný souhlas s účastí ve výzvě, tak jak požadoval Krajský úřad JMK. Podání nabídky na 
veřejnou zakázku je vzhledem k její velikosti záležitost odboru sociálních věcí, ale následně bude mezi Městem 
Kuřimí a Jihomoravským krajem uzavřena smlouva o spolupráci, ve které se již vyžaduje schválení zastupitelstvy 
kraje a města. Proto je, i když se jedná o tak malou částku, smlouva předkládána zastupitelstvu města. 
 
Příloha č. 1: Smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb 

v Jihomoravském kraji.“ 
 

Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož. 
 
 
Přijaté usnesení: 1031/2010 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu 

„Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji“ mezi Městem Kuřimí a 
Jihomoravským kraje se sídlem Žerotínovo 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 6 
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3. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
Přílohy č. 3, 3A,předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. Š. Střítežská 

 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 18. 4. 2006 usnesením č. 1054/2006 Strategický plán rozvoje města 
Kuřimi jako významný programový dokument formulující cíle rozvoje města. Na základě usnesení ZM č. 1046/2009 
ze dne 21. 4. 2009 je zpracována Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi a to za období květen 
2009 – duben 2010. Jednotlivé aktivity realizované v tomto období jsou vztaženy vždy k odpovídajícímu 
rozvojovému záměru dle struktury Strategie rozvoje.  
 
Příloha: Realizace jednotlivých aktivit v rámci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavili zastupitelé Ing. M. Kotek a prof. MVDr. Jiří 
Pikula, Ph.D., přítomno 13 členů ZM. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož.  
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec - navrhuje v textu usnesení uvést jako odpovědnou osobu, která připraví tuto zprávu na ZM v roce 2011,  
starostu města. S tímto návrhem byl vysloven všeobecný souhlas. 
 
 
Přijaté usnesení:  1032/2010 - ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za 

období květen 2009 – duben 2010 a pověřuje starostu města Kuřimi předložením zprávy o jeho 
plnění na 3. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2011. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 

4. Návrhy změn příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám mateřské školy a 
základních škol v Kuřimi 
Přílohy č. 4, 4A – 4C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 
Schválení příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám:  

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 883, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace,  

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace,  

Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

 

Dne 6. 10. 2009 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny všech tří školských příspěvkových 
organizací. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena v přílohách č. 1 a č. 2 hodnota nemovitého a 
movitého majetku, který byl školám předán k hospodaření. Hodnota majetku se však každý rok mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku nebo stavebních úprav. Z toho důvodu je třeba 
každoročně schválit aktuální hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to podle jejich inventur k 31.12.  

V průběhu kalendářního roku 2010 však došlo ještě ke změnám ve velikosti a hodnotě pozemků u Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, budova Komenského 511 (viz Příloha č. 1). 

Proto žádáme Zastupitelstvo města Kuřimi o schválení aktualizovaných Příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám 
všech školských příspěvkových organizací v Kuřimi. 

Hodnota movitého i nemovitého majetku je uvedena k 31. 12. 2009 (u ZŠ Kuřim, Tyršova k 20. 4. 2010) a souhlasí 
s účetní hodnotou majetku ve finančních rozvahách příspěvkových organizací. Položkový soupis veškerého 
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movitého i nemovitého majetku (inventurní seznamy) je uložen v příspěvkové organizaci (podle Článku 5 odst. 3 
zřizovacích listin). 

 

Přílohy: 

1. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace; 

2. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace; 

3. Příloha č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace. 

 

Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož. 
 

Přijaté usnesení: 1033/2010- ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 

Přijaté usnesení: 1034/2010 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 

Přijaté usnesení: 1035/2010 - ZM schvaluje změnu příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 

 

 
 
5. Žádost o odprodej pozemku pod garáží parc. č. 4327 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé Baxovi požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 4327 k.ú. Kuřim o výměře 19 m2. Jedná se o 
pozemek pod garáží na ul. SV. Čecha – viz příloha A. 
Manželé Baxovi mají na předmětném pozemku postavenou vlastní garáž č. ev. 1274 a s městem uzavřenou nájemní 
smlouvu na pronájem pozemku na dobu neurčitou. Nájemné je každoročně valorizováno. Pro rok 2010 činí výše 
nájemného 142,- Kč/m2/rok. 
Dotčené orgány OSVO, OŽP, OIRR a OMP nemají k odprodeji pozemku námitek. 
Garáž manželů Baxových sousedí s garáží manželů Čásarových - viz příloha A.  
Dne 26. 1. 2010 ZM usnesením č. 1010/2010 schválilo odprodej pozemku parc. č. 4326 k.ú. Kuřim o celkové 
výměře 19 m2 manželům Pavlovi a Martě Čásarovým, trvale bytem Na Královkách 882, 664 34 Kuřim, za cenu 
500,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitostí. 
OMP doporučuje postupovat stejně jak při prodeji pozemku pod garáží manželů Čásarových. 
RM dne 24. 2. 2010 schválila usnesení č. 104/2010 záměr na odprodej pozemku parc. č. 4327 k.ú. Kuřim o celkové 
výměře 19 m2 manželům Ladislavu a Miladě Baxovým, trvale bytem Na Loučkách 1201, 664 34 Kuřim, za cenu 
500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitostí. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
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Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1036/2010 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc. č. 4327 k.ú. Kuřim o celkové výměře 19 m2 

manželům Ladislavu a Miladě Baxovým, trvale bytem Na Loučkách 1201, 664 34 Kuřim, za 
cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, 
uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 
6. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o veřejném pořádku 
Přílohy č. 6, 6A – 6I, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 26. 1. 2010 byl zastupitelům předložen k informaci navrhovaný text 
Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku. Obecně závazná vyhláška vychází ze zmocnění, obsaženém v zákoně 
o obcích, kde je obcím dána možnost vydat obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení místních záležitostí týkajících 
se veřejného pořádku. Do předkládané vyhlášky byla zahrnuta i další ustanovení, která s veřejným pořádkem v obci 
souvisí. Zmocnění pro tuto úpravu jsou dána zvláštními zákony. 
Regulace veřejného pořádku formou obecně závazných vyhlášek je běžnou praxí ve většině obcí. V případě 
neexistence obdobné vyhlášky je velmi problematické sankcionovat téměř každodenní narušení veřejného pořádku, 
jako např. rušení nočního klidu, nemírnou konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích a s tím související buzení 
veřejného pohoršení, znečištění veřejného prostranství psími exkrementy apod. Vzhledem k tomu, že v těchto 
případech dává zákonodárce možnost obcím regulovat činnosti týkající se veřejného pořádku podle potřeb každé 
jednotlivé obce, zákonná úprava je pouze rámcová a tedy nedostatečná. Tím pádem i postižitelnost a vymahatelnost 
dodržování zásad veřejného pořádku je velmi problematická. 
V původně navrhovaném textu OZV byla ustanovení omezující provoz výherních hracích přístrojů, která byla velmi 
kontroverzní. Bezpochyby se v případě gamblerství jedná o sociálně patologický jev, tedy jev pro společnost 
nežádoucí. Na druhou stranu, provozovatelé výherních hracích přístrojů jsou povinni uhradit správní poplatek, jehož 
½ je příjmem obce, a místní poplatek, který je v plném rozsahu hrazen do rozpočtu obce. Dále je příjmem obce 6 % 
ze zisku výherního hracího přístroje. 
Kromě výherních hracích přístrojů (VHP) existují tzv. videoloterijní terminály (VLT), k jejichž omezení, příp. 
zákazu, není obec zákonem zmocněna. Jsou povolovány ministerstvem financí. V současné době je Poslanecké 
sněmovně předložen návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
(číslo sněmovního tisku 935). Novela rozšiřuje zmocnění obcím i na regulaci VLT. Druhé čtení návrhu je zařazeno 
na pořad 78. schůze Poslanecké sněmovny, která začíná 13. 4. 2010. V případě, že dojde ke schválení novely a tedy 
k rozšíření zmocnění obcím k vydávání OZV, které by regulovaly i VLT, navrhneme změnu předkládané vyhlášky, 
resp. novou vyhlášku, která by zahrnovala i regulaci VHP a VLT. V současné době se nám však jeví regulace pouze 
VHP jako bezpředmětná, neboť obec nemá žádné možnosti, jak omezit VLT, které existují a jsou v Kuřimi v hojné 
míře provozovány vedle VHP. 
Oproti původně navrhovanému znění bylo na základě novely „antikuřáckého“ zákona přidáno ustanovení o zákazu 
kouření na veřejných sportovištích a dětských hřištích (čl. 14 OZV). 
Zpracování OZV bylo konzultováno s inspektorem veřejného pořádku města Kuřimi Milanem Žáčkem a s vedoucím 
Obvodního oddělení Policie ČR Kuřim npor. Ing. Bc. Alexandrem Tomášem. Vyhláška se zaměřila na problémy, 
které se podle zkušeností obou činitelů ve městě vyskytují nejčastěji a působí nejvíce problémů při dodržování 
pravidel veřejného pořádku a občanského soužití. Jak inspektor veřejného pořádku, tak vedoucí OO PČR shodně 
konstatovali, že úprava veřejného pořádku v Kuřimi je rozhodně potřebná a pro práci policie, resp. inspektora 
veřejného pořádku, bude jistě přínosem. 
Dne 24. 2. 2010 proběhla na Městském úřadě Kuřim informační schůzka pro zastupitele k této OZV. Některé 
připomínky projednané na schůzce, příp. zaslané e-mailem, byly do textu vyhlášky zapracovány. 
Text vyhlášky byl konzultován s odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, všechna ustanovení jsou 
v souladu s platnými právními předpisy, ve vyhlášce nejsou obsaženy duplicity zákonné úpravy ani výklad zákonů. 
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Vzhledem k tomu, že navrhujeme komplexní úpravu záležitostí veřejného pořádku v jedné vyhlášce, byla do 
předkládané vyhlášky převzata ustanovení současně platné OZV č. 2/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. Tuto OZV je tedy potřeba zrušit (viz čl. 15 předkládané OZV). 
 
Příloha: OZV č. 3/2010, o veřejném pořádku. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavila zastupitelka A. Szabóvá, přítomno 14 členů 
ZM. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel Ing. D. Sukalovský. Shrnul genezi přípravy této OZV včetně 
důležitých připomínek různých institucí. 
 
V diskusi vystoupili (postupně k jednotlivým navrhovaným článkům OZV: 
J. Brabec – navrhuje probrat návrh OZV po jednotlivých článcích a o každém jednotlivě diskutovat a hlasovat. S tím 
členové ZM vyslovili všeobecný souhlas. 
 
Článek 1 – Úvodní ustanovení (bez připomínek) 
 
Článek 2 – Vymezení pojmů (bez připomínek) 
 
Článek 3 - Zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích 
Ing. M. Kotek – má výhrady k některým ustanovením v návrhu OZV, omezení osobní svobody více, než je 
přípustné. Nikoho by neměla pohoršovat přiměřená konzumace alkoholu na veřejnosti. Toto omezení lze připustit 
pouze v okolí kuřimského kostela. Navrhuje proto celý Článek 3 vypustit. 
Ing. D. Sukalovský – MěÚ Kuřim může udělit výjimku z OZV ve věci veřejné konzumace alkoholu pro organizace 
pořádající veřejnou akci. 
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – regulace prodeje pro konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích 
je nepřípustná, omezili bychom svobodu podnikání. Při této regulaci musí být naplněny věcné znaky skutkové 
podstaty přestupku či společenské nebezpečnosti. 
Hlasováno – Zrušení článku 3: 
pro 2, proti 10, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3  (nebylo schváleno) 
J. Brabec –při konání akcí v klubu Escape a na nádvoří kuřimského zámku je konzumace alkoholu omezena pouze 
na tyto prostory, které nemají povahu veřejného prostranství, lze tedy doplnit výčet míst se zakázanou konzumací o 
prostor určený ulicemi Křižkovského a Tišnovskou  a zámkem.  
Hlasováno – omezení konzumace alkoholu podle návrhu vyhlášky doplněn o prostor u kostela, omezeno pouze 
na prostory v klubu Escape a na nádvoří kuřimského zámku: 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
 
Článek 4 - Používání zábavní pyrotechniky 
Ing. M. Kotek – navrhuje vypustit celý Článek 4, pyrotechnika na zahradě RD v rozumné míře nikomu nevadí. 
Ing- D. Sukalovský – dá se udělit výjimka pro pořádání ohňostroje ve městě. 
J. Brabec – v případě pořádání firemního ohňostroje se dá podat žádost na MěÚ a pravděpodobně bude udělen 
souhlas – není to až tak častá událost v Kuřimi. 
J. Herman – lhůta 30 dnů pro vyřízení žádosti o udělení výjimky se mu zdá zbytečně dlouhá, postačí pouze 14 denní 
lhůta. 
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – se zkrácením lhůty na 14 dnů lze souhlasit, povolení nebude udělovat 
RM, ale správní orgán - v tomto případě OSVV. 
Ing. D. Sukalovský – úředníci na MěÚ jistě nebudou hledat důvody, proč tyto žádosti nepovolovat 
Hlasováno – vypustit celý Článek 4: 
pro 1, proti 11, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3  (nebylo schváleno) 
 
Hlasováno – zkrácení lhůty pro podání žádosti na 14 dnů: 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
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Článek 5 - Provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů 
Ing. M. Kotek – tato povolení ať uděluje vedení města, s tím nebudou problémy. 
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – toto upravuje již OZV o místních poplatcích, která ale neomezuje 
místo pro pořádání takovýchto akcí, proto by mohli provozovatelé požadovat libovolné místo v Kuřimi.  
J. Brabec – pro cirkusy existuje pouze ohlašovací povinnost. Je rozumné Článek 5 ponechat v textu OZV. 
A. Matějíčková – v Kuřimi stejně není vymezen prostor pro velký cirkus, pouze pro malé houpačky. 
J. Herman – po uvolnění prostoru na ulici Havlíčkova by v budoucnu mohl stávat cirkus, potřebuje ke svému 
provozu sociální zázemí, přípojku el. energie. 
Hlasováno – vypuštění Článku 5 v textu návrhu OZV: 
pro 1, proti 13, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (nebylo schváleno) 
 
Článek 6 - Noční klid, omezení používání hlučných strojů a zařízení 
J. Herman – navrhuje, aby v textu: „Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního 
klidu v době do 10:00 hodin a po 15:00 hodině veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících 
hluk (např. sekačky na trávu, motorové pily, křovinořezy, vrtačky apod.)“ byl uvedený časový úsek vymezen časem 
od 9:00 do 18:00 hod. 
Hlasováno – doba klidu je omezena časem od 9:00 – 18:00 hod. 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
 
Článek 7 - Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a 
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték  
J. Herman – bude na MěÚ k dispozici formulář pro tento účel? 
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – není problém, může být sestaven. 
J. Brabec – navrhuje prodloužit dobu pro oznámení akce před jejím konáním ze 7 na 15 dnů, aby to bylo sjednoceno 
pro všechny články ve vyhlášce. 
Hlasováno – prodloužit dobu pro oznámení akce před jejím konáním ze 7 na 15 dnů 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
 
Článek 8 - Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství (bez připomínek) 
 
Článek 9 - Ochrana a údržba veřejné zeleně 
J. Brabec – na travnatých plochách by se neměl pálit oheň. 
A. Szabóvá - a co parkování aut na zeleni? 
Ing. D. Sukalovský – toto řeší zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
Ing. M. Kotek – navrhuje vypustit bod 3b) ze Článku 9 
Hlasováno – vypustit bod 3b) ze Článku 9 
pro 2, proti 12, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (nebylo schváleno) 
 
J. Herman – navrhuje stanovit výjimku pro každoroční akci „Pálení čarodějnic v Kuřimi“ (od 30. 4. do 1. 5. 
v kalendářním roce) 
Hlasováno – stanovit výjimku pro každoroční akci „Pálení čarodějnic v Kuřimi“ (od 30. 4. do 1. 5. 
v kalendářním roce) 
pro 9, proti 4, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
 
Článek 10 - Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 
A. Szabóvá – stěžovala si na nebezpečí hrozící lidem od psů uvázaných bez dozoru u nákupních středisek.   
Mgr. A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – pes může být uvázán na veřejném prostranství bez dozoru, ale musí mít 
náhubek. 
Ing. D. Sukalovský – doporučuje OSVV opatřit OZV podrobným komentářem. 
A. Zimmermannová (vedoucí OSVV) – s tímto souhlasí, OZV bude opatřena komentářem.  
J. Brabec – navrhuje doplnit výčet míst pro výběh psů ve městě. 
Hlasováno – o výčtu míst pro výběh psů ve městě. 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
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Článek 11 –  Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Kuřimi. Povinnosti k užívání plakátovacích 
ploch (bez připomínek) 
 
Článek 12 – Obtěžování nabízením zboží a služeb 
 
Ing. M. Kotek – navrhuje tento článek zrušit, proč to někde jde a někde ne? 
Ing. D. Sukalovský – někde s tím jsou problémy a jinde ne. 
Hlasováno – vypuštění Článku 12 z návrhu OZV 
pro 1, proti 13, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3  (nebylo schváleno) 
 
Článek 13 – Zákaz kouření 
místostarostka Ing. M. Macková – navrhuje doplnit do přílohy č. 8 OZV také dětská hřiště na ulici Zborovská a 
Jungmannova. 
Ing. M. Kotek – navrhuje doplnit do přílohy č. 8 OZV také zákaz kouření na autobusových zastávkách  ve městě. 
Ing. D. Sukalovský – toto nařízení bylo již z protikuřáckého zákona vyčleněno, v praxi to nebylo možné přesně 
specifikovat, což způsobovalo značné problémy.  
Ing. M. Kotek – souhlasí s tímto sdělením. 
Hlasováno – doplnit do přílohy č. 8 OZV také dětská hřiště na ulici Zborovská a Jungmannova. 
pro 14, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 3  (bylo schváleno) 
 
Články 14, 15 Sankce, Zrušovací ustanovení (bez připomínek) 
 
Po provedených dílčích úpravách návrhu OZV o veřejném pořádku bude nyní ZM hlasovat o návrhu OZV 
jako o celku. 
 

 
Přijaté usnesení: 1037/2010 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném 

pořádku se změnami. 
Hlasováno: pro 13, proti 1, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
                                                                                                                                                              

                                         
7. Podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Přílohy č. 7, 7A – 7H, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Začátkem dubna byly podány 3 žádosti o změnu Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Jedná se o tyto změny:  
1. umístění čerpací stanice PHM + LPG při vjezdu do Kuřimi od České – žadatel AVA OIL s.r.o., pozemky parc. č. 
3525/10, 3525/17, 3526/1, uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  

- OIRR nedoporučuje změnu ÚP, doporučuje zařadit jako podnět do nového ÚP, v případě schválení jižního 
obchvatu leží pozemky v zájmovém území 
- komise výstavby nemá námitek 
- zpracovatel ÚP Kuřim doporučuje prověřit v novém ÚP Kuřim 

2. umístění čerpací stanice pohonných hmot s prodejem LPG a s obchodem pro prodej motoristických potřeb na 
pozemku p.č. 2731/7 – žadatel Ing. Pavel Vybíral, investor Dalibor Šimek, zatím není vlastníkem pozemku 

- OIRR – další čerpací stanice na druhé straně města je žádoucí, záměr není v rozporu se zájmy města, bylo 
již žádáno v rámci projednávání konceptu ÚP Kuřim, po jednání zpracovatele ÚP se zástupci města nebyla 
tato žádost zatím doporučena k zapracování. 
- komise výstavby nemá námitek 
- zpracovatel ÚP Kuřim nedoporučuje zařadit pozemek do zastavitelné plochy s ohledem na budování 
nových sjezdů na hlavní silnici, mezi požadovaným pozemkem a pozemkem pro Motorest se nachází volná 
plocha pro výstavbu požadovaného objektu 
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3. změna ÚPN SÚ Kuřim, Díly za sv. Janem – dle žádosti pana Kučerovského 
- OIRR tuto změnu doporučuje řešit až v novém ÚP Kuřim po schválení vybrané varianty. V případě 
schválení podnětu pro změnu ÚPN SÚ Kuřim se musí smluvně ošetřit záruka veřejného přístupu na  
sportovní plochu a vybudování sportoviště. 
- komise výstavby nedoporučuje změnu ÚPN SÚ Kuřim 
- zpracovatel ÚP Kuřim doporučuje řešit až v novém ÚP Kuřim v rámci řešení koncepce celé lokality. 

4. změna ÚPN SÚ Kuřim, parkovací plochy v průmyslové zóně – pozemek p.č. 3002/3 je v majetku města Kuřim  
- na žádost firmy Walter s.r.o. o dlouhodobý pronájem pozemku pro výstavbu parkovací plochy byl záměr 
předložen do komise výstavby dne 22. 2. 2010. Komise výstavby nemá připomínek proti umístění 
parkovací plochy, požaduje však dle textu přiložené žádosti vyjádřit umístění autobusových zastávek na 
výkrese, komise výstavby doporučuje zahájit jednání o změně ÚP po fixování majetkoprávních vztahů. 
- OIRR ke změně ÚPN SÚ nemá námitek, pokud investor dle nabídky zapracuje do projektové 
dokumentace a projedná umístění autobusových zastávek, realizace autobusových zastávek bude na náklady 
firmy Walter. 

 
Příloha: výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků, žádosti. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. OIRR nedoporučuje ke schválení změnu č. 1,  
2 a 3, poslední 4 změnu ano. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – není proti změně č. 3 (parkoviště firmy Walter), dále se jedná již o pozemky města Brna, jednání 
s Brnem bylo v tomto neúspěšné. 
Z. Kučerovský (investor v lokalitě Díly) – změna časového horizontu pro nový ÚP Kuřim je cca 2 – 3 roky, 
v závislosti na uvažované trase obchvatu města Kuřimi. 
p. Šimek – proti navrhované čerpací stanici nejsou námitky, toto vysvětlil na přiložené grafické mapě. Navrhuje ZM 
přijmout v tomto dílčí usnesení. 
starosta Ing. O. Štarha – zpracovatel nového ÚP Kuřim nedoporučuje v tomto místě další sjezdy. Navrhuje 
proto stáhnou z jednání ZM změny č. 1, 2, a 3 a dále o nich jednat. ZM by tak hlasovalo pouze o navrhované 
změně č. 4. 
J. Herman – ptá se, proč se v tomto liší názory OIRR a komise výstavby? 
Ing. M. Bojanovská – dotčené pozemky by neměly křížit uvažovaný jižní obchvat města Kuřimi (v případě pana Z. 
Kučerovského tato linie pozemků tuto uvažovanou trasu jižního obchvatu města nekříží. 
Ing. D. Sukalovský – komise výstavby je pouze poradním orgánem RM, její stanovisko v tomto tedy není závazné. 
Jednání s firmou Walter se vlečou, zatím proběhla neúspěšná jednání s městem Brnem o dotčených pozemcích. 
Hrozí, že firma Walter z tohoto důvodu omezí v Kuřimi svůj provoz. 
Ing. J. Lekešová (referentka OIRR) – OIRR nedoporučil k projednání pozemky, kde je plánována výstavba. 
J. Brabec – je nutno uvést u každé změny územního plánu přesnou výměru ploch, kterých se to týká, svá stanoviska 
by měly v těchto případech dodat také komise životního prostředí a OŽP MěÚ Kuřim. 
 
Na základě této diskuse starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatel tohoto příspěvku stahuje z jednání 
ZM změny č. 1, 2, a 3 a doporučuje dále o nich jednat. ZM navrhuje hlasovat pouze o navrženém usnesení 
týkající se změny č. 4. 
 
 
Navržené usnesení: ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití orné půdy na 

plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemky parc. č. 3525/10, 3525/17, 3526/1, vše 
k. ú. Kuřim.  

Staženo z jednání ZM 
 
 
Navržené usnesení: ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití návrhové plochy 

veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. č. 2731/7, k. ú. 
Kuřim.  

Staženo z jednání ZM 
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Navržené usnesení: ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití ploch v lokalitě 

Díly za sv. Janem dle žádosti na pozemcích parc. č. 4553, 2642/1, 4487/1, 2642/917, 
2642/918, 2642/919, 2642/920, 2642/977, 2642/978, vše k.ú. Kuřim. 

Staženo z jednání ZM 
 
 
Přijaté usnesení: 1038/2010 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. XII ÚPN SÚ Kuřim - změna využití 

návrhové plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. 
č. 3002/3, k. ú. Kuřim. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 3, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 

8. Stezka pro cyklisty ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Nový 
hrad (Blansko) 
Přílohy č. 8, 8A, 8B, zpracoval a předkládá Ing. M. Kotek 
 
V současnosti je cyklistická doprava ve frekventovaném směru Kuřim – Lipůvka – Blansko převáděna především po 
dopravně přetížených silnicích I/43 a II/379. Tato situace se stává z hlediska bezpečnosti cyklistů neúnosnou. Navíc 
na silnici I/43 mezi Kuřimí a Lipůvkou se v blízké budoucnosti předpokládají úpravy vozovky, které ještě zhorší 
podmínky pro pohyb cyklistů po této komunikaci. Rovněž se uvažuje se změnou zařazení úseku silnice II/379 mezi 
Lipůvkou a Blanskem na silnici I. třídy. 
Východiskem z této situace by měla být samostatná stezka pro cyklisty, chodce a in-line bruslaře s kvalitním 
povrchem, směrově a výškově vedená tak, aby pro cyklisty a chodce nebyl pohyb po této stezce časově výrazně 
náročnější, než současný pohyb po státních silnicích. Stezka by měla sloužit jak pro rekreační dopravu, tak pro 
všední cílovou dopravu do škol a zaměstnání. Záměrem předkládaného návrhu je připravit výstavbu cyklostezky tak, 
aby bylo možné v příštím roce využít jeden z posledních grantů EU na výstavbu cyklostezek. O stezku pro cyklisty 
do Kuřimi má zájem obec Lipůvka i obec Šebrov-Kateřina. 14.4. proběhne setkání starostů obcí, které leží na trase 
cyklostezky a s výsledkem jednání bude zastupitelstvo seznámeno na zasedání 
 
Předpokládané vedení trasy stezky: 

1) Úsek Kuřim – Lipůvka  
V tomto úseku se předpokládá vybudování samostatné stezky pro cyklisty a in-line bruslaře mimo hlavní 
dopravní prostor silnice I/43. V Kuřimi přichází v úvahu zaústění stezky do ulice U Stadionu. Stezku je 
teoreticky možné vést z Kuřimi ve dvou variantách a to buď poli mezi Zlobicí a areálem TOS a dále podél 
silnice do Lipůvky, nebo Blanenskou ulicí k areálu fy Walter a dále podél silnice do Lipůvky. 
 

2) Úsek Lipůvka – Šebrov 
V tomto úseku se předpokládá vedení trasy po stávající staré silnici s nízkými intenzitami dopravy. 

 
3) Úsek Šebrov – Nový Hrad 

V tomto úseku se předpokládá vybudování samostatné stezky pro cyklisty s asfaltovým povrchem podél 
silnice II/379, mimo její hlavní dopravní prostor.  U Nového Hradu by stezka byla zaústěna do plánovaného 
krajského cyklokoridoru Brno – Blansko - Letovice, vedeném podél řeky Svitavy. Viz Program rozvoje sítě 
cyklistických komunikací v Jmk, str. 99. 

 
Nároky, které by stezka měla splňovat:  

- měla by sloužit obyvatelům dotčených obcí jako dopravní spojnice pro cesty do škol a zaměstnání. 
- měla by sloužit k převedení rekreační dopravy 
- Kuřimi by měla sloužit jako rychlá spojnice do Blanska a Adamova, východiště tras do Moravského krasu. 

Současně by Kuřimi měla zajistit příliv cykloturistů pro její budované nebo plánované sportovní, rekreační 
a wellness aktivity. Společně s již existujícími a budovanými cyklostezkami mezi Kuřimí, Malhostovicemi, 

-  
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-  
 

-  Skaličkou, Lažany a Lipůvkou by měla vytvořit zajímavé rekreační okruhy kolem Kuřimi. Vybudováním 
navrhované stezky by se Kuřim rovněž dostal na zajímavý cyklistický okruh s východištěm v Brně.  

- Blansku by mohla sloužit jako rychlá spojnice do Kuřimi a do oblasti Brněnské přehrady. 
 

Významné trasy a koridory, které by stezka měla spojit: 
 Uvažovaná stezka Kuřim – Blansko by společně se stávající cyklotrasou č. 5231 Kuřim – Veverská Bitýška (která 
by se rovněž měla přebudovat na stezku pro cyklisty a in-line bruslaře) měla vytvořit tangenciální propoj s těmito 
plánovanými krajskými cyklokoridory vedenými radiálně k městu Brnu: 

a) Brno – Adamov – Blansko – Letovice (-Ústí nad Orlicí) 
b) Česká – Černá Hora – Lysice – Skalice nad Svitavou 
c) Brno – Kuřim – Tišnov – Nedvědice – Praha 
d) Brno – Veveří – Veverská Bitýška – Tišnov 

 
S přípravou stezky by bylo vhodné začít neprodleně, abychom se na její realizaci pokusili získat prostředky EU, 
které ovšem bude možné čerpat pouze do roku 2013. V roce 2011 se předpokládají výzvy k příjmu žádostí o dotaci 
z Regionálního operačního programu Jihovýchod, případně ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Předpokládané náklady na pořízení studie by se měly pohybovat do cca 100.000,-Kč. Finanční prostředky navrhuji 
použít z rozpočtu města ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 
 
Návrh projednala a doporučila komise dopravy RM. 
 
Předložený příspěvek odůvodnil členům ZM jeho předkladatel Ing. M. Kotek. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – seznámil členy ZM s jednáním se starosty dotčených obcí s tímto závěrem (zápis z tohoto 
jednání je přiložen): 

 starostové dotčených obcí deklarovali zájem budovat tuto společnou cyklostezku; 
 projednají tuto záležitost ve svých obecních zastupitelstvech; 
 finančně přispějí na tuto zamýšlenou stavbu. 

Starosta města Kuřimi doporučuje předložený příspěvek ke schválení. 
J. Brabec – navrhuje vypustit z navrhovaného usnesení „kvalitu pro in-line bruslaře,“ tuto kvalitu nelze zajistit na 
celém úseku plánované cyklotrasy – navrhuje tedy: 
-  hlasovat o usnesení včetně in-line trasy; 
-  hlasovat o usnesení bez zmínky o in-line trase. 
Mgr. L. Kincl – je pro zachování i-line trasy, přestože v ZM je to zřejmě menšinový názor. 
J. Herman – jak to bude s křížením budované cyklotrasy přes stávající I/43. Dále se ptá, zda tato zamýšlená studie 
bude mít smysl, když nebude finančně zajištěna ve spolupráci všech dotčených obcí, dostatek finančních prostředků 
nemá ani město Kuřim – proto tuto zamýšlenou výstavbu nebude podporovat. 
Ing. M. Kotek - křížení budované cyklotrasy přes stávající I/43 je technická záležitost, vhodné řešení navrhne 
projektant. K tomu poslouží právě navrhovaná vyhledávací studie. 
J. Brabec – o této výstavbě musí společně rozhodnout všechny dotčené obce (jejich zastupitelstva), nestačí jen 
souhlas starostů, pokud tyto obce či jen jedna z nich s tímto projektem nebude souhlasit, půjde od toho i Kuřim. 
Ing. M. Kotek – ZM udělí mantinely pro další jednání v této věci. 
Ing. D. Sukalovský – v usnesení by nerozlišoval, zda in-line trasu budovat chceme či ne. 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – můžeme zjistit termíny jednání zastupitelstev dotčených obcí a na dalších jednáních 
ZM v červnu 2010 můžeme znát více a jednání v této věci mohou pokračovat. 
 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje v usnesení nechat pouze zmínku o in-line trase v úseku Kuřim – Lipůvka, kde to lze 
zabezpečit. 
 
Orientační hlasování ZM v této věci: pro 12, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 3 (bude takto 
zakomponováno do konečného návrhu usnesení ZM). 
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Mgr. L. Kincl – s tímto projektem musí souhlasit všechny dotčené obce, diskuse se již točí v kruhu, ať ZM hlasuje o 
konečném návrhu usnesení. V minulosti při podobných stavebních projektech se podobné debaty v ZM nevedly. 
 
Přijaté na usnesení: 1039/2010 - ZM souhlasí, aby RM zajistila zpracování vyhledávací studie na stezku pro 

cyklisty v případě finanční spoluúčasti ostatních dotčených obcí ve směru Kuřim – Lipůvka 
– Šebrov – Kateřina – Nový hrad, která bude zaústěna do krajského cyklokoridoru Brno – 
Blansko. Úsek Kuřim – Lipůvka bude zpracován ve variantách vedení stezky v prostoru 
mezi Zlobicí a TOS a ve variantě ulicí Blanenskou a pro in-line bruslaře v úseku Kuřim – 
Lipůvka. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 3 
 
                                                                                                                               

 
 

9. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
Přílohy č. 9, 9A, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 

 
Dne 12. 4. 2010 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá zastupitelstvu zprávu o kontrole aktuálního stavu 
řešení vybraných dlouhodobě nesplněných usnesení ZM.  
 
Příloha: zápis ze zasedání kontrolního výboru. 
 
 
Příspěvek odůvodnila členka ZM a předsedkyně kontrolního výboru A. Matějíčková. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – ptá se, proč se nyní projednává něco, co bylo předmětem jednání v bodě č. 1 jednání ZM (Plnění 
usnesení ZM). V tomto bodě se nikdo do diskuse nepřihlásil, ani nenavrhl zrušit nějaké usnesení ZM. Zprávu 
kontrolního výboru může ZM vzít pouze na vědomí. 
 
 
Přijaté usnesení: 1040/2010 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 12. 4. 2010. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
10A. Žádost o poskytnutí dotaci TJ SOKOL Kuřim 
Příloha č. 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se dne 12. 4. 2010 obrátili zástupci Sokola Kuřim s žádostí o poskytnutí mimořádné dotace na 
dofinancování rozestavěné akce „Dětské sportovní hřiště pro sokolskou všestrannost“. Sokol Kuřim žádá dotaci ve 
výši 200.000 Kč. 
OF nedoporučuje schválení této dotace z toho důvodu, že žádost je předkládána týden před zasedáním ZM, přičemž 
o tuto dotaci bylo možno žádat v období sestavování rozpočtu na tento rok, tedy minimálně s půlročním předstihem a 
mohlo s ní být počítáno již v rozpočtu. Disponibilní rozpočtová rezerva města není v tuto chvíli takřka žádná (řádově 
500 tis. Kč) a tuto je nutno držet pro možné neočekávané rozpočtové výdaje. Obdobná situace byla při schvalování 
půjčky Sokolu v minulém roce. 
 
Žádost je v příloze. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
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V diskusi vystoupili: 
Ing. R. Hanák – nelze nesystémově rozdělovat peníze. TJ SOKOL Kuřim měla nejdříve město Kuřim seznámit 
s daným investičním záměrem. 
Ing. M. Kotek – TJ SOKOL Kuřim financuje spoustu aktivit a sama nemá dostatek finančních prostředků na 
investiční akce. Město Kuřim by mu v tomto mělo pomoci. 
J. Herman – pro toto nemůže hlasovat, proč s touto žádostí TJ SOKOL Kuřim nepřišla, když se připravoval rozpočet 
města na rok 2010, mohlo se to tam zakomponovat. Finanční rezerva města činí pouze 500.000,- Kč. 
Ing. D. Sukalovský – TJ SOKOL Kuřim dostává nejvíce finančních prostředků ze všech společenských organizací ve 
městě, město Kuřim se k němu rozhodně nechová macešsky. 
J. Brabec – ať ZM hlasuje pozitivně – že „schvaluje“ tuto žádost.  
 
 
Navržené usnesení:   ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace TJ Sokolu Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, 

na dofinancování akce „Dětské sportovní hřiště pro sokolskou všestrannost“. 
Hlasováno: pro 1, proti 11, zdržel se 2, nebyli přítomni 3  (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
 

10B. Žádost o prominutí pohledávky ve věci půjčky na bytovou výstavbu 
Příloha č. 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se obrátili ručitelé dlužníků půjčky na bytovou výstavbu, pana Leoše Pišťáka a paní Evy Kambové, 
ve věci prominutí veškerých dlužných částek, vztahujících s k této půjčce z důvodu špatné finanční situace. 
Dlužníci půjčku v uplynulém období řádně nespláceli. Pan Pišťák v letošním roce zemřel, paní Kambová své 
závazky vyplývající ze smlouvy o půjčce neplní, navíc je na její majetek údajně opakovaně nařízen výkon rozhodnutí 
(exekuce).  
Vzhledem k tomu, že vymožení pohledávky po dlužnici Kambové se jeví do budoucna velmi nepravděpodobné, byli 
vyzváni k úhradě dlužných částek ručitelé. Celková dlužná částka k dnešnímu dni činí 90 360 Kč na jistině a 17 799 
Kč na úroku. Jako ručitelé vystupují ve smlouvě o půjčce manžel dcery paní Kambové a její sestra./ § 548 OZ- 
Ručitel je povinen dluh splnit, nesplní-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván./ 
OF a OMP doporučují ve věci následující postup: pro tento okamžik zamítnout žádosti obou ručitelů o prominutí 
dluhu a pokusit se získat od ručitelů uznání závazku alespoň ve výši jistiny dluhu. Poté s ručiteli dohodnout 
splátkový kalendář, který bude předložen ke schválení ZM. V případě dohody OF a OMP navrhují odpustit ručitelům 
úhradu úroků a vymáhat pouze jistinu. 
V případě, že ručitelé nebudou chtít dobrovolně splnit závazek ani ve výši jistiny dluhu (jeden z ručitelů předběžně 
přislíbil), OF a OMP doporučují vymáhat celý dluh soudní cestou po všech zúčastněných, tedy po dlužníkovi a dvou 
ručitelích.  
OMP a OF současně prověří, zda zanechal zůstavitel Pišťák nějaký majetek a v takovém případě přihlásí pohledávku 
ve výši ½ dlužné částky do řízení o dědictví. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – ať opět ZM hlasuje pozitivně – že „schvaluje“ tuto žádost.  
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje prominutí pohledávky ve věci půjčky na bytovou výstavbu č. 162/2001 

ručitelům Radkovi Dorazilovi a Soni Mikšíkové, podle žádostí. 
Hlasováno: pro 0, proti 12, zdržel se 2, nebyli přítomni 3  (usnesení nebylo přijato) 
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11. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2  
Přílohy č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2010, včetně komentářů. 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. O. Štarha. 
 
Přijaté usnesení: 1041/2010 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2010, podle 
                              přílohy. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
  
12. Různé 
12.1. Sportovní areál Kuřim, organizační složka obce 
Přílohy č. 12, 12A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
V roce 2002 byla městem Kuřim zřízena organizace Sportovní areál Kuřim, organizační složka obce, jejímž 
hlavním posláním byla zjednodušeně řečeno správa krytého bazénu, venkovního otevřeného bazénu, fotbalového 
hřiště, atletického hřiště, nafukovací haly a šaten. Zahájením rekonstrukce krytého bazénu na wellness, byly úkoly 
organizace omezovány a pracovníci postupně propouštěni.  K 1. 4. 2010 měla tří pracovníky s pracovní smlouvou a 
pečovala hlavně o fotbalové hřiště, atletického hřiště, nafukovací halu a šatny.  Tito pracovníci budou s velkou 
pravděpodobností „převedení“ do welness, neboť mají z minulosti jako pracovníci organizační složky obce vhodnou 
kvalifikaci a zkušenosti využitelné v nové společnosti. Jaké budou aktuální práce při správě této části majetku obce 
v budoucnosti je uvedeno v příloze č.1. 
 
Rozhodování o organizační složce obce je plně v kompetenci zastupitelstva města. Přitom je nutno respektovat 
zákon o obcích a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, který stanovuje bližší 
podrobnosti o organizační složce obce. 
 
Žádné jiné instituce o založení a zrušení organizační složky obce nerozhodují. 
Materiál je předkládán k předběžnému zjištění názorů zastupitelů a konečnému zpracování návrhu usnesení pro 
budoucí zasedání zastupitelstva města. 
 
Možnosti: 
1. začlenění do Wellness Kuřim s.r.o. se nedoporučuje kvůli zásadně odlišnému financování. Po Wellness se 

bude požadovat ziskovost a provoz současného Sportovního areálu Kuřim je městem dotován. Ve společnosti 
by se „setkávaly“ peníze dvojího druhu a nebudou v ní ani pracovníci, kteří by se vedle své profese starali o 
další sportovní zařízení. 

 
2. ponechat Sportovní areál Kuřim, organizační složku obce s pozměněnými úkoly a jiným počtem osob,  
 
3. zrušit organizační složku a svěřit správu a provoz areálu Centru technických služeb Kuřim, s.r.o., k tomu 

uskutečnit potřebná administrativní opatření, 
 
4. další řešení.  
 
Je nutno rozhodnout na zasedání zastupitelstva města lépe 1. 6. nebo nejpozději 29. 6. 2010. 
 
Příloha č. 1: Hlavní práce spojené se správou sportovního stadionu. 
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V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – je otázkou, jaký záměr město Kuřim bude mít s tímto areálem do budoucna. 
Ing. M. Kotek – navrhuje jej začlenit do budovaného Wellness Kuřim s.r.o. Zaměstnanci obou zařízení by si mohli 
vzájemně vypomáhat. 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – toto není dobré řešení, zaměstnanci Wellness Kuřim s.r.o. nemohou dělat nutné 
práce i ve Sportovním areálu Kuřim. 
 
Po následné diskusi zastupitelé orientačním hlasováním dali najevo, že většinově upřednostňují variantu č. 3 – 
„zrušit organizační složku Sportovní areál Kuřim a svěřit správu a provoz tohoto areálu Centru technických 
služeb Kuřim, s.r.o. 
 
 
 
 
12.2. Informace: delegování členů okrskových volebních komisí politickými stranami pro 
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová 
 
Ve dnech 28. a 29. 5. 2010 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jako při každých volbách 
mají politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, právo delegovat 
jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Seznam delegovaných členů a náhradníků musí 
obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu člena, případně náhradníka, a podpis zmocněnce 
politické strany, hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které komise mají být delegovaní členové 
(náhradníci) zařazeni. Seznam členů musí být podle zákona doručen starostovi nejpozději 30 dnů přede dnem voleb, 
tj. do 28. 4. 2010 (středa).  
 
V Kuřimi je zřízeno 8 volebních okrsků, v nichž jsou volební místnosti umístěny takto: 

Volební okrsek č. 1: volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská), 

Volební okrsek č. 2: volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod 
z ulice Tyršova),  

Volební okrsek č. 3: volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236, Kuřim (klubovna),  

Volební okrsek č. 4: volební místnost: Základní škola Jungmannova 813, Kuřim (sborovna),  

Volební okrsek č. 5: volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim,  

Volební okrsek č. 6: volební místnost: Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna), 

Volební okrsek č. 7: volební místnost: Jungmannova 950, Kuřim (klubová místnost Domu služeb),  

Volební okrsek č. 8: volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí).  

 
Další potřebné informace lze získat u Mgr. A. Zimmermannové, tel. 541 422 369, e-mail: 
zimmermannova@radnice.kurim.cz, nebo Bc. L. Krejčové, tel. 541 422 309, e-mail: krejcova@radnice.kurim.cz. 

 
 
 
 
 
 

 15

mailto:zimmermannova@radnice.kurim.cz
mailto:krejcova@radnice.kurim.cz


 
12.3. Informace o R43 a ÚP Kuřim 
Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zpracovatel rozptylové a hlukové studie pro obě varianty obchvatu Kuřimi – vybraná firma EMPLA AG spol. s r.o., 
Hradec Králové.  
ZÚR JMK by měly být dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydány do 31. 12. 2011.  
Předpokládaný harmonogram pořizování ZÚR JMK : 

- termín odevzdání Návrhu ZÚR JMK – 30. 4. 2010 
- projednání Návrhu ZÚR JMK květen – červenec 2010  
- vypořádání došlých stanovisek srpen – září 
- posouzení Návrhu ZÚR JMK ministerstvem 30 dní 
- úprava Návrhu ZÚR JMK  30 dní – známa jedna varianta 
- řízení o vydání ZÚR JMK 45 dní 
- vydání ZÚR JMK Zastupitelstvem JMK leden/únor 2011 

                                                                                                                          
 
 

   
12.4. Informace o zajištění provozu Wellness Kuřim s.r.o.   
Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. J. Davidová 
 
Ve věci zajištění provozu Wellness Kuřim s.r.o. OMP sděluje následující informace: 
 
- Krajský soud v Brně rozhodl dne 12. 4. 2010 o zapsání obchodní firmy Wellness Kuřim s.r.o. do obchodního 
rejstříku; 
 
- v průběhu měsíce dubna 2010 uzavře jednatel Wellness Kuřim s.r.o. s Ing. Bc. Janem Sojkou řádnou pracovní 
smlouvu na dobu určitou 3 měsíců; 
 
- smlouva o výkonu manažerské funkce s Ing. Bc. Janem Sojkou bude uzavřena 
v případě úspěšného zapracování a dobrých pracovních výsledků po skončení smlouvy dle předchozího odstavce. 
Obsah smlouvy o výkonu funkce je připravován ve spolupráci s Ing. Luďkem Tesařem z konzultační firmy 
REGIONSERVIS s.r.o.; 
 
- každý týden (v pátek) se koná pravidelná schůzka Wellness teamu, na které jsou projednávána aktuální témata. 
Z každé schůze je vypracován zápis, ze kterého vyplývají jednotlivé úkoly pro konkrétní členy teamu; 
 
- byla navržena a následně schválena organizační struktura teamu Wellness Kuřim s.r.o., která počítá se 30 
zaměstnanci; 
 
- byl představen schválen plán odměňování zaměstnanců na jednotlivých pozicích včetně motivačního prvku ve 
formě osobního ohodnocení; 
 
- byla vytvořena predikce vývoje tržeb, nákladů a provozního HV po jednotlivých měsících na rok 2011; 
 
- byl připraven návrh komplexního marketingového a propagačního plánu;  
 
- část nákladů na propagaci plánujeme pokrýt dotací z ROPu na marketingové aktivity v cestovním ruchu (projekt je 
ve fázi přípravy a konzultací – celková uvažovaná výše projektu je 2 mil. Kč); 
 
- byla vytvořena tabulka, která postupně mapuje jednotlivé provozy a finanční náročnost na jejich dovybavení; 
 
- byly odsouhlaseny změny v uspořádání a vybavení jednotlivých prostor ve fitness (solaria nahradí pivní lázeň a 
finská sauna, namísto klasických hydromasáží nabídneme VacuStep, SPA-JET a masážní lůžko Wellsystem Relax); 
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- byly definovány jednotlivé stroje do fitness, zapracovány požadavky na podlahy, stropy, el. rozvody apod.; 
 
- byla registrována doména www.wellnesskurim.cz; 
 
- průběžně je tvořena databáze školských zařízení, firem, zdravotních pojišťoven k následné komunikaci s nimi 
(tvorba speciálních nabídek apod.); 
 
- byl vytvořen návrh cen vstupného a otvírací doby jednotlivých provozů, dále pak systém slev, abonentských 
průkazů, kombinovaného vstupného apod.; 
 
- během května a června dojde k výběru vhodných uchazečů na volné pozice (nástup od září/října 2010); 
 
- probíhají jednání s potenciálními dodavateli piva; 
 
- probíhají jednání s potenciálními tvůrci a programátory internetových stránek; 
 
- probíhají jednání s dodavatelem pokladen, čipového systému a turniketů a optimalizace provozu jednotlivých 
středisek; 
 
 
 
 
12.5. Informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v 
Kuřimi“ 
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková 
 
 
Informace o postupu výstavby k 15. 4. 2010: 
 
Účastníci výstavby: 
Investor:                              Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim; 
Zhotovitel:                              IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno; 
Generální projektant a AD: TIPRO projekt s.r.o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno; 
TDI a koordinátor BOZP: Sdružení „TDI Wellness centrum Kuřim“, vedoucí účastník sdružení  fy R.Z. 
Stavoengineering – servisní s.r.o., J.V.Myslbeka 334/15, Prostějov; 
 
K poslednímu kontrolnímu dni, který se konal 15. 4. 2010, byly provedeny:  
- bourací práce a demolice původních technologií a rozvodů, 
- odstranění střešní krytiny a skladby střech na pojízdných střešních konstrukcích, 
-     vybourání nových otvorů a osazování překladů, betonáž sloupu, 
- výkopové práce pro drenáže, vnitřní kanalizaci a snížení terénu v prostoru šaten I.NP, - výkopové práce pro 
patky, výkopy základových pasů,  
- podřezání stávajícího zdiva v I.NP, nové zdivo příček, 
- hydroizolace, 
- zajištění stávající konstrukce před výkopem rekreačního bazénu mikropilotami, kotvení mikropilot ke 

stávajícím základům, 
- výkopy základů a rekreačního bazénu, bednění a betonáž stěn rekreačního bazénu 
- HTÚ pro parkoviště, 
- pokládka vnitřní a venkovní kanalizace, 
- pískování a nátěry OK pojízdných střech, statické podchycení OK 
- betonáž základových pasů, patek, 
- bednění a betonáž stěny bazénové nádrže závodního bazénu, 
- zdění příček, osazování zárubní, 
- betonáž trapézových stropů, 
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- izolace střechy,  
- reprofilace betonových konstrukcí, 
- omítky zdiva, provádění sanačních omítek, 
- montáže ZTI, VZT,EL, SLP, MaR, 
- montáž technologického potrubí, 
- provádění zásypů, 
- montáž ocelové konstrukce rekreačních bazénů, 
- zateplení fasády, montáž AL fasády, plastových oken, 
- skladby a betonáž podlah, montáž podlahového topení 
 
Za období od zahájení výstavby do 31. 3. 2010 bylo prostavěno 44.373.918,- Kč vč. DPH. 
K placení faktur byly použity finanční prostředky z úvěru. 
 
V současné době řešené problémy:  

- Optimalizace výkonu kogenerační jednotky a plynových kotlů – technicky dořešeno, probíhá 
zajišťování stanovisek správců ke změně projektu, cena s IMOSem projednaná a odsouhlasená. Změna 
přinese úsporu investičních i provozních nákladů města (investiční ve výši cca 3 mil. Kč).                                    

- Práce jsou prováděny v souladu s harmonogramem výstavby. Ke komplikaci v plnění HMG 
zhotovitelem může dojít v důsledku změn projektu v restauraci a zejména fitness, vyvolaných 
managementem Wellness Kuřim, tyto změny ovšem budou mít kladný dopad do ekonomiky provozu 
rekreačního zařízení. 

- Projednává se konečná podoba a odsouhlasování vybavení tobogánu s výrobcem. Dále byly 
odsouhlaseny dlažby a obklady, atd. 

 
 
 
 
12.6. Pietní akt k 65. výročí osvobození Kuřimi a ukončení druhé světové války  
Starosta města Ing. O. Štarha informoval členy ZM, že tradiční pietní akt se letos uskuteční již v předvečer státního 
svátku – v pátek 7. května 2010 v 18:30 hod. u památníku na náměstí Osvobození. Následně se v Kulturním 
domě Kuřim uskuteční od 19:00 hod. koncert. Všichni zastupitelé jsou srdečně zváni. 
 
 

 
                           

Diskuse: 
místostarostka Ing. M. Macková – rozdala členům ZM pozvánku na „Oslavu dne matek“ v neděli 9. května 2010 a 
informovala členy ZM o získání 3. místa v ocenění „Stavba Jihomoravského kraje 2009“, v kategorii „Rekonstrukce 
staveb a objektů“ - stavbě „Dostavba mateřské školy Jungmannova v Kuřimi“. 
J. Herman – rozdal členům ZM pozvánku na akci „Čarodky s hasiči“, která se uskuteční v pátek 30. dubna 2010. 
A. Szabóvá – má několik dotazů: 
* skončila činnost sběrného dvoru, co se bude dít dále? 
* ptá se na průběh veřejné neanonymní soutěže na JVS Kuřim (Ing. D. Sukalovský toto vysvětlil). 
* klidová zóna v ulici U stadionu a Za vlečkou, jezdí tam auta, lidé tam žijící žádají zřízení retardérů. 
* žádá pružnější realizaci oprav chodníků po skončení zimního období. 
* kritika nedodržování úředních hodin na nejmenovaném odboru MěÚ Kuřim, v případě nepřítomnosti referentů 
musí být na odborech zajištěn zástup. 
* blokové čištění v ulici U stadionu – v dané době tam přesto parkovala auta, Policie ČR s tím údajně nic nemohla 
dělat. 
Ing. D. Sukalovský – situaci s provozem aut v ulici U stadionu a za vlečkou řešila komise dopravy, Policie ČR tam 
může vykonávat dozor či umístit dopravní značku „Zákaz vjezdu“. 
J. Brabec – žádá umožnit ukládání informací o konání kulturních a sportovních akcí na webovou stránku města. 
Také by se mělo uskutečnit školení o novém redakčním systému. 
Dále se ptá, jak to vypadá s plánovanou autobusovou zastávkou u LIDLA? 
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Ing. M. Kotek – ptá se na termín vyhlášení 2. výzvy žádosti o dotace z PFP města Kuřimi v roce 2010. Tajemník 
úřadu Ing. P. Němec sdělil, že 2. výzva žádostí o dotace z PFP města Kuřimi bude vyhlášena počátkem měsíce 
května 2010 tak, aby se celá agenda s tím spojená stihla vybavit do začátku letních prázdnin. 
J. Herman – apeluje na zástupce politických stran v ZM, aby v nadcházející volební kampani k volbám do 
Poslanecké sněmovny PČR lobovali u svých stranických kolegů – kandidátů v těchto volbách, ve věci realizace 
rychlostní komunikace R43 a s tím související jižní varianty obchvatu Kuřimi. 
 
Závěrem jednání ZM se dosavadní tajemník úřadu Ing. Petr Němec v souvislosti se svým odchodem do 
starobního důchodu k 1. 5. 2010rozloučil se členy ZM a poděkoval jim za 8letou spolupráci ve prospěch města 
Kuřimi. 
Za členy ZM se s tajemníkem úřadu Ing. Petrem Němcem rozloučil starosta Ing. Oldřich Štarha, poděkoval 
mu za dobrou spolupráci a předal Ing. P. Němcovi společný věcný dar. 
Současně starosta města Ing. O. Štarha členy ZM informoval o tom, že na základě výsledku výběrového řízení 
byla do funkce nového tajemníka úřadu navržena Mgr. Alena Zimmermannová, dosavadní vedoucí OSVV. 
V souladu se zákonem o obcích se nyní čeká na souhlas ředitele KrÚ Jihomoravského kraje s jejím 
jmenováním do této funkce. 
 
 

    Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise Ing. Drago Sukalovský. 

 
 
    Starosta ukončil jednání ZM v 21:30 hod. 
 
 
 

 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
 
 
 
 
 
 

V Kuřimi dne 20. 4. 2010 
Zapsal: Mgr. Jan Jandl 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
            Ing. Martina Bojanovská                                                                                        Bc. Roman Stříž 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                  plnění usnesení ZM ke dni 13. 4. 2010 
2, 2A                  smlouva o spolupráci v rámci individuálního projektu „Podpora plánování rozvoje  
                           sociálních služeb v Jihomoravském kraji 
3, 3A                  zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
4, 4A – 4C          návrhy změn příloh č. 1 a č. 2 ke zřizovacím listinám mateřské školy a základních škol v Kuřimi 
5, 5A                  žádost o odprodej pozemku pod garáží parc. č. 4327 v k.ú. Kuřim 
6, 6A – 6I            návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o veřejném pořádku 
7, 7A – 7H          podněty ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
8, 8A, 8B            stezka pro cyklisty ve směru Kuřim – Lipůvka – Šebrov – Kateřina – Nový hrad (Blansko) 
9, 9A                    zpráva z jednání kontrolního výboru 
10A                    žádost o poskytnutí dotaci TJ SOKOL Kuřim 
10 B                     žádost o prominutí pohledávky ve věci půjčky na bytovou výstavbu 
11, 11A, 11B      rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2  
12, 12A                Sportovní areál Kuřim, organizační složka obce 
13                       informace: delegování členů okrskových volebních komisí politickými stranami pro volby do  
                           Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
14                         informace o R43 a ÚP Kuřim 
15                         informace o zajištění provozu Wellness Kuřim s.r.o.   
16                       informace k výstavbě „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého bazénu v Kuřimi“ 
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


	Volební okrsek č. 1: volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská),
	Volební okrsek č. 2: volební místnost: Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod z ulice Tyršova), 
	Volební okrsek č. 3: volební místnost: Hasičská zbrojnice, Zahradní 236, Kuřim (klubovna), 
	Volební okrsek č. 4: volební místnost: Základní škola Jungmannova 813, Kuřim (sborovna), 
	Volební okrsek č. 5: volební místnost: Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim, 
	Volební okrsek č. 6: volební místnost: Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna),
	Volební okrsek č. 7: volební místnost: Jungmannova 950, Kuřim (klubová místnost Domu služeb), 
	Volební okrsek č. 8: volební místnost: Dům kultury, kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí). 
	Ověřovatelé zápisu:


