
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2009 konaného dne 21. 4. 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 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: Ing. Martina Bojanovská, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Drago 
Sukalovský. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyla přítomna Ing. Martina Bojanovská, ostatní se dostavili v průběhu 
zasedání ZM. Během projednávání bodu č. 1 odešel Jiří Brabec. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Miloš Kotek, Alena Matějíčková 
Návrhová komise schválena 13 hlasy pro, 1 se zdržel 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Hanák, Bc. Roman Stříž 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (14).  
 
 
 
Program:  
                            1.  Prezentace ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, oblast Brno 

2.  Plnění usnesení  
3.  Odprodej části pozemku parc. č. 1590 k.ú. Kuřim za účelem výstavby garáže 
4.  Záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 a části pozemku parc. č.   
     4990 k.ú. Kuřim 
5.  Záměr na směnu části pozemku parc. č. 1590 k.ú. Kuřim za účelem výstavby  
     garáže 
6.  Žádost o dotaci  
7.  Změna č. VIII. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření obecné povahy 
8.  Žádost o finanční příspěvek pro TJ SOKOL Kuřim 
9.  Investice do zaslepení kanalizace 

                          10.  Pojmenování nově budované ulice v lokalitě Díly za sv. Janem  
                          11.  Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
                          12.  Přijatí dotace z Operačního programu životní prostředí na revizalizaci   
                                 rybníku Srpek 
                          13.  Zpráva z jednání kontrolního výboru 
                          14.  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města  
                                 Kuřimi – 1. výzva roku 2009 
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                          15.  Příloha č. 1 k Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové  
                                činnosti 
                          16.  Rozpočtové opaření č. 4 
                          17.  Různé 
 
                          
Starosta města Ing. O. Štarha informoval členy ZM o dodatečných materiálech, zařazených na program zasedání ZM, 
které byly rozeslány až v pátek 17. 4. 2009. Informoval, že jako bod č. 1 bylo dodatečně zařazeno vystoupení a 
prezentace ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, oblast Brno, k problematice „jižního obchvatu Kuřimi“.  
Starosta města Ing. O. Štarha požádal členy ZM, aby schválili hlasováním pozměněný program zasedání ZM. 
 
Program jednání ZM byl po doplnění schválen všemi 14 hlasy přítomných členů ZM. 
 
 
 
 

1. Prezentace ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR, oblast Brno 
 

Slova se ujal ředitel Ředitelství silnic a dálnic, oblast Brno Ing. Pavel Kremitovský, který představil svého 
přítomného spolupracovníka Mgr. Martina Cetla. 
. 
S prezentací pomocí dataprojektoru seznámil členy ZM pracovník ŘSD Mgr. Martin Cetl – varianty řešení vedení 
komunikací v okolí Brna. Brněnská aglomerace ve vazbě na TEN – dána evropskou komunikační sítí. Komunikace 
I/42, I/43 – VMO Brna. Dopravní nehodovost v JMK, smrtelné úrazy v rámci dopravních nehod. Kdyby v roce 2015 
byly tyto komunikace v provozu, ubylo by dopravních nehod i smrtelných úrazů.  
Zvažují se 3 varianty vedení rychlostní komunikace  R43 – Bystrcká stopa, Boskovická brázda a Nulová varianta 
R43. 
Severní či jižní obchvat Kuřimi – napojení na stávající dopravní tangenty, srovnání jejich výhod a nevýhod pro 
dopravu v Kuřimi. 
Srovnání intenzit jednotlivých variant. 
Stanovení strategie – budoucí investoři zohlední stav průjezdnosti městem Brnem na všechny směry. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili zastupitelé RNDr. Igor Poledňák a Ing. Drago Sukalovský, 
současně odešel zastupitel Jiří Brabec, nadále přítomno 14 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – nebylo správné spojovat severní tangentu pouze s Bystrckou stopou vedení R43. Stejně tak může být 
tato stopa spojena i s jižní tangentou. 
Ing. P. Kremitovský – zatím není jasní, která z variant R43 bude realizována. Jižní obchvat Kuřimi by byl veden 
tunelem pod Kuřimskou horou (2 tubusy v délce cca 1 200 m). 
J. Herman – měl by se realizovat jižní obchvat tunelem pod Kuřimskou horou. 
Ing. P. Kremitovský – R43 bude realizovat ŘSD (má ze zákona na starosti pouze výstavbu dálnic a rychlostních 
komunikací), nikoliv jiných typů komunikací. Případný jižní obchvat tunelem by nemohlo realizovat ŘSD a neměl 
by návaznost na případné vedení R43 Bystrckou stopou. Jediná a nejschůdnější varianta pro Kuřim je jednoznačně 
vedení R43 Bystrckou stopou. R43 se nesmí rozkouskovat na jednotlivé úseky, ale musí se stavět naráz jako celek. 
Návrh ŘSD pro Kuřim – lokalita kolem Kuřimi, komunikace sever – jih a vyřešit tranzitní dopravu v Kuřimi tak, aby 
doprava a průjezdnost aut Kuřimí byla optimální. Navrhuje – zadání studie jen pro Kuřim, kterou by měl zpracovat 
HBH Projekt spol. s r. o. Pouze jižní obchvat tunelem není řešením, protože zablokuje dopravu na VMO v Brně. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – HBH zpracovalo obě varianty – severní i jižní a finančně to vyšlo cca stejně. 
J. Herman – snahou je odvést velkou tranzitní dopravu směrem na Hradec Králové a na Vysočinu. Ale to severní 
varianta v žádném případě neumožní, takže podporuje jižní variantu. 
A. Szabóvá – každé město si hájí své zájmy při řešení dopravní situace, je třeba to řešit společně, ne na úkor Brna. 
Občané Kuřimi se o to zajímají. Vznikají i občanská sdružení, která toto chtějí řešit. Hrozí, že se budou vzájemně 
blokovat a samospráva s tím nic neudělá, všechny její iniciativy a návrhy budou tato občanská sdružení torpédovat. 

 2



Ing. P. Kremitovský – na ŘSD nebyla v této věci podána žádná seriózní stavební studie, pouze jednoduchá malůvka 
na listu A4. Tuto záležitost je nutno řešit plošně v rámci celé brněnské aglomerace, nikoliv pouze z pohledu Kuřimi.  
Ing. D. Sukalovský – polemizuje s ředitelem ŘSD – stavební studie HBH Projekt spol. s. r. o. není žádnou malůvkou, 
ale seriózní studií. ŘSD ji musí dobře znát, neboť i na ní nechalo vypracovat oponentní posudek. 
Brzdění výstavby R43 je věc politická na krajské úrovni – není vůle toto řešit. Je snaha město Kuřim vmanévrovat 
do nevýhodné pozice, kde to vypadá, že vše blokuje město Kuřim, což není pravda. 
Jaké je stanovisko v Zásadách územního rozvoje JMK - technická doporučení? 
Ing. P. Kremitovský – ŘSD je technická organizace, ale pro politickou reprezentaci je povinno zpracovat a předložit 
všechny technické informace, podklady a návrhy řešení. Územní plány jsou záležitostí měst a obcí. 
Ing. P. Kremitovský – je nutno vyřešit vedení trasy R43, kde ŘSD jednoznačně prosazuje variantu Bystrckou stopou. 
RNDr. I. Poledňák – s městem Kuřimí není v této věci seriózně jednáno. Zájmem Kuřimi je omezení dopravy na 
I/43, směrem na Tišnov a zachovat vstup do krajiny Zlobice. Pokud by se jižní varianta zaústila do I/43, co by to pro 
Kuřim znamenalo? 
Ing. P. Kremitovský – je nutno hledat věcné řešení, nezaobírat se maličkostmi. Nejhorší variantou by bylo, pokud by 
se politicky prosadila Nulová varianta vedení R43. S tím už by se potom nedalo nic dělat. 
Ing. D. Sukalovský – intenzita současné dopravy směřuje jednoznačně přes Kuřim. 
 
Na závěr této prezentace ředitel ŘSD Ing. P. Kremitovský členy ZM informoval, že cca do 11. května 2009 je 
plánováno v Kuřimi pracovní jednání členů ZM s vedením ŘSD, kde ŘSD nastíní možnost řešení špatné 
dopravní situace při průjezdu aut Kuřimí. Bude to uspokojivé řešení pro všechny strany. Dokumentace bude 
do května 2009 umístěna pro zájemce i na webových stránkách ŘSD, kde bude k dispozici i pro stažení. Bude 
se projednávat postupně na úrovní města Brna a Jihomoravského kraje (přesné datum tohoto pracovního 
jednání bude včas upřesněno s ředitelem ŘSD. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 14. 4. 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 především v oblasti 
investiční a majetkové.  
Existuje několik usnesení z oblasti investiční výstavby, jejichž nesplnění je zapříčiněno ne příliš dobrým přístupem 
(mohlo by se to nazvat i jinak) stavebních společností, které po dokončení staveb převádí stavby, u nichž by bylo 
vhodné, aby je vlastnilo město, protože představují veřejné užití (veřejný zájem) jako jsou kanalizace, vodovody, 
komunikace, osvětlení, plochy ve městě atd. do vlastnictví města. Město Kuřim je velmi vstřícné vůči stavebníkům, 
nejčastěji na základě smluv o smlouvě budoucí dává příslib, že převezme majetky do svého vlastnictví, aby se mohla 
stavba dokončit, zkolaudovat, prodat, zapsat do katastru nemovitostí atd. Následně při zakončování smluvního 
vztahu mezi městem a developerskou firmou se zjišťuje spousta změn, které by bránily převzetí kanalizace a 
vodovodu do správy příslušným správcem jako provozovatelem, schází věcná břemena a jsou zjišťovány další 
odborné problémy. Následně se jedná, píše, telefonuje, e-mailuje, apod. Firmy slibují, již staví jinde, mají jiné hlavní 
úkoly nebo se v ní mění pracovníci. Stavba se mezitím užívá. 
Podobná situace je ve styku s úřady, které sice postupně věci zpracovávají, ale ne příliš velkým tempem. 
 
Tímto popisováním chce zpracovatel příspěvku naznačit, že úředníkům není jedno, že usnesení nejsou splněna, ale 
situace je více než složitá, v některých případech jsem spíše pesimista.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 14. 4. 2009 
 

 
Přijaté usnesení: 1038/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke 14. 4. 2009. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
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3. Žádost o odrodej pozemku parc. č. 1590 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Manželé František a Jiřina Šrámkovi požádali město Kuřim o odprodej části pozemku parc.č. 1590 k.ú. Kuřim o 
výměře 18 m2 za účelem umístění prefabrikované garáže – viz příloha A. 
Podle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se pozemek parc. č. 1590 k.ú. Kuřim nachází v zastavěném 
území a je určen jako stávající plocha dopravy (garáže, PHM). OIRR a KV však z důvodu vzdušného vedení el. 
energie nad předmětným pozemkem, požádala doložit k žádosti souhlasné stanovisko společnosti E.ON Česká 
republika, s.r.o..  
Společnost E.ON Česká republika, s.r.o. potvrdila, že předmětný pozemek leží v ochranném pásmu nadzemního 
vedení VN a souhlasila se stavbou garáže na pozemku parc.č. 1590 k.ú. Kuřim za splnění blíže specifikovaných 
podmínek viz příloha B.  
Na základě výše uvedeného OMP doporučila odprodej pozemku za cenu min. 500,- Kč/m2. 
Dne 25. 3. 2009 přijala RM usnesení č. 145/2009, kterým schválila záměr odprodat manž. Františku a Jiřině 
Šrámkovým trvale bytem Kuřim, U Vlečky 1021 část pozemku parc.č. 1590 k.ú. Kuřim o vým. 18 m2 za cenu 500,- 
Kč/m2 za účelem výstavby garáže s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavření 
kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1039/2009 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1590 k.ú. Kuřim o výměře 18 m2 za 

cenu 500,- Kč/m2 za účelem výstavby garáže manželům Františku a Jiřině Šrámkovým, trvale 
bytem U Vlečky 1021, 664 34 Kuřim, s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
  

4. Žádost o odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 3, 3C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová  
 
Pan Radovan Kotoulek požádal město Kuřim o odprodej části pozemku parc.č. 2642/559 k.ú. Kuřim, případně i části 
pozemku parc.č. 4990 celkem o výměře cca 30 m2– viz příloha C. 
Pan R. Kotoulek uvádí, že bydlí v bytové jednotce v prvním nadzemním podlaží domu č.p. 1774. Bytový dům 
sousedí s pozemkem parc.č. 2642/559 k.ú. Kuřim, na kterém město plánuje vybudovat dětské hřiště. Výška okenních 
parapetů předmětného bytu je cca 75 cm. Důvodem žádosti je zabezpečení bytové jednotky proti vniknutí 
nepovolaných osob a případnému vandalismu, zvláště z boční strany bytové jednotky, která nesousedí s dalším 
bytovým domem. V současné době jsou předmětné pozemky využívány k venčení psů a to i z přední strany bytového 
domu. Pan R. Kotoulek by pozemek oplotil a řádně udržoval. Vstup na pozemek by jmenovaný řešil buď 
vybouráním vstupu z bytové jednotky (po souhlasu společenství vlastníků bytového domu) nebo brankou z čelní 
strany domu. Vybourání vstupu z bytové jednotky již bylo projednáno se stavební firmou EMBRA. 
Vyjádření dotčených odborů: 
KD, OSVO a OŽP nemají připomínek. 
KV a OIRR nedoporučuje odprodej pozemku. 
OMP nedoporučuje odprodej části pozemku z přední strany bytového domu, tj. část pozemku parc.č. 4990 k.ú. 
Kuřim.  
RM dne 8.4.2009 projednala žádost pana R. Kotoulka a přijala usnesení č. 180/2009, kterým nedoporučuje ZM 
odprodej části pozemku parc.č. 2642/559 a části  pozemku parc.č. 4990 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 30 m2 
Radovanu Kotoulkovi trvale bytem Kuřim, Metelkova 1774.  
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Přijaté usnesení: 1040/2009 - ZM neschvaluje záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2642/559 a části 

pozemku parc.č. 4990 k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 30 m2 panu Radovanu Kotoulkovi, trvale 
bytem Metelkova 1774, 664 34 Kuřim.  

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 

5. Žádost o směnu části pozemku parc. č. 3272 v k.ú. Kuřim za část pozemku 
parc. č. 3271/1 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 4, 4D, 4E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 

 
Město Kuřim vlastní pozemek parc.č. 3271/1, trvalý travní porost, k.ú. Kuřim o výměře 1.367 m2. Část tohoto 
pozemku o vým. 302 m2 město pronajímá manžely Báborovým za účelem užívání jako zahrady za objektem 
rodinného domu. Nájemné je každoročně zvyšováno dle míry inflace v ČR a v roce 2009 činí 1.805,- Kč/rok. 
Dále město Kuřim vlastní pozemek parc.č. 3274/4 k.ú. Kuřim - pozemek je užívaný jako zahrada při Mateřské školce 
Kuřim – Podlesí.  
Manželé Báborovi jsou vlastníky pozemků parc.č. 3274/5, parc.č. 3273, parc.č. 3271/2 a pozemku parc.č. 3272, lesní 
pozemek o výměře 1.591 m2 vše v k.ú. Kuřim – viz příloha D. 
Vedení města vstoupilo v jednání s manželi Báborovými ve věci směny pozemků – viz příloha E za účelem rozšíření 
zahrady při Mateřské škole s výhledem k budoucí rekonstrukci objektu Kulturního domu na Podlesí a rozšíření počtu 
dětí v MŠ.   
Manželé Báborovi souhlasí s navrženou směnnou pozemků o výměře 400 m2 bez cenového vyrovnání a dále 
požádali město Kuřim o dalších 122 m2 – viz příloha E. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitek 
OŽP: nemá námitek, upozorňuje na nutnost převést kulturu lesního pozemku na zahradu. 
OIRR: z hlediska Územního plánu sídelního útvaru Kuřim je pozemek parc.č. 3272 určen jako les. Pozemek parc. č. 
3271/1 se nachází v zastavitelné ploše a je určen pro výstavbu rodinných domů. Hodnota pozemků je podle ÚPN SÚ 
Kuřim rozdílná. OIRR doporučuje směnu pozemků z důvodu možného využití pozemku k rozšíření zahrady pro MŠ. 
KV se ke směně pozemků vyjádří na své nejbližší schůzi v měsíci květnu. 
OMP se s manželi Báborovými dohodl, že geometrický plán na směnu pozemků uhradí manželi Báborovi, ostatní 
náklady související se směnnou pozemků (daň z převodu nemovitostí) bude hrazena dle zákona, tj. společně a 
nerozdílně.  OMP doporučuje cenu za výměru převyšující 400 m2 ve výši min. 500,- Kč/m2. Za předpokladu 122 m2  

by cenové vyrovnání činilo 61.000,- Kč. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – kdy pan Bábor tento pozemek nabyl, byl předtím v soukromých rukou? Osobně nedoporučuje 
tento odprodej. Domnívá se, že při tomto prodeji nebyly hájeny zájmy města. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – asi před půl rokem. 
 
Po následné diskusi a vznesených pochybnostech starosta Ing. O. Štarha tento příspěvek stáhl z jednání ZM  
s tím, že budou doplněny chybějící informace a dopracovaný příspěvek bude předložen k projednání na 
dalším zasedání ZM.   
 
 
 
 

6. Žádost o dotaci 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se obrátila podnikatelka Naděžda Hemberová se žádostí o poskytnutí dotace na úhradu 
mimořádných nákladů spojených s ukončením činnosti Soukromé plavecké školy Kuřim. Žádost zdůvodňuje tím, že 
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obdržela výpověď nájemní smlouvy z důvodu rekonstrukce plaveckého areálu v Kuřimi na Wellness a bude nucena 
vyplatit svým zaměstnancům odstupné z důvodu ukončení činnosti. 
 
Odbor finanční doporučuje neschválení této žádosti z těchto důvodů: 

- dotaci nelze zařadit do žádného z programů, které město Kuřim pro poskytování dotací vypisuje, 
- dotace směřuje do podnikatelského sektoru a je určena ke krytí podnikatelských rizik, nikoliv k podpoře 

prováděné činnosti, 
- dotace je určena na mzdové náklady (ostatní dotační programy tyto náklady vylučují), 
- podnikatelka nemá sídlo v Kuřimi, 
- poskytnutí dotace by mohlo spustit vlnu žádostí od ostatních podnikatelů. 

 
Podnikatelka žádá o částku 57.198,- Kč. 
 
Kopie žádosti je v příloze. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman - tuto žádost by město mělo podpořit. 
RNDr. I. Poledňák – město by to mělo podpořit a zakončit tak důstojnou spolupráci. 
A. Szabóvá – bylo jednáno se současnými pracovníky ve Sportovním areálu Kuřim? Budeme je potřebovat až bude 
dostavěno Wellness Kuřim. 
Tajemník Ing. P. Němec – soukromá plavecká škola není organizační složkou města, o personálních záležitostech se 
může jednat se pouze se zaměstnanci města. 
Mgr. L. Kincl – doporučuje členům ZM postupovat podle schváleného programu zasedáním, tato diskuze s tím 
nesouvisí. Podporuje v této věci stanovisko odboru finančního. 
 
RNDr. I. Poledňák podává protinávrh, o němž ZM bude hlasovat přednostně: 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje poskytnutí finančního daru podnikatelce Naděždě Hemberové, se sídlem v 

Drásově 184, PSČ 664 24, IČ 66551846, ve výši 50.000,- Kč, u příležitosti ukončení činností 
Soukromé plavecké školy Kuřim. Současně ZM děkuje paní Naděždě Hemberové za 
dlouholetou spolupráci. 

Hlasováno: pro: 8, proti 3, zdržel se 4, nebyli přítomni 2  (usnesení nebylo přijato)  
 
 
Následně bylo hlasováno o původním návrhu: 
     
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje poskytnutí dotace na úhradu mimořádných nákladů spojených s ukončením                             

činnosti Soukromé plavecké školy Kuřim podnikatelce Naděždě Hemberové, se sídlem v Drásově 
184, PSČ 664 24, IČ 66551846. 

Hlasováno: pro 5, proti 6, zdržel se 4, nebyli přítomni 2 (usnesení nebylo přijato) 
 
K tomuto bodu jednání ZM nepřijalo žádné usnesení. 
 
 
 
 
7. Změna č. VIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření 
obecné povahy 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstva města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 18. 12. 2006 zadání změny č. VIIIb ÚPN SÚ Kuřim a 
dne 20. 5. 2008 návrh pokynů pro zpracování návrhu změny č. VIIIa ÚPN SÚ Kuřim.   
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Popis řešených změn: 
 
Změna 01:  
Již v zadání vyřazena z dalšího projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim – nesouhlas JMK, Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. 
Záměrem zadavatele, města Kuřimi bylo zrušení veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) č. 6 – etapové rozšíření 
stávající trasy I/43 Svitavské radiály.  
 
Změna 02:  
Záměrem zadavatele, města Kuřimi je zrušit etapové rozšíření VPS č. 5 – severní tangenty R 43 na čtyřpruh a řešení 
propojení Kuřimi se Zlobicí. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch souvisejících s úpravami 
dopravního řešení. 
Trasa severní tangenty R 43 jako dvoupruh zůstává zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb jako VPS č. 5. 
Napojení tangenty na silnici I/43 bude zachováno. 
Důvodem změny je existence variantního řešení trasy R 43 ve schváleném ÚPN SÚ Kuřim, což je pro tento stupeň 
dokumentace nepřípustné. Výsledkem změny bude zachování spojnice (tangenty) mezi návrhovou trasou R 43 a 
silnicí I/43.  
 
Změna 03:  
Záměrem zadavatele, města Kuřimi je upravit část trasy VPS č. 7b. – propojovacích úseků místních komunikací Na 
Vyhlídce a ul. Blanenské do rozvojové zóny Záhoří. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch 
souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Změnou dojde k odklonění trasy návrhové komunikace do rozvojové lokality Záhoří. Nová trasa byla prověřena 
studií, která řeší přechod přes nově vybudovanou suchou retenční hráz. 
 
Změna 04 : 
Vyřazena (ZM) z projednávání v konceptu 20. 5. 2008. 
Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je částečná úprava VPS č. 7c. – trasy severního přivaděče do města, v úseku od 
stadionu po zaústění do ul. Blanenská. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch souvisejících 
s úpravami dopravního řešení. 
Důvodem změny trasy jsou majetkoprávní vztahy – novým řešením se VPS bude nacházet na pozemcích ve 
vlastnictví Města Kuřimi. Úpravou VPS č. 7b. a 7c. vznikne průsečná křižovatka na ul. Blanenská. 
 
Změna 05 : 
Vyřazena (ZM) z projednávání v konceptu 20. 5. 2008. 
Důvodem pořízení změny je záměr zadavatele - města Kuřimi změnit funkční využití části plochy občanského 
vybavení a služeb na plochu pro bydlení v rodinných domech. 
Lokalita K 3.4. – Kolébka, se nachází v jihovýchodní části Kuřimi. 
 
Změna 06 : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změnit funkční využití části 
plochy tercieru, administrativy, výrobních a technických služeb na plochu pro bydlení v rodinných domech.  
Lokalita se nachází v západní části Kuřimi u plochy pro bydlení „Starý dvůr“. 
Po zpracování dokumentace konceptu změny (zpracovatel arch. Vojtěch Mencl) bylo zahájeno projednávání 
konceptu změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. Na základě zaslaných připomínek a námitek byl zpracován návrh pokynů 
pro zpracování návrhu změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu/změny 
schvaluje dle § 49, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zastupitelstvo obce.  
K návrhu změny podaly dotčené orgány stanoviska a ostatní organizace připomínky. Námitky k návrhu změny 
nebyly podány. Stanovisko Krajského úřadu JMK bylo vydáno 16. 2. 2009. Dne 8. 4. 2009 skončila lhůta pro 
podávání námitek, připomínek k návrhu změny č. VIIIb ÚPN SÚ Kuřim. 
Připomínky byly zapracovány do dokumentace. 
Dokumentaci změny zpracoval Ing. arch. Vojtěch Mencl, Brno.  
Projednávání návrhu změny proběhlo v období prosinec 2008 – duben 2009.  
Zastupitelstvu města Kuřimi předkládáme ke schválení návrh změny a opatření obecné povahy (dříve vydávána 
obecně závazná vyhláška města). 
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K návrhu změny č. VIIIb ÚPN SÚ Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
 
Přílohy: - opatření obecné povahy + odůvodnění 
           - schéma hlavního výkresu s vyznačením změn 2xA4. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálili ze zasedání ZM zastupitelé RNDr. Igor Poledňák a Ing. Miloš 
Kotek, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1041/2009 - ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. VIIIb Územního plánu sídelního útvaru 

Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Přijaté usnesení:   1042/2009 - ZM vydává změnu č. VIIIb Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Přijaté usnesení: 1043009 - ZM vydává opatření obecné povahy č. 1/2009 - změnu č. VIIIb Územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
   
 
 
8. Žádost o finanční příspěvek pro TJ SOKOL Kuřim 
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim podala žádost o příspěvek města Kuřimi na některou z navržených akcí. 
Vzhledem k pokračující finanční krizi nedoporučuje OIRR a odbor finanční v současné době schvalovat příspěvky 
jiným subjektům. Pokud by se situace výrazně zlepšila, lze žádost znovu projednat. 
 
Příloha: žádost TJ SOKOL Kuřim. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na zasedání ZM vrátili zastupitelé RNDr. Igor Poledňák a Ing. Miloš 
Kotek, přítomno 15 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štarha – odůvodnil nabídku bezúročné půjčky pro SOKOL Kuřim, ať ZM hlasováním rozhodne. 
Ing. M. Kotek – SOKOL Kuřim má zájem o finanční příspěvek, nějaká částka by byla vhodná. Je nekoncepční 
přístup města ke sportovním organizacím, které se starají o svůj majetek 
RNDr. I. Poledňák – město by mělo pečovat o Sokolovnu jako o veřejnou budovu, SOKOL Kuřim by městu mohl 
nabídnout předkupní právo. Neměla by se dostat do jiných rukou. 
Starosta Ing. O. Štarha – právník SOKOLA Kuřim nabízel městu předkupní právo na budovu Sokolovny, ale ústředí 
v Praze jim to asi neschválí. 
Ing. M. Kotek – toto potvrzuje, samotný SOKOL Kuřim by tomu byl nakloněn, ale problém je s vyúčtováním tohoto 
finančního příspěvku. 
Ing. I. Poledňák – není důležitá, zda sokolovna patří městu či ne, v tehdejší době neexistovala obecní samospráva, 
v budoucnu by mohla patřit právě samosprávě města. 
Ing. D. Sukalovský – pokud by přišla tato žádost v rámci PFP Kuřim, standardně by se tím orgány města zabývaly. 
Mgr. L. Kincl – v tomto volebním období SOKOLU nebyl dán finanční příspěvek 200.000,- Kč, jak je tady 
argumentováno. Naposledy se tak stalo v roce 2005, a to formou půjčky, nikoliv daru. 
 
 
Ing. M. Kotek podává protinávrh, o němž ZM bude hlasovat přednostně: 
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Přijaté usnesení: 1044/2009 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dotaci ve výši 200.000,- Kč pro TJ SOKOL 

Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim, podle žádosti. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2  
 
 
 
 

9. Investice do zaslepení nefunkční kanalizace 
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková 
 
Pod lávkou pro pěší mezi ulicí Buďárkovou a Láznisko do vodního toku Kuřimka ústí betonová kanalizační trouba 
DN 800. Jedná se o nefunkční starou jednotnou kanalizaci vybudovanou pro odvádění vod od kostela a několika 
rodinných domů v jeho blízkosti, přesnější trasa a délka kanalizace nám není známa. 
Z bezpečnostních důvodů je nutné tuto nefunkční kanalizaci zalít popílkocementovou směsí. 
Před započetím prací bude nutné provést kamerový průzkum a vyčištění kanalizace, ke zjištění trasy a délky 
kanalizace a případnému vyloučení napojení nějaké přípojky. 
Délku kanalizace odhadujeme minimálně na 50 m. Vyčištění + kamerový průzkum se pohybuje kolem 200,-Kč za m 
a 1 m3 cementopopílkové směsi stojí cca 800,- Kč. Z toho vyplývá, že se bude cena 1m kanalizace pohybovat od 
1.000,-Kč.  
Zaslepení kanalizace bude hrazeno z provozního ORG 9022 000 000 kanalizace. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu ze zasedání ZM odešel zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů 
ZM. 
 
Po diskusi členů ZM starosta tento příspěvek stáhl z jednání ZM. Tato záležitost patří k projednání spíše do 
kompetence RM. 
 
 
 
 

10. Pojměnování nové ulice v Kuřimi 
Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. F. Macek 
 
OSVO předkládá ZM podnět k pojmenování nové ulice v lokalitě Díly za sv. Janem (6. etapa) s 22 povolenými 
rodinnými domy (viz přiložená kopie katastrální mapy se zákresem). Za současné situace se bude jednat o slepou 
ulici napojenou kolmo na ulici Foglarovu a ležící rovnoběžně s ulicí Rychlonožkovou.  
Vzhledem k tomu, že kladní hrdinové Foglarovy knihy Rychlé šípy již byli vyčerpáni, nemáme žádný konkrétní 
návrh a pojmenování ulice ponecháváme zcela na fantazii zastupitelů města.  
 
Příloha: kopie katastrální mapy se zákresem polohy nové ulice. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štraha – zastupitel J. Brabec navrhuje pojmenování „ulice Fischerova“ – podle jména malíře 
Rychlých šípů. Již nežije, takže tuto podmínku splňuje. 
J. Herman – navrhuje pojmenování „ulice Žižkova“ na počest Jana Žižky z Trocnova. 
Mgr. L. Kincl – navrhuje pojmenování „ulice Jestřábova“ – podle přezdívky autora Rychlých šípů Jaroslava Foglara. 
J. Herman - s tímto pojmenováním souhlasí a stahuje svůj původní protinávrh. 
 
 
ZM tedy nejprve hlasovalo o zbylém protinávrhu Mgr. L. Kincla: 
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Přijaté usnesení: 1045/2009 - ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů název nově budované ulice v lokalitě „Díly za sv. Janem“ ulice Jestřábova, 
podle přílohy. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 4, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
11. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
Přílohy č. 10, 10A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. Š. Střítežská 
 
ZM 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. 1048/2008 ze dne 15. 4. 2008 je 
zpracována Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi a to za období květen 2008 – duben 2009. 
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  
 
 
Přijaté usnesení: 1046/2009 - ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi za 

období květen 2008 – duben 2009 a pověřuje 1. místostarostu města předložením zprávy o jeho 
plnění na 3. zasedání ZM v roce 2010. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 

12. Schválení podání žádosti o dotaci a Podmínek rozhodnutí o dotaci 
z Integrovaného operačního programu 
Přílohy č. 11, 11A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. J. Sikorová 
 
Město Kuřim získalo dotaci z Operačního programu životní prostředí, tedy z fondů EU a částečně ze Státního 
fondu životního prostředí, na revitalizaci rybníka Srpek. Z celkových vyčíslených nákladů (podle projektu) 
9 536 374 Kč nám je přislíbená podpora 8 596 861 Kč. Město musí dofinancovat částku 966 513 Kč. V současnosti 
je zpracovaný projekt, vodoprávní povolení a nyní se jedná s nájemcem rybníku a paintbolisty na Opálence, kam se 
má převážet bahno z rybníka. S firmou RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno byla uzavřená smlouva na výběrové 
řízení na dodavatelskou firmu. Podle podmínek akceptace žádosti můžeme vypustit rybník mezi 15. srpnem až 
koncem října 2009, proto předpokládáme zahájení prací nejdříve v červenci 2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – o této skutečnosti budou podány informace ve Zlobici a na internetu. 
 

 
Přijaté usnesení: 1047/2009 - ZM schvaluje přijetí dotace z  Operačního programu životní prostředí na revitalizaci 

rybníka Srpek ve výši 8.596.861,- Kč. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
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13. Zpráva z jednání kontrolního výboru 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá A. Matějíčková, zpracovala S. Axmannová 
 
Předkládám ZM závěry z jednání kontrolního výboru, které se uskutečnilo dne 16. 3. 2009. 
 
Příloha: zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16. 3. 2009. 
 
V diskusi vystoupili:  
A. Matějíčková – vysvětlila podrobně body zápisu z jednání, kterými se FV na svém jednání zabýval. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálil ze zasedání ZM zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 13 členů 
ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1048/2009 - ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru, konaného dne 16. 3. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 

14. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – 1. výzva roku 2009 
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Mgr. L. Kincl, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Na zasedání ZM dne 10. 3. 2009 při schvalování žádostí o dotace v rámci Programu finanční podpory kulturní, 
sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi byly vzneseny pochybnosti ohledně způsobu vyúčtování schválených 
dotací v roce 2008 v rámci Fondu na podporu kulturní, spolkové a sportovní činnosti města Kuřimi těmto dvěma 
sportovním organizacím: 
 
1) SK Kuřim oddíl házené 
2) FC Kuřim 
 
Na základě vznesených pochybností o správnosti vyúčtování smluv z Fondu na podporu kulturní, spolkové a 
sportovní činnosti města Kuřimi těmto dvěma sportovním oddílům a po prověření na OF je ZM předkládána tato 
informace: 
 
1. Vyúčtování obou organizací v roce 2008 byla znovu překontrolována a drobné nedostatky byly po konzultaci 
s oddíly odstraněny. 
 
2. Nepřesnosti ve vyúčtováních byly způsobeny mimo jiné tím, že nejsou stanoveny přesné podmínky, za kterých lze 
dotace z Programu (dříve Fondu) čerpat. RM proto uložila předsedům obou komisí (sportovní a kulturní) 
 vypracování návrhu přílohy k PFP, ze kterého bude příjemcům jasné, na které konkrétní účely lze dotace čerpat a na 
které nikoliv. Tyto podmínky budou předloženy ZM ke schválení.   
 
V souladu s tímto sdělením jsou ZM znovu předkládány k posouzení a schválení v rámci 1. výzvy Programu finanční 
podpory v roce 2009 žádosti těchto organizací: 
 
SK Kuřim oddíl házené – 175.000,- Kč (Rozvoj sportovní činnosti – nájmy, materiál, turnaje…) 
FC Kuřim – 200.000,- Kč (Činnost oddílu – sportovní materiál, pronájmy, sportovní vybavení). 
 
Příloha: žádost SK Kuřim oddíl házené a FC Kuřim o dotaci v rámci 1. výzvy PFP roku 2009. 
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V diskusi vystoupili: 
Mgr. L. Kincl – jedná se o rest z březnového ZM, kdy vznikly pochybnosti o vyúčtování udělené dotace těmto 
sportovním organizacím v roce 2008. 
Komise sportovní tyto žádosti o dotace doporučila, formální nedostatky v loňském vyúčtování byly odstraněny. 
Ing. R. Hanák – neměla by se stěžovat činnost těchto organizací, nevrhá to dobré světlo 
Místostarostka Ing. M. Macková – za svými pochybnostmi, vznesenými na březnovém ZM si stojí, pokud se 
oficiálně žádá o dotaci na nájem, nelze tuto dotaci vyúčtovat za něco jiného. Ale pro tento předložený návrh bude 
hlasovat. 
Ing. D. Sukalovský – schválení navržených dotací podporuje, město Kuřim podporuje všechny aktivity (sportovní, 
kulturní, spolkové aj.) více, než je zvykem v jiných městech podobného významu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1049/2009 - ZM schvaluje navržené dotace z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní v rámci 1. výzvy - SK Kuřim oddíl házené a 
FC Kuřim, podle přílohy. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 2, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 

15. Příloha č. 1 k Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti 
Přílohy č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala H. Koláčková 
 
ZM dne 27. 1. 2009 usnesením č. 1002/2009 schválilo „Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti města Kuřimi“. Při vybavování 1. výzvy tohoto “Programu...“ bylo zjištěno několik nedostatků 
vyplývajících z nepřesného určení, na co lze prostředky tohoto „Programu...“ použít.  
K řešení situace prospěje, bude-li v příloze „Programu...“ toto přesně stanoveno. Na základě návrhů, minulých 
žádostí, prozkoumání doposud používaných formulářů na výzvu a připomínek komise sportovní, byl navržen okruh 
oblastí, na které nelze prostředky čerpat viz příloha. 
 
Příloha č. 1. Vymezení oblastí, na které nelze čerpat prostředky z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti města Kuřimi“: 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – tato záležitost nebyla projednána v komisi kulturní, navrhuje její stažení z programu jednání 
ZM. 
 
Starosta Ing. O. Štarha stahuje tento příspěvek z jednání ZM. 
 
 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
Přílohy č. 15, 15A, 15B, 15C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 

 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
 
Přijaté usnesení: 1050/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, podle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
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17. Různé 
17.1. Informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu 
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová 
 
Ve dnech 5. 6. a 6. 6. 2009 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. 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, datum narození 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 6. 5. 
2009.  
Podle zákona lze odevzdané hlasy sčítat až po ukončení voleb v celé Evropské unii, což se předpokládá ve 22:00 hod 
v neděli 7. 6. 2009. Prosím, aby na tuto skutečnost byli delegovaní členové komisí upozorněni. 
 
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, el. pošta 
zimmermannova@radnice.kurim.cz , nebo Bc. L. Krejčové, tel.: 541 422 309, el. pošta:  krejcova@radnice.kurim.cz  
 
 
17.2. Informace o představení projektu Wellness Kuřim občanům 
Informaci podal tajemník úřadu Ing. P. Němec. V pondělí 27. 4. 2009 od 18:00 hod. bude veřejné projednání v 
sále Kulturního domu Kuřim. Zúčastní se vedení města, projektanti a veřejnost. Připomínky a náměty – kontaktní 
osoba Mgr. J. Jandl, tel.: 541 422 338, e-mail: jandl@radnice.kurim.cz 
 
 
17.3. Pietní akt u příležitosti výročí osvobození a konce druhé světové války 
Informaci podal tajemník úřadu Ing. P. Němec. Na státní svátek v pátek 8. 5. 2009 se v 8:30 hod. uskuteční u 
památníku na nám. Osvobození pietní akt, organizovaný městem Kuřim, u příležitosti výročí osvobození a konce 
druhé světové války 
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17.4. Vyhlašování ankety Sportovec roku 2008 
Informaci podal tajemník úřadu Ing. P. Němec. Ve čtvrtek 14. 5. 2009 se od 17:00 hod. uskuteční ve velkém sále 
Kulturního domu Kuřim vyhlašování ankety „Sportovec roku 2008.“ Akci organizačně zajišťuje předseda komise 
sportovní Mgr. L. Kincl. 
 
 
17.5. Architektonické soutěže na Sportovní areál Kuřim a Společenské a kulturní centrum 
Kuřim 
Informaci podal tajemník úřadu Ing. P. Němec. Do architektonické soutěže o návrh „Společenské a kulturní 
centrum Kuřim“ se přihlásilo 30 zájemců, do architektonické soutěže o návrh „Sportovní areál Kuřim“ se přihlásilo 
63 zájemců! U dalších šesti podaných návrhů se řeší rozpory v podání. Celkem tedy do obou architektonických 
soutěží bylo podáno 99 návrhů!! 
 
Další průběh soutěže o návrh: 

 23. – 25. 4. 2009 – zasedání soutěžní poroty, 
 do 15. 5. 2009 - rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu, 
 na zasedání ZM 2. 6. 2009 – bude podána informace o výsledku architektonických soutěží, 
 8. – 12. 6. 2009 – uskuteční se veřejná výstava soutěžních návrhů. 

 
 
Další různé: 
J. Herman – jak to myslel dr. I. Poledňák, že Kuřim nepodporuje výstavbu rychlostní komunikace R43 bystrckou 
stopou? 
Starosta Ing. O. Štarha toto vysvětlil, došlo k nepochopení jeho sdělení. 
A. Szabóvá – před stadionem je složena kopa hnoje, v okolí se šíří značný zápach, který obtěžuje obyvatele 
v tamních domech. Požaduje tento hnůj okamžitě odstranit, případně zavolat na dotyčné místo hygienika. 
 
 
Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. Člen návrhové komise Ing. Miloš Kotek 
přečetl znovu všechna přijatá usnesení.  
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 21:40 hod. 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 21. 4. 2009 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
                Ing. Rostislav Hanák                                                                                    Bc. Roman Stříž 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                    plnění usnesení ZM ke 14. 4. 2009 
2, 2A, 2B             odprodej pozemku parc.č. 1590 v k.ú. Kuřim za účelem výstavby garáže 
3, 3C                      záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2642/559 a části pozemku parc. č. 4990 v k.ú. Kuřim 
4, 4D, 4E               záměr na směnu části pozemku parc. č. 3272 v k.ú. Kuřim za část pozemku parc. č. 3271/1 v k.ú. 

Kuřim 
5, 5A                    žádost o dotaci 
6, 6A, 6B, 6C       změna č. VIII Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření obecné povahy 
7, 7A                    žádost o příspěvek TJ SOKOL Kuřim 
8                           investice do zaslepení nefunkční kanalizace 
9, 9A                    pojmenování nové ulice v městě Kuřimi 
10, 10A                zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
11, 11A                přijatí dotace z Operačního programu životní prostředí na revitalizaci rybníku Srpek 
12, 12A                zpráva z jednání kontrolního výboru 
13, 13A                  Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – 1. výzva 2009 
14, 14A                  příloha č. 1 k Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
15, 15A, 15B, 15C   rozpočtové opatření města Kuřimi č. 4 
16                           informace o přípravě voleb do Evropského parlamentu 
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