
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č.  01/2009 konaného dne 27.1.2009  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, 
Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
Omluveni:  Ing. Martina Bojanovská 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: doc. MVDr. Jiří Pikula, Ing. Miloš Kotek, RNDr. Igor 
Poledňák a Ing. Martina Bojanovská. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyla přítomna zastupitelka Ing. Martina Bojanovská, ostatní se 
dostavili v průběhu zasedání ZM 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Rostislav Hanák, Bc. Roman Stříž 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (13) 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Matějíčková, Alena Szabóvá 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (15). Dostavili se zastupitelé RNDr. Igor Poledňák. a doc. MVDr. 
Jiří Pikula. 
 
 
 
Program:  
                             1.  Prezentace stavebních záměrů firmy RM Chalengee, s.r.o. v Kuřimi 

2.  Plnění usnesení  
3.  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
4.  Směna pozemků 
5.  Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2009 
6.  Návrh činnosti kontrolního výboru v roce 2009 
7.  Stanovení nového počtu členů kontrolního výboru 
8. Schválení 2. Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou 

působností Kuřim pro období 2009 – 2011 
                             9.  Výstavba lokality "Záhoří" - uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 

10. Návrh na převzetí daru od firmy Tengelmann Real Estate International Czech Republic 
s.r.o. – části kanalizační stoky 

                            11.  Zpráva z jednání finančního výboru (bude předložen na jednání ZM) 
                            12.  Návrh rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
                            13.  Rozpočtové opatření č. 1 
                            14. Společenství vlastníků jednotek bytových domů Popkova č.p. 998 – 1001 – revitalizace a  

modernizace objektu domu 
                            15.  Různé 
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Starosta Ing. O. Štarha navrhl, aby byla na jednání ZM jako bod č. 1 nově zařazena „Prezentace stavebních záměrů 
firmy Chalanger v Kuřimi“, jejíž zástupci se dostavili jako hosté na jednání ZM Ostatní navržené body jednání 
zůstávají tak, jak byly uvedeny v pozvánce na jednání ZM. 
 
 
Po diskusi byl doplněný program jednání schválen 15 hlasy přítomných zastupitelů. 
 
 
 
 

1. Prezentace stavebních záměrů firmy RM Chalengee, s.r.o. v Kuřimi 
Stavební záměry firmy RM Chalengee, s.r.o. v Kuřimi prezentoval pomocí dataprojektoru zástupce firmy pan 
Přichystal. Jedná se o stavební záměry na ulici Blanenská. Do lokality Záhoří je navržen kruhový objezd. Plánuje se 
přeložka inženýrských sítí, parkovací stání, prodejna o rozloze cca 3,200 m2 a zeleň. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – dotaz na vysokotlaké potrubí v dotyčné lokalitě a přeložky těchto vedení. Zástupce firmy toto 
vysvětlil. 
J. Brabec – jaký je časový rámec této plánované výstavby? 
Pan Přichystal - časový rámec výstavby je v optimálním případě asi 2,5 roku do otevření nových staveb. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil na zasedání ZM zastupitel Ing. Miloš Kotek, nadále 
přítomno 16 členů ZM. 
 
K tomuto bodu jednání nebylo ZM přijato žádné usnesení. 

 
 
 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 20.1.2009 
Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim.  
 
Příloha č. 1A – nesplněné úkoly v mezidobí do 20.1.2009. 

 
 

Přijaté usnesení: 1001/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20.1.2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
3. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi 
Přílohy č. 2, 2A, předkládají Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl, zpracoval Ing. P. Němec  
 
Město Kuřim prostřednictvím zastupitelstva dlouhodobě podporuje přidělování dotací z městského rozpočtu na 
kulturní, sportovní a spolkovou činnost ve městě a přitom se řídí dokumentem „Fond na podporu kulturní, 
spolkové a sportovní činnosti“, který vznikl v 90. letech minulého století a byl několikrát upravován usneseními 
rady a zastupitelstva města. Principy podpory se vcelku osvědčily a je nutné spíše aktualizovat formu – písemný 
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dokument a terminologii, jímž se budou orgány přidělující dotace řídit. Program je napsán tak, že k jednotlivým 
článkům jsou krátká objasnění. 
Program projednaly komise kulturní a komise sportovní a bylo dosaženo shody o textu materiálu. 
Součástí programu je i 6 příloh, které přesně popisují proces žádosti o dotaci a následná opatření po jejich přidělení. 
Pokud bude program schválen, předpokládá se termín první letošní výzvy do 13. února 2009 a projednání žádostí o 
dotace v RM 25.2.2009 a v ZM 10.3.2009. 
 
Schválením tohoto „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti“ se současně ruší všechna 
předchozí usnesení ZM, týkající se „Fondu na podporu kulturní, spolkové a sportovní činnosti“, který tak nový 
program plně nahrazuje. 
 
Příloha č. 1: Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi. 

 
 
V diskusi vystoupili: 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – ruší se automaticky předchozí Fond, dále seznámil členy ZM s časovým 
harmonogramem 1. letošní výzvy pro podávání žádostí o dotace. 
Ing. D. Sukalovský – výsledný text programu je kompromisem mezi komisemi sportovní a kulturní, které ho 
projednávaly a připomínkovaly. 
 
Současně Ing. D. Sukalovský podává pozměňovací návrh - doplnění článku 6 o bod 3, který zní:  
„Žadatel je informován o udělení dotace písemně v nejkratším možném termínu“. 
 
Ing. M. Kotek – nelíbí se mu, že je uvedeno, co ZM může a nemůže schvalovat. 
J. Brabec – na toto upozorňoval, RM rozhoduje o dotacích do 50.000,- Kč, ZM pak o dotacích nad 50.000,- Kč. ZM, 
pokud se mu něco nebude líbit, může rozhodnutí RM změnit, ale to by znehodnotilo celý postup, protože by hrozilo 
nebezpečí, že pokud žadatel neuspěje u RM, bude lobovat prostřednictvím některého zastupitele. 
Mgr. L. Kincl – doporučuje tuto formulaci, jaké výše částek schvaluje RM a které ZM v textu ponechat. 
Ing. M. Kotek – ZM vždy rozhodovalo o návrzích na základě návrhů komisí sportovní a kulturní. 
Ing. D. Sukalovský – o tomto principu rozhodlo již toto ZM na počátku stávajícího volebního období v tomto 
složení.  
Ing. R. Hanák – navrhuje ukončit rozpravu a hlasovat o tomto s doplněním textu Ing. D. Sukalovským. 
RNDr. I. Poledňák – ZM by mělo projednat každou žádost o dotaci nad 50.000,- Kč. Nově navržený systém 
považuje za spravedlivější než praxi posledního období, kdy rozhodující pro to, zda návrh projedná ZM nebo RM 
nebyla požadovaná dotace, ale návrh na výši dotace od komise. 
 
 
Přijaté usnesení: 1002/2009 - ZM schvaluje Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 

města Kuřimi se změnou v článku 6, bod 3. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 1 
 
  
 
 

4. Směna pozemků 
Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Na základě usnesení ZM 1047/08 ze dne 15.4. 2008 byla uzavřena smlouva o budoucí směnné smlouvě, jejímž 
předmětem je závazek spoluvlastníků uzavřít s městem směnnou smlouvu na část pozemku parcely č. 3718/21, o 
kterou bylo rozšířeno těleso cyklostezky Kuřim - Malhostovice, I. etapa, za část pozemku parcely č. 2918/16 po jeho 
nabytí do majetku města. Z parcely 3718/21 k.ú. Kuřim byly geometrickým plánem č. 2300-115/2007 odděleny nově 
vzniklé parcely p.č. 3718/35 o výměře 128 m2 a p.č. 3718/36 o výměře 81 m2, obě v k.ú. Kuřim. Z parcely p.č. 
2918/16 byla  geometrickým plánem č. 2300-116/2007 oddělena parcela p.č. 2918/63 o výměře 211 m2 a na základě 
kupní smlouvy č. 193/2008 odkoupena od spoluvlastníků do majetku města. Aby byl splněn závazek ze smlouvy č. 
61/2008 o budoucí směnné smlouvě, je nyní třeba uzavřít směnnou smlouvu na výše uvedené nově vzniklé parcely. 
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Příloha: GP č. 2300-115/2007, GP č. 2300-116/2007 
  
                                        
Přijaté usnesení: 1003/2009 - ZM schvaluje směnu parcely p.č. 3718/35 o výměře 128 m2 a parcely p.č. 3718/36 

o výměře 81 m2, obě v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci R. Jandeková a L. Špačková) za parcelu p.č. 
2918/63 o výměře 211 m2 (vlastník město Kuřim) dle návrhu geometrického plánu - bez 
cenového vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně 
z převodu nemovitosti uhradí město. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

5. Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2009 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. Š. Střítežská 

 
Struktura Akčního plánu rozvoje města Kuřimi byla schválena ZM dne 21.8.2007 pod usnesením č. 1178/2007. 
V první fázi byl zpracován Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2009 jednotlivými odbory MěÚ. Tato pracovní 
verze byla rozeslána členům komisí výstavby, dopravy, pro životní prostředí a projektu Zdravé město Kuřim 
k připomínkování.   
Do Akčního plánu byly dále zahrnuty některé požadavky zmiňované v anketě „Jaké jsou kuřimské priority“ a na 
Fóru Zdravého města Kuřim. Na základě požadavků veřejnosti byly do pracovní verze Akčního plánu na rok 2009 
zahrnuty i 2 aktivity, přestože se nejedná o investice města, a to podchod pod tratí ČD a dočasné řešení 
bezbariérového přístupu v prostorách nádraží ČD. Obě tyto investice jsou v souladu se Strategickým plánem rozvoje 
města Kuřimi. 
Konečná verze Akčního plánu rozvoje města Kuřimi pro rok 2009 (viz. Příloha) je nyní předkládána ZM ke 
schválení.  
 
Příloha:  Akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2009.  
 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož jak předkladatel stahuje tento bod z jednání ZM do doby, až budou 
schváleny investice města pro rok 2009. Materiál poté bude předložen k projednání na příštím jednání ZM. 
                                                                                                     
 
 
 
   

6. Návrh činnosti kontrolního výboru v roce 2009 
Přílohy č. 5, 5A, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 
 
Dne 12.1.2009 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá k projednání návrh Plán kontrolní činnosti. Kontrolní 
činnost je zaměřena do oblasti aktualizované vnitřní směrnice o veřejných zakázkách města Kuřimi, zejména na 
vybavování finančně nejnižších zakázek města, formální náležitosti smluv po zavedení nového programu evidence 
smluv a vybavování věcných břemen, kterých je značné množství. Podle potřeby je výbor připraven plnit z vlastní 
iniciativy (po schválení zastupitelstvem) i přímo z pověření zastupitelstva města i další úkoly. Výsledky činnosti 
výboru budou předkládány zastupitelstvu průběžně po splnění kontrolního úkolu. 
 
Kontrolní Plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2009: 
 

1. Plnění usnesení rady a zastupitelstva města se zaměřením na dlouhodobě nesplněné úkoly.            
2. Vybavování petic a stížností za rok 2008 v návaznosti na zákonnou lhůtu odpovědi. 
3. Plnění smluv uzavřených městem a druhou stranou, zejména formálních náležitostí smluv. 
4.  Dodržování vnitřní směrnice RM č. 1/2009 o veřejných zakázkách města Kuřimi,  zejména zakázky do 

100.000,- a do 250.000,-Kč. 
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5. Věcná břemena za rok 2008. Stav vybavování věcných břemen zřízených v letech 2008 a dříve. 
6.  Další úkoly zadané Zastupitelstvem města Kuřimi. 

 
Činnost kontrolního výboru ZM doplnila jeho předsedkyně A. Matějíčková, která také zodpověděla vznesené 
dotazy.  
 
 
Přijaté na usnesení: 1004/2009 - ZM pověřuje v souladu s § 118, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, kontrolní výbor zastupitelstva města úkoly podle Plánu činnosti 
kontrolního výboru na rok 2009. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
7. Stanovení nového počtu členů kontrolního výboru 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 
 
Dne 19.1.2009 obdržel MěÚ Kuřim písemné oznámení Mgr. Zdeňka Kroutila a Milady Svobodové, kterým se 
z časových důvodů vzdávají svého členství v kontrolním výboru ZM. 
Podle § 84, odst. 2, písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
právo zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce. 

Kontrolní výbor by měl mít lichý počet členů. Doposud měl kontrolní výbor 7 členů, ale již dlouhodobě pracuje 
v počtu 5 členů. Kontrolní výbor navrhuje, aby ZM nově stanovilo počet členů KV na 5. 
 

V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – navrhuje nově doplnit výbor na počet členů 7 a zvolit tak 2 nové členy. 
Starosta Ing. O. Štarha – protože v tuto chvíli nejsou známa jména kandidátů, kteří by měli zájem pracovat 
v kontrolním výboru, bude případné kandidáty posuzovat a schvalovat až příští jednání ZM. Na základě toho může 
potom ZM opět zvýšit počet jeho členů na 7. Ostatní členové ZM s tímto postupem projevili souhlas.  
 
 
Přijaté usnesení: 1005/2009 - ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Zdeňka Kroutila a Milady Svobodové na 

členství v kontrolním výboru Zastupitelstva města Kuřimi na jejich vlastní žádost ke dni 
19.1.2009. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení:  1006/2009 - ZM stanovuje počet členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na 5. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
8. Schválení 2. Komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu obce 
s rozšířenou působností Kuřim pro období 2009 - 2011 
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. T. Sojková 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na své pracovní schůzce 24.11.2008 
projednala a navrhla 2. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Kuřim pro období 2009 – 2011. Na tvorbě plánu tato skupina pracovala v průběhu celého roku 2008, kdy se 
scházela pravidelně jedenkrát měsíčně. Byly zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb i analýzy jejich 
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uživatelů. Dvakrát proběhlo veřejné setkání, jednou pro širokou veřejnost, podruhé pro cílovou skupinu seniorů a 
zdravotně postižených osob. Výsledkem je návrh 2. Komunitního plánu, který se předkládá ke schválení. 
Současně se navrhuje, v důsledku personálních změn na Městském úřadě Kuřim, pověřit Bc. Taťánu Sojkovou, 
vedoucí odboru sociálních věcí, aby v procesu komunitního plánování sociálních služeb zastupovala město. 
 
Příloha: Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2009 – 
2011.   
 
 
V diskusi vystoupili: 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – využil této příležitosti a představil členům ZM novou vedoucí odboru sociálních 
věcí MěÚ Kuřim Bc. Taťánu Sojkovou. Dosavadní vedoucí OSV paní Marie Koláčková odešla k 31.12.2008 do 
starobního důchodu a v této souvislosti by ji ZM mělo také odvolat ze zastupování města Kuřimi v plánování 
sociálních služeb. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož - vysvětlil tento předložený komunitní plán. Seznámil členy ZM s činnosti skupiny 
pro komunitní plánování v roce 2008. 
Ing. M. Kotek – má dotaz na Domov pro seniory na ulici Vychodilova v Brně. 
Bc. T. Sojková – vysvětlila tento dotaz, město Kuřim nemá pro toto zařízení samo kapacitu, takže se bude 
spolupracovat s Magistrátem města Brna. I Jihomoravský kraj bude schvalovat svůj krajský komunitní plán. 
Ing. M. Kotek - v Kuřimi je poptávka po zřízení domova důchodců. 
Bc. M. Bártová (vedoucí CSSK) – vysvětlila tuto záležitost. 
J. Herman – jedná se o obnovení klubu důchodců, který byl v Kuřimi v minulosti zrušen? 
Bc. M. Bártová – na Jungmannově ulici v Kuřimi je nově zřízeno Centrum denních služeb, kde se mohou důchodci 
scházet. 
A. Szabóvá – klub důchodců v Kuřimi není, je možno spolupracovat např. s klubem důchodců v Tišnově nebo se 
Svazem důchodců ČR. Pokud je o tuto činnost zájem, musejí se důchodci v tomto směru sami aktivizovat. Komise 
pro komunitní plánování nemá prostory pro aktivity důchodcův Kuřimi, navíc část prostorů v CDS získala do nájmu 
Správa bytů. 
Ing. D. Sukalovský – jedná se o zřízení bezbariérových přístupů v Kuřimi, město žádá o dotace na toto. 
 
 
Přijaté usnesení: 1007/2009 - ZM schvaluje 2. Komunitní plán sociálních služeb správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Kuřim pro období 2009 – 2011. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1008/2009 - ZM pověřuje Bc. Taťánu Sojkovou zastupováním města Kuřimi v plánování 

sociálních služeb. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1009/2009 - ZM odvolává Marii Koláčkovou ze zastupování města Kuřimi v plánování 

sociálních služeb. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

9. Výstavba lokality "Záhoří" - uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 
Přílohy č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová 
 
Příloha A - Smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě I. etapy projektu Záhoří - včetně nové  přílohy č.7 
 
Příloha B - Smlouva o úpravě právních vztahů při budování připojovací komunikace do Záhoří  
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Ve věci připravované výstavby lokality "Záhoří" vyvstala potřeba stanovení podmínek ze strany města pro vydání 
územního rozhodnutí, podmínek pro budoucí majetkové vypořádání s investorem výstavby a následně v tomto 
smyslu i nutnost uzavření smluv. V této věci zadalo město Kuřim v souladu s usnesením RM č. 450/08 ze dne 
7.10.2008 vypracování smluv advokátní kanceláři JUDr. Petra Fialy, Brno, Mezníkova 273/13, IČ 66 57 93 68. Ve 
spolupráci s OMP výše uvedená advokátní kancelář připravila texty smluv, které byly připomínkovány již i ze strany 
investora a nyní jsou Zastupitelstvu města Kuřimi předkládány ke schválení. Jedná se o tyto smlouvy: 
 
1) Smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě I. etapy projektu Záhoří jejímž předmětem je stanovení práv 
a povinností smluvních stran souvisejících s přípravou, plánováním a samotnou realizací I. etapy projektu a řešení 
otázek souvisejících; 
 
2) Smlouva o úpravě právních vztahů při budování připojovací komunikace do Záhoří jejímž předmětem je 
stanovení práv a povinností smluvních stran souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a jiné veřejné 
infrastruktury, zejm. stanovení povinnosti investora připojovací komunikaci na své náklady vybudovat, zkolaudovat 
a převést do vlastnictví města, závazek města při splnění podmínek této smlouvy umožnit výstavbu připojovací 
komunikace na svých pozemcích.  
 
 Do smluv byly již advokátní kanceláří zapracovány odsouhlasené připomínky a podněty jednotlivých zastupitelů. 
 
Projednávání tohoto bodu se zúčastnili Ing. arch. Jakub Kynčl a právník „Advokátní kanceláře JUDr. Petr 
Fiala“ Mgr. Jan Tejkal, která v této záležitosti zastupuje město Kuřim. Oba podali výklad navržených smluv 
ke schválení a urbanistického provedení výstavby v lokalitě Záhoří. Současně oba zodpověděli vznesené 
dotazy a připomínky členů ZM. 
 
Od pracovního jednání členů ZM dne 13.1.2009 byly do navržených smluv zapracovány změny a připomínky.  
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – na jak dlouho jsou tyto smlouvy plánovány? Bez omezení? 
Mgr. J. Tejkal – smlouvu lze časově omezit, pokud to nebude realizováno do určitého data, může město Kuřim od 
těchto smluv odstoupit. Investor je vázán smlouvami o smlouvě budoucí. Ze smlouvy vyplývají závazky pro 
investora i pro město. 
J. Brabec – pozemky bude Moravská stavební a.s. mít, termín dokončení není důležitý, pokud Moravská stavební a. 
s. bude vlastnit odkoupené pozemky, město Kuřim s tím už v této fázi nic nenadělá. 
J. Herman – 30 000 m2 pozemků bude vlastnit investor, což je dost velká plocha. 
Mgr. L. Kincl – pokud město smlouvu časově omezí, může se investor dostat do časové tísně, pokud bude muset 
realizovat výstavbu v dané lhůtě. 
Starosta Ing. O. Štarha – kdo donutí investora podepsat prodloužení smluv např. po 10 letech i dále? To může být 
potom problém. 
Ing. M. Kotek – co bude s nezastavitelnými pozemky? Jak jsou plánována  parkovací stání? 
Mgr. J. Tejkal – tyto záležitosti budou projednávány a schvalovány na jednání ZM  
Ing. Kynčl – lokalita Záhoří-Sever a Záhoří-Jih – patří Moravské stavební a. s. a M.S. Kuřimská, s. r. o.. Popsal 
urbanistické návrhy v lokalitě Záhoří, které prezentoval na dataprojektoru. 
Ing. M. Kotek – kolik parkovacích stání je tam plánováno? A kolik z nich je plánováno jako veřejné? 
Ing. J. Kynčl – asi 80 – 90 míst pravděpodobně zůstane jako veřejných. Na hlavní třídě jich je 33.  
Ing. M. Kotek – jak to bude s plánovanou cyklostezkou? 
Ing. J. Kynčl – vysvětlil tuto záležitost. 
Ing. M. Kotek – jak to bude s plánovanou zastávkou u Polikliniky Kuřim? Odpověď - v těchto místech se plánuje 
výstavba kruhového objezdu. 
Mgr. J. Tejkal – ohledně návrhů na časové omezení smluv má město zřejmě obavu, aby se k něčemu nezavázalo bez 
časového omezení. Závazky města jsou uvedeny v navržených smlouvách. 
J. Brabec – nebude povinností každého bydlícího v lokalitě Záhoří koupit spolu s bydlením i parkovací státní? 
Ing. J. Kynčl – ne, investor koupi nabídne, ale nebude na ni vázat prodej bytu v bytových domech. 
V. Zejda – je tam navrženo 228 parkovacích stání, které asi všechny Moravská stavební a. s. neprodá. 
J. Brabec – toto bylo prodiskutováno už na pracovním jednání 13.1.2009, dnes by ZM již mělo tyto smlouvy 
schválit. Vše bylo dostatečně prodiskutováno předem. 
Ing. D. Sukalovský – dejme již hlasovat, vše bylo předem projednáno.  
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Člen ZM Vladislav Zejda – veřejně prohlásil, že nebude v této záležitosti (obě navržená usnesení) jako 
zastupitel hlasovat z důvodu možného střetu zájmů. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2009 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě I. etapy 

projektu Záhoří s M.S. Kuřimská, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 1912/13, PSČ 602 00, IČ 277 
19 120. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 3, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1011/2009 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě právních vztahů při budování 

připojovací komunikace do Záhoří s M.S. Kuřimská, s.r.o., se sídlem Brno, Koliště 1912/13,                             
PSČ 602 00, IČ 277 19 120 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 2, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
                       

 
 
 
10. Návrh na převzetí daru od firmy Tengelmann Real Estate International 
Czech Republic s.r.o., Vršní 651/32,180 00 Praha 8- Kobylisy –části 
kanalizační stoky 
Přílohy č. 9, 9A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková 
 
Dopisem ze dne 24.11.2008 nabídla firma Tengelmann Real Estate International Czech Republic s.r.o. městu Kuřim 
bezúplatný převod části splaškové kanalizace v ulici Tyršova vybudované při výstavbě prodejny PLUS-DISCOUNT 
na  základě podmínek Města Kuřimi uvedených v kolaudačním rozhodnutí č.j. 1140/ výst./149/2004 – Mu ze dne 
18.2.2004 bod č. 10 do majetku města. 
Jedná se o prodloužení kanalizační stoky v ulici Tyršova k prodejně PENNY Market ( dříve PLUS DISCOUNT ) 
v délce 52,59 m, 
 Kanalizace je uložena v pozemcích: 
- parc.č. 432/19 k.ú. Kuřim v majetku České republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,                       
Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 28  
- parc. č. 2629/8, 2629/7, 2629/6 k.ú. Kuřim v majetku AB-OIL s.r.o., Královická 1607/54, 100 00 Praha 
Jelikož se kanalizační stoka nachází na soukromých pozemcích, bude nutné uzavřít smlouvu o zřízení věcného 
břemene s jejich vlastníky. 
 
Tento předložený materiál objasnila předkladatelka místostarostka Ing. M. Macková. 
 
Při projednávání tohoto bodu se z jednání ZM vzdálil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 15 členů 
ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1012/2009 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí kanalizační stoky v délce 52,59 m vybudované v 

 rámci výstavby prodejny PLUS - DISCOUNT na ulici Tyršova, uložené v pozemcích parc.č. 
432/19, parc. č. 2629/8, 2629/7, 2629/6 k.ú. Kuřim do majetku Města Kuřimi s  tím, že před 
uzavřením darovací smlouvy bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene na kanalizaci 
ve prospěch oprávněných z  věcného břemene - Města Kuřimi a Brněnských vodáren a 
kanalizací a.s. Náklady na zřízení bezúplatného věcného břemene ponese povinný z věcného 
břemene.   

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
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11. Zpráva z jednání finančního výboru  
Příloha č. 10, 10A, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Již 13. jednání finančního výboru ZM se uskutečnilo dne 26.1.2009, zápis z tohoto jednání mají členové ZM 
k dispozici. Informaci o jednání podal předseda finančního výboru RNDr. I. Poledňák. 
 
Ing. Antonín Chocholáč oznámil písemně svoji rezignaci na člena finančního výboru ZM. 
 
Vzhledem k tomu, po odstoupení tohoto dosavadního člena zůstává finanční výbor ZM 6 členný, což je sudý počet, 
na příští jednání ZM se připraví návrhy na nové kandidáty, kterými by se finanční výbor ZM opět doplnil na lichý 
počet 7 členů. 
 
 
Přijaté usnesení: 1013/2009 - ZM bere na vědomí informaci z jednání finančního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi, konaného dne 26.1.2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1014/2009 - ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Antonína Chocholáče na členství ve finančním 

výboru Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 27.1.2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
12. Návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2009 
Přílohy č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
ZM je předložen návrh rozpočtu města Kuřim pro rok 2009. Zastupitelům jsou předloženy 2 verze, první verze 
rozpočtu je taková, v jaké byl rozpočet vyvěšen na úřední desku v zákonné lhůtě před projednáním v ZM, druhá 
verze je po úpravách, ke kterým došlo po vyvěšení rozpočtu na úřední desku. Ke schválení je tudíž navrhována verze 
č. 2.  
Návrh rozpočtu předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 200.827.800,- Kč, včetně financování. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 161.781.400,- Kč, s financováním ve výši 39.046.400,- Kč, které je tvořeno 
přebytky minulých období. Výše přebytku bude známa přesně po účetní uzávěrce za rok 2008 a jeho aktuální výše 
bude upravena v rozpočtu rozpočtovým opatřením. Oproti provizoriu je příjmová stránka rozpočtu povýšena o 5,5 
mil. Kč, což představuje navýšení v oblasti daní podle skutečnosti roku 2008 a o navýšení daně z nemovitosti na 
základě nového zákona. 

 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 139.827.800,- Kč, rezerva pro financování investičních akcí je 
prozatím ve výši 55 mil. Kč a financování ve výši 6.000.000,- Kč (splátky úvěrů). Do rozpočtu nejsou prozatím 
zapojeny finanční prostředky ve správě ČSOB Asset management (Patria) ve výši cca 8 mil. Kč. 

 
Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

ZŠ Jungmannova   4.850.000,- Kč 
ZŠ Tyršova   6.000.000,- Kč 
MŠ Zborovská   5.200.000,- Kč 
Centrum sociálních služeb  4.900.000,- Kč  

 
Návrh rozpočtu byl sestaven tak, aby tento rozpočet byl včetně financování vyrovnaný, bez financování je rozpočet 
schodkový.  Částka 55 mil. Kč v oddíle 64  na výdajové straně tvoří volnou rozpočtovou rezervu, kterou lze využít 
např. pro financování investičních akcí, které budou do rozpočtu zapojeny prvním rozpočtovým opatřením. 
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Návrh rozpočtu je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, proto je zastupitelům rozeslán i materiál, ve kterém 
je rozpis jednotlivých oddílů do rozpočtových organizací (výdaje).  
  
K rozpočtu je navrhováno schválit i základní pravidla, která umožní operativní práci s rozpočtem: 
 
1) změny v rozpočtu mezi rozpočtovými oddíly a investičními akcemi schvaluje ZM, RM je zmocněna ke 
stejným změnám do výše 20 % narozpočtovaných výdajů v oddíle nebo akci, max. však do výše 500.000,- Kč 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně) - platí již 
z minulosti 
2) změny v rozpočtu mezi ORGy v rámci oddílu schvaluje RM 
3) změny v rozpočtu mezi položkami v rámci ORGu a oddílu schvaluje vedoucí OF na návrh správce rozpočtu 
4) schválené investiční akce, příspěvky z KF, Podnikatelského obolu a schválené příspěvky ze ZM a RM     
rozepisuje do příslušných paragrafů a položek ve schválené výši vedoucí OF. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štarha - objasnil tento navržený rozpočet. 
RNDr. I. Poledňák – informoval o závěrech finančního výboru ZM k tomuto navrženému rozpočtu, doporučuje snížit 
položku na zimní údržbu v roce 2009, aby v rozpočtu byla rezerva pro jiné provozní výdaje. 
Dále se RNDr. I. Poledňák ptá, co znamená částka 450.000,- Kč na společenské akce města v roce 2009? Není to 
mnoho? Jedná se o nárůst o 50% oproti výdajům na tuto položku v roce 2008. 
Ing. A. Varmužka – objasnil plánovaná společenské akce města - jedná se o ples města Kuřimi, akce k různým 
svátkům, dvoudenní Mikulášský jarmark apod. 
A. Szabóvá – upozornila na formální chybu v návrhu usnesení (špatně uvedena jedna číslovka) – A. Varmužka to ve 
finální podobě usnesení opraví.  
J. Herman – neměla by být v rozpočtu rezerva pro případ možné finanční krize? 
V. Zejda – navrhuje o rozpočtu hlasovat až poté, kdy se schválí plán investičních akcí města na rok 2009. 
I. Poledňák – podává pozměňující návrh – navrhuje pouze částku 300.000,- Kč (skutečnost roku 2008) na 
společenské akce města v roce 2009. 
V. Zejda – město může vygenerovat kolem 20 mil. Kč na investice? 
A. Varmužka – ano, je to tak. 
Ing. M. Macková – podává pozměňující návrh na částku 350.000,- Kč (zdůvodnila to většími výdaji na 
pořádání Mikulášského jarmarku, který se v roce 2009 plánuje jako dvoudenní). 
RNDr. I. Poledňák – připojuje se k návrhu místostarostky na částku 350.000,- Kč na společenské akce a 
stahuje svůj původní návrh na částku 300.000,- Kč. 
 
 
Hlasováno: pro 7, proti 6, zdrželi se 2, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
 
(tento pozměňující návrh nebyl schválen) 
 
 
Hlasováno o původních návrzích usnesení včetně částky 450.000,- Kč na společenské akce města v roce 2009: 
 
 
Přijaté usnesení:  1015/2009 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2009 podle přílohy, se změnami, a to s 
     příjmy:  161.781.400,- Kč 
     výdaji:   194.827.800,- Kč 
     financováním:    33.046.400,- Kč  
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 1 
                             

 
Přijaté usnesení:  1016/2009 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu města Kuřimi na rok 2009: 

                 ZŠ Jungmannova   4.850.000,- Kč 
   Tyršova                 6.000.000,- Kč 
   MŠ Zborovská                 5.200.000,- Kč 
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    Centrum sociálních služeb  4.900.000,- Kč 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 1 
 
   
Přijaté usnesení:  1017/2009 - ZM schvaluje pravidla pro práci s rozpočtem města Kuřimi na rok 2009, podle 
návrhu. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 1 
 
   
 
 

13. Rozpočtové opatření č. 1 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Po schválení rozpočtu města na rok 2009 je navrhováno prvním rozpočtovým opatřením zařadit do rozpočtu 
„investiční akce“, které jsou uvedeny v příloze. Akce budou financovány z rezervy rozpočtu. 
       
V diskusi vystoupili: 
Místostarostka Ing. M. Macková – seznámila s jednotlivými položkami v návrhu investičních akcí a poté 
zodpověděla dotazy členů ZM. Organizační složky města předložily odboru finančnímu své finanční požadavky, ze 
kterých se vycházelo při sestavování tohoto plánu investic na rok 2009.  
Ing. M. Kotek – dotaz na architektonické soutěže v plánu investic. 
Místostarostka Ing. M. Macková – v roce 2008 byly schvalovány architektonické soutěže na každou projednávanou 
soutěž.  
Ing. M. Kotek – rozšíření kuřimského hřbitova, jak to vypadá? 
Místostarostka Ing. M. Macková – připravuje se I. etapa rozšíření hřbitova – oplocení, technické sítě na zajištění 
budoucí obřadní síně, hrobová a urnová místa, kolumbárium, urnový háj. Míst s urnovými hroby na starém hřbitově 
je dostatek. 
Ing. M. Kotek – podporuje výstavbu nového hřbitova, ale k tomuto projektu se podle něj členové ZM neměli 
možnost v minulosti vyjádřit. Má obavu, že se výstavba obřadní síně na novém hřbitově nebude nakonec v další 
etapě realizovat. Stejně tak vedení města přistupuje k plánované rekonstrukci a úpravě náměstí 1. května, kde 
členové ZM podle něj také nemají dostatek informací. 
Místostarostka Ing. M. Macková – tento projekt je už z roku 2005.  
V. Zejda – upozornil na nesrovnalost mezi plánem investic a akčním plánem města. V aktuálním návrhu plánu 
investic není zařazen projekt na Wellness. Co se s tímto plánem stane, pokud město získá dotaci na Wellness? 
Dále se ptá, jak je to v současnosti s žádostí o dotací na Wellness? A kdy začne město splácet případně získaný úvěr 
na tuto akci? 
Starosta Ing. O. Štarha – o dotaci na Wellnes bude jasno až 5. února 2009. Město si bude brát úvěr 50.000.000,- Kč 
pravděpodobně v létě 2009. Jakmile bude o dotaci jasno, začne se projektovat. Splácet úvěr začne město v průběhu 
roku 2010. 
V. Zejda – jak je to s dotacemi na další plánované akce, které nejsou v plánu investic uvedeny (rybník Srpek, 
výstavba cyklostezky apod.). 
Ing. M. Kotek – ptá se, zda není možno odložit schválení plánu investic města až na příští ZM dne 10.3.2009? 
Starosta Ing. O. Štarha – nesouhlasí s názory zastupitele Ing. M. Kotka, vedení města vždy v předstihu informuje 
členy ZM jako první se všemi stavebními a investičními záměry ve městě a stejně tak tomu bude i nadále. 
 
Ing. M. Kotek podává protinávrh - vyčlenit z plánu investičních akcí na rok 2009 - body č. 19 a 20 (rozšíření 
hřbitova a rekonstrukce náměstí 1. května) – a přepracovat jejich projektovou dokumentaci: 
 
 
Hlasováno o vyjmutí bodu č. 19: pro 1, proti 13, zdržel se 2, nebyli přítomni  
(tento pozměňovací návrh nebyl přijat) 
 
 
Hlasováno o vyjmutí bodu č. 20: pro 1, proti 13, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 
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(tento pozměňovací návrh nebyl přijat) 
 
 
Hlasování o původním návrhu předloženého usnesení a plánu všech zařazených investic města na rok 2009:     
 
Přijaté usnesení: 1018/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, podle   
                              přílohy. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 

14. Společenství vlastníků jednotek bytových domů Popkova č.p. 998 – 1001 – 
revitalizace modernizace objektu domu 
Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
        
Společenství vlastníků jednotek bytových domů Popkova č.p. 998 – 1001 vybralo na schůzi dne 10.12.2008 vítěze 
výběrového řízení na revitalizaci domu spočívající ve výměně oken a čtyř vchodových dveří, v zateplení 
obvodového pláště a ve výměně zábradlí na stávajících lodžiích. Smlouva o dílo bude uzavřena s obchodní firmou 
KALAHA s.r.o., se sídlem Kšírova 120, 619 00 Brno, IČ 25562151. Cena za dílo je ujednána ve výši 5.840.000,- Kč 
+ rozpočtová rezerva 60.000,- Kč. Schůze vlastníků bytových jednotek dále schválila financování tohoto projektu 
úvěrem od ČSOB a.s., Poštovní spořitelna ve výši 5.900.000, - Kč. Úvěrovou smlouvu uzavře banka přímo s SVJ 
Popkova č.p. 998 – 1001 a k zajištění tohoto úvěru banka nepožaduje ani zástavu ani ručitelský závazek. Úvěr má 
dobu splatnosti 16 let s fixací úroku na 5 let. Město bude splácet 5.424,- Kč/měsíc. Vložené prostředky budou 
nájemníci vracet formou nájmu a současně dojde ke zhodnocení městského majetku. Město Kuřim je v tomto 
společenství vlastníkem čtyř bytových jednotek z celkového počtu čtyřiceti. Nájemné z těchto čtyřech bytů činí 
8.954,- Kč/měsíc. Na schůzi společenství vlastníků město podpořilo, v souladu s dlouhodobě uplatňovaným 
přístupem k činnosti společenství, tuto revitalizaci. Revitalizace domu se předpokládá v první polovině roku 2009.  
Současně s úvěrem žádá společenství o podporu z programu Panel, z něhož je dotována část úroků  
 
 
V diskusi vystoupili: 
zástupci Společenství vlastníků – seznámili členy ZM s tímto návrhem na revitalizaci objektu daného domu, což 
členové ZM s porozuměním přijali. 
 
 
Přijaté usnesení:  1019/2009 - ZM schvaluje realizaci modernizace a revitalizace objektu domu stojícího na 

pozemcích dle LV č. 3251, k.ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Společenství vlastníků jednotek 
domů Popkova 998, 999, 1000, 1001 se sídlem Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066, jehož 
je město Kuřim členem. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení:  1020/2009 - ZM souhlasí s přijetím úvěru Společenstvím vlastníků jednotek domů Popkova 998, 

999, 1000, 1001 se sídlem Popkova 998, 664 34 Kuřim, IČ 26252066, ve výši 5.900.000,- Kč od 
Československé obchodní banky, a.s., divize Poštovní spořitelna se sídlem Radlická 333/150, 150 
57 Praha 5, IČ 00001350 na náklady spojené s revitalizací a modernizací bytových domů č.p. 
998, 999, 1000, 1001 na ulici Popkova v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
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15. Různé 
15.1. Informace k semináři „Jednací řád zastupitelstva obce, zápis a usnesení ze zasedání 
zastupitelstva obce“ 

Příloha č. 13, předkládá Ing. P. Němec 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec informoval členy ZM, že MěÚ Kuřim obdržel nabídku semináře pro členy ZM, který 
se týká problematiky jednacích řádů zastupitelstev obcí resp. zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstev obcí. 
 
Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Jana Jandla na kanceláři úřadu MěÚ Kuřim. 
Zatím projevil zájem zúčastnit se tohoto semináře radní Mgr. L. Kincl. 
 

 
 

15.2. Informace o žádosti o podání dotace na Wellness centrum v Kuřimi 
Starosta Ing. O. Štarha informoval členy ZM, že o této dotaci bude rozhodnuto dne 5.2.2009 – členové ZM budou o 
výsledku včas informováni. 

 
 
 
 
15.3. Informace ke koncepci nového územního plánu Kuřimi  
Atelier Knesl + Kynčl dodá zpracovanou koncepci ÚP na jednání ZM 10.3.2009. 

        
V rámci projednávání bodu Různé z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. Igor Poledňák, do konce jednání 
ZM již přítomno pouze 15 členů ZM. 
 
 
Další různé: 
J. Brabec – město má od dubna 2009 být plátcem DPH, je to pravda? 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – o těchto změnách MěÚ ví, RM a vedoucí odboru finančního jsou informováni. 
Změna plátce DPH nastane během jarních měsíců 2009. DPH se bude platit jen z některých činností. 
A. Szabóvá – vznesla stížnost na špatný stav chodníků v ulici Na Královkách – bláto, rozbité dlaždice. 
 
 
Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. Člen návrhové komise Ing. Rostislav 
Hanák přečetl znovu všechna přijatá usnesení  
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 21:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 27.1.2009 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Alena Matějíčková           Alena Szabóvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                      plnění usnesení ZM k 20.1.2009 
2, 2A                      program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
3, 3A                      směna pozemků 
4, 4A                      akční plán rozvoje města Kuřimi pro rok 2009 
5, 5A                      návrh činnosti kontrolního výboru v roce 2009    
6, 6A, 6B               stanovení nového počtu členů kontrolního výboru 
7, 7A                      schválení 2. komunitního plánu sociálních služeb správního obvodu pro období 2009 - 2011 
8, 8A, 8B               výstavba lokality „Záhoří“ – uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 
9, 9A                      návrh na převzetí daru – části kanalizační stoky 
10, 10A                  zpráva z jednání finančního výboru 
11, 11A                  návrh rozpočtu města Kuřimi pro rok 2009 
12, 12A                  rozpočtové opatření č. 1 
13                           informace k semináři „Jednací řád zastupitelstva obce, zápisy a usnesení 
14                           společenství vlastníků jednotek bytových domů Popkova č.p. 998 – 1001 – revitalizace a  
                               modernizace objektu domu 
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