
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 05/2009 konaného dne 2. 6. 2009  

 
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, Mgr. Martin Nawrath, RNDr. Igor Poledňák, 
Bc. Roman Stříž, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Omluveni:  Ing. Drago Sukalovský, prof. MVDr. Jiří Pikula – členové ZM 
                    Ing. Petr Němec – tajemník úřadu 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: Ing. Drago Sukalovský, prof. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor 
Poledňák, Ing. Miloš Kotek a Vladislav Zejda. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyli přítomni: Ing. Drago Sukalovský, prof. MVDr. Jiří Pikula – členové 
ZM a Ing. Petr Němec – tajemník úřadu. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Martin Nawrath, Bc. Roman Stříž 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (12) 
 
Ověřovatelé zápisu: Jan Herman, Alena Matějíčková 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (12)  
 
 
 
 
Program:  
                             1.   Plnění usnesení 
                             2.   Ukončení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí  
                                   uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Kuřim a Šlapanice 
                             3.   Zrušení usnesení ZM č. 1003/2009 – směna pozemků a schválení záměru na  
                                   směnu pozemků 
                             4.   Převod pozemků v lokalitě „Kolébka“ – Moravská stavební – INVEST, a.s. 
                             5.   Bezúplatný převod pozemků: Česká republika – Úřad pro zastupování státu  
                                   ve věcech majetkových 
                            6.    Směna pozemků na Podlesí – manželé Báborovi 
                         7.1.    Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními  
                                   komunikacemi 
                         7.2.     Sokol Kuřim – převod pozemků okolo sokolovny  
                           8.     Finanční plán obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
                           9.     Návrhy na udělení Ceny města Kuřimi  
                         10.     Zpráva z jednání finančního výboru  
                         11.     Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2008 
                         12.     Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2009 
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                         13.     Rozpočtové opatření č 5. k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
                         14.     Prominutí pohledávky 

                  15.     Různé 
                     
 
 
Program jednání ZM byl po doplnění schválen všemi 12 hlasy přítomných členů ZM. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 26. 5. 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. ZM se doporučuje prosloužit termín plnění usnesení č. 1034/3006-7, týkající se bezúplatného 
nabytí staveb do vlastnictví města Kuřimi na ulici Luční od investora Ing. Jiřího Lhotáka do 31. 12. 2011. Odbor 
stavební a vodoprávní vyhověl jeho žádosti a prodloužil mu dobu platnosti vodoprávního rozhodnutí, týkající se 
likvidace dešťových vod, splaškové kanalizace a vodovodu do 30. 6. 2011. Za této situace by se plnění usnesení 
opakovalo ještě 2 roky. 
 
Příloha: nesplněné úkoly do 26. 5. 2009 
 

 
Přijaté usnesení: 1052/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 26. 5. 2009 a prodlužuje termín plnění 

usnesení č. 1034/2006-7 do 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
 
 
 
 

2. Ukončení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí                     
uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Kuřim a Šlapanice 
Příloha č. 2, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. T. Sojková 
 
Veřejnoprávní smlouva na úseku sociálně právní ochrany dětí je uzavřena mezi ORP Kuřim a ORP Šlapanice až do 
31. 12. 2011. Od jejího uzavření 1. 1. 2003 probíhá v podstatě bez problémů a k oboustranné spokojenosti. Při jejím 
uzavírání byl preferován její výkon odborně zdatnými pracovnicemi, které přešly z Okresního úřadu Brno-venkov do 
úřadů v Kuřimi, Šlapanicích a Ivančicích, dříve i jiných úřadu a možnost si službu zaplatit. Na tom se v zásadě nic 
nemění. Z počtů městského úřadu mají pracoviště na Městském úřadě Šlapanice na ulici Opuštěná v Brně tří 
pracovnice, které však po personální stránce patří pod Městský úřad Kuřim.  
Od 1. 1. 2009 pracuje v čele odboru sociálních věcí Městského úřadu Kuřim nová vedoucí, která postupně 
přehodnocuje práci odboru, činnost svých spolupracovnic, buduje si vlastní způsob řízení odboru a spolupráce 
s dalšími subjekty, které se podílí na zajišťování sociálních služeb ve správním obvodu. Požaduje, aby SPOD 
vykonávaly pracovnice s pracovištěm na Městském úřadě v Kuřimi. Jako hlavní důvod pro toto řešení vidí v lepší 
a jednotnější spolupráci s daleko lépe propojenými informačními toky, možností přímého řízení, kontroly ještě 
většího přiblížení této služby občanům. Práce v oblasti sociálně-právní ochraně dětí se za poslední roky významně 
změnila a je daleko náročnější. Odloučenost pracovnic této agendy je pro řízení a sledování této agendy tedy daleko 
problematičtější.  
Pracovnice SPOD řešící uvedenou problematiku se zabývají například odloženými dětmi, adopcemi, rodinami s  
pěstounskou péčí, osiřelými dětmi či dětmi žijícími v neúplných rodinách, dětmi týranými nebo zneužívanými, 
mravně ohroženými, záškoláky, s problematickým chováním, umístěnými ve výchovných zařízeních, dětských 
domovech nebo kojeneckých ústavech, sociálně slabými rodinami. Mimoto provádějí i depistáž za účelem 
vyhledávání ohrožených dětí. 
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V případech ohrožení nebo týrání dětí  zastupují pracovnice při soudních jednáních a jednání na policii, podílejí se  
na rozhodnutí  o řešení situace ve prospěch dítěte. Bývají také účastníky nebo iniciátory jednání o uplatnění 
alimentační povinnosti a vypracovávají dobrozdání v případech soudních sporů v rozvodových řízeních nebo určení 
práv rodičů, včetně únosců dětí. Sledovat a kvalitativně řídit takto náročnou oblast sociální práce s pracovnicemi, 
které sice po personální a mzdové stránce spadají do kompetence Městského úřadu Kuřim a jsou pracovnicemi OSV, 
ale komunikují a informují daleko častěji pracovnice Městského úřadu Šlapanice je problematické. A přestože je 
Kuřim obcí s rozšířenou působností, kam často směřují dotazy a osobní kontakty klientů, nemá vedoucí OSV 
k dispozici žádnou spisovou dokumentaci, s jejíž pomocí by klienty mohla alespoň lépe nebo nějak informovat.     
Původní smlouva nemá dobré ustanovení o ukončení v jejím průběhu, ale toho lze dosáhnout dohodou obou stran a 
schvalováním na několika dalších stupních řízení k 31. 12. 2009. Ve věci ukončení smlouvy bylo jednáno 
s tajemníkem Městského úřadu Šlapanice a vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Šlapanice, kteří náš 
požadavek respektují. Rada města Šlapanice rozhodla usnesením o ukončení veřejnoprávní smlouvy dohodou 
k 31. 12. 2009. Rada města Kuřimi se ukončením zabývala a bez usnesení ho podporuje. 
Materiálně (kanceláře, nábytek a jiné) lze převzetí zabezpečit, finančně bude převzetí spíše mírně pozitivní. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili zastupitelé: RNDr. Igor Poledňák, Ing. Miloš Kotek a Vladislav 
Zejda, přítomno 15 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Bc. T. Sojková (vedoucí OSV MěÚ Kuřim) – vysvětlila členům ZM blíže tuto problematiku. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – Rada města Šlapanic schválila ukončení této činnosti k 31.12. 2009. 
Mgr. L. Kincl – souhlasí s tím i tajemník úřadu, MěÚ Kuřim  je na to kapacitně připraven. 
Ing. M. Kotek – nechápe, proč se město Šlapanice k tomuto tak postavilo, jak bylo řečeno. Jak to budou řešit města 
Tišnov a Ivančice, které také patří do správního obvodu Brno-venkov? 
Bc. T. Sojková – Tišnov si SPOD dělá sám bez ohledu na postoj města Šlapanice. 
 
 
Přijaté usnesení: 1053/2009 - ZM schvaluje ukončení Veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na 

úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Šlapanice a 
Kuřim dohodou k 31. 12. 2009. 

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

 
 

3. Zrušení usnesení, schválení záměru na směnu pozemku   
Přílohy č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Při přípravě návrhu usnesení do ZM 27. 1. 2009 na směnu pozemku města došlo k opomenutí vyhlášení záměru na 
směnu nemovitého majetku. Z toho důvodu se navrhuje zrušení usnesení 1003/09 a předložení nového návrhu 
usnesení na schválení záměru na směnu pozemků. Jedná se o směnu pozemku parc.č. 2918/63 v k.ú. Kuřim o výměře 
211 m2 (vlastník město Kuřim) – dle návrhu geometrického plánu číslo 2300-106/2007 za pozemky parc.č. 3718/35 
o výměře 128 m2 a parc.č. 3718/36 o výměře 81 m2, obě v k.ú. Kuřim (spoluvlastníci Radomíra Jandeková a Ludmila 
Špačková) - podle návrhu geometrického plánu číslo 2300-105/2007, bez cenového vyrovnání s tím, že veškeré 
náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti uhradí město. Směna pozemků se 
navrhuje z důvodu rozšíření tělesa cyklostezky Kuřim-Malhostovice. 
 
Příloha: GP č. 2300-115/2007, GP č. 2300-116/2007 
  
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – vysvětlil tuto záležitost. 
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Přijaté usnesení:  1054/2009 - ZM ruší usnesení ZM č. 1003/09 ze dne 27. 1. 2009. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1055/2009 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemku parc. č. 2918/63 o výměře 211 m2 (vlastník 

město Kuřim) dle geometrického plánu číslo 2300-106/2007 za pozemky parc. č. 3718/35 o 
výměře 128 m2 a parc. č. 3718/36 o výměře 81 m2, obě v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci Radomíra 
Jandeková a Ludmila Špačková) - podle geometrického plánu číslo 2300-105/2007, bez cenového 
vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti uhradí město Kuřim. 

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

4. Převod pozemků v lokalitě „Kolébka“ – Moravská stavební – INVEST, a.s. 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky v lokalitě Kuřim, „Kolébka“ za celkovou 
cenu 500,- Kč. Jedná se o pozemky pod místní komunikací, parkovacími stáními, chodníky a přilehlými zelenými 
pásy v ulic Hybešova a Kolébka v Kuřimi - viz příloha A.  
OIRR doporučuje pozemky převzít do majetku až po dořešení problému s převzetím a provozováním dešťové 
kanalizace související s výstavbou v lokalitě „Kolébka“. Podle názoru OMP nabytí pozemků za uvedenou cenu je 
pro město výhodné. Nabytí infrastruktury bude řešit OIRR samostatně v souvislosti s ostatní infrastrukturou. 
OSVO a OŽP nemá připomínek a doporučuje pozemky odkoupit.  
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – vysvětlil tuto záležitost. 
místostarostka Ing. M. Macková – z důvodu určitých nejasností doporučuje stažení tohoto bodu z jednání ZM až do 
vyřešení převzetí kanalizace městem Kuřim. 
 
Starosta Ing. O. Štarha jako předkladatel tento bod stahuje z jednání ZM. 
 
 
 
 

5. Bezúplatný převod pozemků: Česká republika – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 
Přílohy č. 5, 5B, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
ZM dne 9.3.2004 usnesením č. 1032/2004 schválilo bezúplatný převod  (dar) pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ Evidence nemovitostí (EN) číslo 605/1 k.ú. Kuřim o výměře 131 m2 z majetku ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce.  
Po obnově operátu katastrálního území Kuřim byly pozemky ve zjednodušené evidenci (EN) přečíslovány do nově 
vzniklých pozemků katastru nemovitostí (KN) a současně byly upraveny i výměry jednotlivých parcel. Z pozemku 
parc. č. EN 605/1 nově vznikly pozemky katastru nemovitostí parc. č. 612/20 o výměře 3 m2 a parc. č. 612/22 o 
výměře 72 m2 vše v k.ú. Kuřim – viz příloha B.  
Na výzvu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) město Kuřim potvrdilo zájem o 
pozemky z důvodu jejich využívání ve veřejném zájmu – pozemky tvoří zelený pás podél komunikace a vytváří tak 
životní prostředí pro obyvatele města. Využívání pozemků nejméně 10 let ve veřejném zájmu je podle § 22 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění 
podmínkou bezúplatného nabytí pozemků – viz příloha C – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. BP-
08/063-OÚ. 
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Na základě výše uvedeného OMP doporučuje ZM zrušit usnesení s neaktuálním označením parcel č. 1032/2004 a 
přijmout usnesení nové. 
 
 
Přijaté usnesení: 1056/2009 - ZM ruší usnesení ZM č. 1032/2004 ze dne 9. 3. 2004. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1057/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 612/20 k.ú. Kuřim o vým. 3 m2 a 

pozemku parc.č. 612/22 k.ú. Kuřim o výměře. 72 m2 z vlastnictví České republiky – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město 
(Praha 2), PSČ 128 00, IČ 69797111, do vlastnictví města Kuřimi a souhlasí se zavazujícími 
podmínkami ve Smlouvě o bezúplatném převodu podle přílohy. 

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

6. Směna pozemků na Podlesí – manželé Báborovi 
Přílohy č. 6, 6D, 6E, 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 výměře 302 m2 město pronajímá manželům 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. 
Město Kuřim požádalo manžele Báborovy o směnu pozemků – viz příloha E za účelem rozšíření zahrady při 
Mateřské školce 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 s cenovým vyrovnáním – 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 schůzi 27. 5. 2009.  
ZM na svém zasedání dne 21.4.2009 již projednávalo předloženou směnu pozemků a požádalo OMP o doplnění 
materiálu a zjištění od koho a za jakých podmínek pozemek parc. č. 3272 k.ú. Kuřim manželé Báborovi nabyli. Ti 
nabyli předmětný pozemek směnnou smlouvou se Statutárním městem Brnem tak, že směnili les v k.ú. Kuřim (parc. 
č. 3272 o výměře 1 591 m2) za les v k.ú. Svinošice (parc. č. 443/12 o výměře 2 928 m2) – bez cenového vyrovnání. 
Statutární město Brno požádalo OIRR o vyjádření k pozemku parc. č. 3272 k. ú. Kuřim z hlediska Územního plánu 
sídelního útvaru Kuřim. OIRR informoval Statutární město Brno, že se jedná o pozemek, který se nachází 
v zastavěném území města, územním plánem je určen jako stávající krajinná zeleň (lesy) a je tudíž pozemkem 
nestavebním.  
OMP se s manželi Báborovými dohodl, že geometrický plán na směnu pozemků uhradí manželé Báborovi, ostatní 
náklady související se směnnou pozemků (daň z převodu nemovitostí) bude hrazena podle zákona, tj. společně a 
nerozdílně. OMP doporučuje cenu za výměru převyšující 400 m2 ve výši min. 500,- Kč/m2. V případě výměry 122m2 

by cenové vyrovnání činilo 61.000,- Kč. 
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V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – město se touto směno připraví o cca 3 mil Kč, proto s touto směnou osobně nesouhlasí. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – vysvětlil charakter dotyčných pozemků 
Ing. M. Bojanovská – komise výstavby tuto směnu na svém jednání nedoporučila. Před lety byl tento pozemek městu 
nabídnut k odkoupení, ale město o něj tehdy nemělo zájem. 
RNDr. I. Poledňák – město bylo dotázáno, jaký je záměr s tímto pozemkem. 
V. Zejda – doporučuje udělat soudní odhad na cenu tohoto pozemku. 
1. mistostarosta Mgr. L. Ambrož – diví se, proč členové ZM - profesní stavaři - se k tomuto takto staví. 
starosta Ing. O. Štarha – doporučuje o tomto dále jednat. 
J. Herman – staví se k cenovému vyrovnání tohoto pozemku. 
Ing. M. Bojanovská – navrhuje stažení tohoto bodu do příštího zasedání ZM, mezitím to projedná také komise 
výstavby.  
 
Starosta Ing. O. Štarha jako předkladatel tento bod stahuje z jednání ZM. 
 
 
 
 

7.1. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. V. Fidrmucová a Mgr. J. Davidová 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7. 3. 2006 pod číslem usnesení 1023/2006, 
předkládá odbor majetkoprávní zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení. V rozpočtu města 
Kuřimi na rok 2009 schváleném ZM dne 27. 1. 2009 pod číslem usnesení 1015/2009 je pro letošní rok uvažováno 
s částkou 150.000,-Kč. 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za m2 pozemku pro 
rok 2009 částku 178,23 Kč (výpočet dle zákona č.151/1997 Sb., ze dne 17. 6. 1997 o oceňování majetku a vyhlášky 
MF č. 3/2008 Sb., ze dne 3. 1. 2008 ve znění vyhlášky MF č. 456/2008 Sb. Ze dne 16. 12. 2008 kterou se provádějí 
některá ustanovení tohoto zákona). 
 
 
Přijaté usnesení: 1058/2009 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 

s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 31. 8. 2009, 
b) objem finančních prostředků 150.000,- Kč, 
c) maximální cena za m2 pozemku 178,23,- Kč, 
d) způsob podání nabídky: nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se 

přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ 
v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. Nadzemní podlaží dveře č. 412, do 
pondělí 31. srpna 2009 do 10:00 hodin. 

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

7.2. TJ Sokol Kuřim – převod pozemků okolo sokolovny 
Přílohy č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. V. Fidrmucová a Mgr. J. Davidová 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim (dále jen „TJ Sokol“) nabídla městu Kuřim k odkoupení části pozemků parc. č. 
612/1, 612/26, 612/18, 4242/2 vše k.ú. Kuřim (dále jen „pozemky“) viz příloha A. Jedná se o pozemky nacházející  
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se přímo v areálu kuřimské Sokolovny - podle přílohy B. Důvodem k tomuto kroku je především zájem TJ Sokol o 
zajištění údržby těchto pozemků ze strany města, jelikož jak uvádí ve své žádosti, na pozemky je volný přístup pro 
všechny občany, nejen pro členy TJ Sokol. Jedná se především o účelovou komunikaci a chodník. Na pozemcích se 
nacházejí stromy, které již v minulosti měla TJ Sokol v plánu odstranit. 
 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim podmiňuje úplatný převod pozemků: 

1. zaplacením kupní ceny ve výši 178,- Kč/m2 (jedná se o stejnou cenu jako je aktuální cena pro výkup 
pozemků pod místními komunikacemi); 

2. zřízením věcného břemene k sítím na pozemku parc. č. 612/1 k.ú. Kuřim; 
3. vyhrazením 2 parkovacích stání pro TJ Sokol s tím, že je bude užívat zdarma. 

 
Stanoviska jednotlivých odborů k nabídce: 
OŽP – důrazně nesouhlasí s nabytím pozemků do majetku města z důvodu komplikované údržby (zimní údržba, 
hrabání a smetání listí, event. kácení stromů).  
OMP – získání těchto pozemků do majetku není pro město prioritou. Jedná se o pozemky, které bude muset město 
na své náklady celoročně udržovat, jelikož pozemek parc. č. 612/1 k.ú. Kuřim je využíván mimo jiné i jako 
parkoviště pro hosty restaurace, kterou TJ Sokol pronajímá. 
Vzhledem k tomu, že v případě nabytí uvažovaných cca 850 m2 komunikací do majetku města by kupní cena 
představovala částku ve výši cca 151 000,- Kč, nejeví se OMP uzavření kupní smlouvy s TJ Sokol jako výhodné.  
OIRR – souhlasí se stanoviskem OŽP a OMP. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Bojanovská – komise výstavby toto nedoporučila ke schválení. 
Ing. M. Kotek – nechápe, proč úředníci, předkládající tento materiál, mají jiný názor než komise výstavby. 
starosta Ing. O. Štarha – město Kuřim není na těchto pozemcích závislé. Doporučuje nabytí těchto pozemků do 
majetku města za symbolickou cenu. 
místostarostka Ing. M. Macková – toto nabytí by mělo být bezplatné. 
Ing. M. Kotek – jedná se o přístupovou cestu na parkoviště, jiný přístup vyjma přes školu tam není. 
J. Herman – parkoviště je motoristy hojně využíváno, ale jde většinou o návštěvníky zařízení v Sokolovně.  
RNDr. I. Poledňák – celý tento ucelený areál je určený pro veřejnost. 
 
 
Navržené usnesení:  ZM neschvaluje nabytí části pozemků parc. č. 612/1, parc. č. 612/26, parc. č. 612/18 a parc. č. 

4242/2 vše v k.ú. Kuřim o celkové výměře cca 850 m2 podle přílohy z vlastnictví Tělocvičné 
jednoty SOKOL KUŘIM se sídlem Kuřim, Tyršova 480, PSČ 664 34, IČ 44947763, do 
vlastnictví města Kuřim. 

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 7, nebyli přítomni 2 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
 
 

8. Finanční plán obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi  
Přílohy č. 8, 8A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Z. Perková 
 
Podle § 8 odst. 11 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu musí mít vlastník 
vodovodů a kanalizací (město Kuřim) zpracován Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací nejméně na 10 
kalendářních let. Tento plán pro město Kuřim zpracovaly Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 
33 Brno, na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství.  
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací navrhuje v roce 2009 městu Kuřim vynaložit částku 
8.370.000,- Kč na jejich opravy a rekonstrukce.  
Tato částka je složena ze dvou zdrojů financování:  

1. Z vlastních zdrojů, jsou  to výnosy z vodného a stočného, pro rok 2009 6.300.000,- Kč, jedná se 
 o náklady provozovatele, Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., na opravy vodovodů a kanalizací. 
2.  Z ostatních zdrojů, z dotací, úvěrů, z prostředků z příjmu obce. 
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       Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením 1015/2009 ze dne 27. 1. 2009 pro rok 2009 v rozpočtu vyčlenilo částku   

2.070.000,- Kč na opravy vodovodů a kanalizací.  
 
 
       V období 2010 – 2013 každým rokem navrhuje investovat částku 21.900.000,- Kč. 
               1. Z vlastních zdrojů z  výnosů vodného a stočného 6.300.000,- Kč, to budou náklady provozovatele,  
               Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., na opravy vodovodů a kanalizací a 4.700.000,- Kč, které obdrží město 

Kuřim z vodného a stočného od Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. ( celkem 11.000.000,- Kč ). 
2. Z ostatních zdrojů 10.900.000,- Kč a to z dotací, úvěrů, z prostředků z příjmu obce. 

 
Plán je nutné aktualizovat nejpozději po 5 letech. Tento vypracovaný plán Vám předkládáme.  
        
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Macková – toto vysvětlila. 
M. Kotek – město potřebuje peníze na Wellness Kuřim a na další plánované investiční akce, kde vezme 8 mil Kč na 
financování vodovodů a kanalizací? 
RNDr. I. Poledňák – jedná se také o Vyhlídku? Město by také mohlo platit za jiné investice do těchto sítí, nejenom 
za rekonstrukci stávajících vodovodů a kanalizací. 
starosta Ing. O. Štarha – přišlo to jako zákon z MMR ČR a město Kuřim podle toho musí jednat. Městu nezbývá nic 
jiného než to schválit. 
Ing. M. Bojanovská – od kdy tato metodika musí platit? 
Ing. M. Macková – už od 1. 1. 2009, město jednalo s BVK o odložení této platnosti pro Kuřim až do jednání ZM. 
V případě neschválení městu hrozí sankce. 
V. Zejda – jak se hospodaří s financemi vybranými za vodné a stočné? 
Ing. M. Macková – na příští jednání ZM budou pozváni zástupci BVK, kteří tyto dotazy členům ZM lépe zodpoví. 
 
 
Přijaté usnesení: 1059/2009 - ZM schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 

vypracovaný firmou Brněnské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem v Brně, Hybešova 254/16, 
PSČ 657 33 Brno, IČ 46347275. 

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

9. Návrhy na udělení Ceny města Kuřimi  
Přílohy č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
V souladu s „Pravidly pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi“, článek 6, předkládá starosta 
města Ing. O. Štarha zastupitelstvu města návrhy na udělení Ceny města Kuřimi. Cena města Kuřimi se v souladu 
s tímto článkem uděluje na základě usnesení zastupitelstva města. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 20. 5. 2009 přijala usnesení č. 248/2009, kterým vyhlásila 1. termín na 
předkládání návrhů na udělení Ceny města Kuřimi od 21. 5. do 28. 5. 2009.  
 
V daném termínu starosta města obdržel 2 návrhy na udělení Ceny města Kuřimi: 

  člen ZM RNDr. I. Poledňák navrhuje udělit cenu prezidentu České republiky Václavu Klausovi u 
příležitosti jeho návštěvy v Kuřimi dne 10. 6. 2009,  

 členka ZM paní A. Matějíčková navrhuje udělit cenu renomovanému kuřimskému malíři Rudolfu 
Kondeiovi. 
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V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štraha – představil tyto dva podané návrhy. 
RNDr. I. Poledňák – podporuje svůj návrh na udělení Ceny města Kuřimi prezidentu České republiky Václavu 
Klausovi u příležitosti jeho návštěvy v Kuřimi dne 10. 6. 2009. 
starosta Ing. O. Štarha – také podporuje návrh na udělení Ceny města Kuřimi prezidentu ČR V. Klausovi. 
J. Brabec – nepodporuje udělení Ceny města Kuřimi pro prezidenta ČR V. Klause v době, kdy je ještě ve funkci. 
Celkově se domnívá, že cena by neměla být udělována politikům v průběhu jejich funkčního období. Klausovo 
politické počínání v nejvyšší ústavní funkci je politology hodnoceno nejednoznačně.  Snad někdy v budoucnu, až ve 
funkci hlavy státu skončí. 
Ing. R. Hanák – vnímá osobnost prezidenta ČR V. Klause jako dobrého reprezentanta státu. Cenu města Kuřimi by 
však měl dostávat ten, kdo specielně město Kuřim svojí činností zviditelnil. Pro udělení Ceny města Kuřimi 
prezidentu ČR proto hlasovat nebude. 
Ing. M. Kotek – podporuje návrh na udělení Ceny města Kuřimi prezidentovi ČR V. Klausovi, nevnímá jej jako 
kontroverzní osobnost. 
Mgr. M. Nawrath – nedoporučuje udělit Cenu města Kuřimi někomu, kdo ještě ve své ústavní funkci neskončil. 
RNDr. I. Poledňák – domníval se, že tento návrh byl se členy ZM předjednán a bude proto mít mezi členy ZM 
většinovou podporu. Pokud to ZM neschválí, bude to jen blamáž před chystanou návštěvou prezidenta ČR V. Klause 
v Kuřimi.. 
J. Herman – má pochybnosti, zda se současný prezident ČR významnou měrou zasloužil o rozvoj města Kuřimi, 
nevidí proto prostor v současné době pro udělení Ceny města Kuřimi prezidentu ČR V. Klausovi. 
Bc. R. Stříž – ohrazuje se proti slovům kolegy RNDr. I. Poledňáka o blamáži. Nikdo s ním jako s koaličním 
zastupitelem tuto záležitost neprojednal a neptal se na jeho názor. Osobně nepodporuje udělení Ceny města Kuřimi 
prezidentovi ČR V. Klausovi. 
Mgr. L. Kincl – návrh má většinovou podporu v RM a ZM má výsostné právo podle schválených pravidel o tomto 
rozhodnout.  
A. Matějíčková – podporuje návrh na udělení Ceny města Kuřimi pro kuřimského malíře Rudolfa Kondeie. 
Ing. M. Kotek – podporuje jak návrh na udělení Ceny města Kuřimi pro malíře R. Kondeie, tak i pro prezidenta ČR. 
V. Klause. Je jen otázkou, při jaké vhodné příležitosti malíři R. Kondeiovi toto ocenění předat 
A. Matějičková – navrhuje udělit Ceny města Kuřimi malíři R. Kondeiovi při příležitosti některého státního svátku 
ČR, např. 6. července 2009, s předáním v pátek 3. 7. 2009. 
Mgr. L. Kincl – namítá, že 6. červenec není vhodným státním svátkem pro tuto příležitost. 
J. Brabec - navrhuje udělit Cenu města Kuřimi malíři R. Kondeiovi u příležitosti státního svátku 28. září 2009 (Den 
české státnosti) při koncertu Václava Hudečka v Kuřimi – 27. 9. 2009 večer. 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje udělení Ceny města Kuřimi prezidentu České republiky Václavu Klausovi. 
Hlasováno: pro 7, proti 7, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 (usnesení nebylo přijato) 
 
 
Přijaté usnesení: 1060/2009 - ZM schvaluje udělení Ceny města Kuřimi malíři Rudolfu Kondeiovi. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
                            
 
 
 

10. Zpráva z jednání finančního výboru  
Přílohy č. 10, 10A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Finanční výbor se sešel na jednání dne 1. 6. 2009, zprávu podal předseda výboru RNDr. I. Poledňák. 
Finanční výbor nebyl usnášeníschopný, ale přítomní členové projednali a schválili všechny body, které dnes bude 
projednávat také ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 

 9



Mgr. L. Kincl – navrhuje, aby ZM k tomuto bodu nepřijímalo žádné usnesení z důvodu neusnášeníschopnosti 
finančního výboru. 
 
 
Na základě tohoto doporučení ZM k tomuto bodu jednání nepřijalo žádné usnesení. 
 
 
 
 

11. Závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2008 
Přílohy č. 11, 11A, 11B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2008. V souvislosti s touto 
zprávou je předkládána i „Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku“. Tato zpráva konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Závěrečný účet byl  
 
v řádném termínu vyvěšen na úřední desce, byl řádně projednán v RM a dne 1. 6. 2009 bude za účasti auditora 
projednán finančním výborem. 
 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešel člen ZM RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1061/2009 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2008 s výrokem 

bez výhrad a bere na vědomí Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
územního samosprávného celku“.   

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

12. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2009 
Přílohy č. 12, 12A – 12 D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2009.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31. 3. 2009 50.419.153,85 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                     
42.089.045,46 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 8.330.108,39 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. čtvrtletí 
roku 2009 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z  15 %. Toto nízké procento je způsobeno narozpočtováním celé dotace na 
Wellness do příjmů. Oproti minulému roku jsou příjmy za stejné období téměř totožné. Propad v daňových příjmech 
představuje za toto období cca 0,5 mil. Kč, s tím, že se očekává hlubší propad v následujících obdobích (podle 
výhledu MF lze očekávat propad pro Kuřim až ve výši 8 mil. Kč). V takovém případě by byly nutné zásahy do 
rozpočtu jak na straně příjmové, tak i výdajové. 
 
Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  12 %, nízké procento souvisí opět s rozpočtem na Wellness. 
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Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla plněna rychleji, než 
výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku + 8.330.108,39 Kč. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1062/2009 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2009, s přebytkem                            

hospodaření ve výši 8.330.108,39 Kč.   
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
13. Rozpočtové opatření č 5. k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
 
Přijaté usnesení: 1063/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 podle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
14. Prominutí pohledávky 
Přílohy č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se znovu obrátila podnikatelka Naděžda Hemberová, nyní se žádostí o prominutí pohledávky za 
pronájem krytého bazénu v měsících květnu a červnu 2009. Nájemné za toto období činí 49.500,- Kč. Důvody, které 
ji vedly k podání této žádosti, jsou pravděpodobně stejné, jako při žádosti o poskytnutí dotace na úhradu 
mimořádných nákladů spojených s ukončením činnosti Soukromé plavecké školy Kuřim, kterou ZM neschválilo na 
posledním zasedání 21. 4. 2009.  
Rada města Kuřimi, na kterou se zastupitelka obrátila, tuto žádost projednala dne 20. 5. 2009 a postupuje ji 
k rozhodnutí ZM z důvodu výše požadované částky, jejíž prominutí není v kompetenci RM. 
Jelikož již ZM ve stejné věci rozhodovalo a nebylo přijato žádné usnesení (žadatelka nyní zřejmě zvolila pouze jinou 
formu naplnění podstaty žádosti), odbor finanční nedoporučuje schválení tohoto usnesení. 
 
Příloha č. 1 Žádost o prominutí nájemného Soukromé plavecké škole Kuřim 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu z jednání odešli členové ZM Ing. M. Kotek a V. Zejda, přítomno 12 
členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta města Ing. O. Štarha – RM na své schůzi dne 20. 5. 2009 tuto žádost projednala a předkládá ji ZM 
s doporučením ke schválení.  
 
 
Přijaté usnesení: 1064/2009 - ZM schvaluje prominutí pohledávky ve výši 49.500,- Kč za užívání Plaveckého 

areálu v měsících květnu a červnu 2009, podnikatelce Naděždě Hemberové, trvale bytem v 
Drásově 184, PSČ 664 24, IČ 66551846. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
 
 

 11



 
 
 
 
 
 

15. Různé  
15.1. Zpracování nového Jednacího řadu Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
V průběhu projednávání bodu Různé se na jednání ZM vrátili zastupitelé RNDr. I. Poledňák, Ing. M. Kotek a 
V. Zejda, přítomno 15 členů ZM. 
 
Oddělení dozoru Odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra po prostudování Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2002, o jednacím řádu zastupitelstva města:  
d o p o r u č u j e její zrušení a vydání jednacího řádu podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů. Jako „normální akt“ nikoli jako nejvyšší právní předpis, ke kterému musí být obec 
zmocněna zákonem. Není vůbec známo, zda někde v republice má jednací řád zastupitelstva formu obecně závazné 
vyhlášky. 
K tomu proběhlo i jednání představitelů oddělení dozoru (po setkání se starostou města) s tajemníkem městského 
úřadu, na kterém byly důvodu jejich doporučení blíže objasněny. Jsou uvedeny v „Záznamu o poskytnutí metodické 
pomoci městu Kuřim“. Je k dispozici u asistenta starosty. 
I bez doporučení oddělení dozoru bylo zejména v minulém volebním období několikrát zvažováno sladit jednací 
řád se zákonem, ale nedošlo k tomu. Vzhled k tomu, že základy tohoto jednacího řádu sahají až do roku 1995, a i 
když lze jednací řád v podstatě akceptovat, doporučuji jeho nové zpracování se zapracováním všech změn zákona 
o obcích, dalších zákonů i poznatků z jiných jednacích řádů a zkušeností z práce zastupitelstva města. 
Úkol bude plnit tajemník úřadu a vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, pokud nebude tato jejich snaha 
zastupitelstvem města zastavena. Pokud by to nastalo, zřejmě by bylo s městem zahájeno zatím blíže 
nespecifikované řízení.  
 
Asistent starosty Mgr. Jan Jandl zdůraznil členům ZM časový harmonogram zpracování nového jednacího řádu ZM. 
 
Harmonogram zpracování jednacího řádu: 
2. 6. 2009                              seznámení zastupitelstva města s návrhem zpracování 
30. 6. 2009                            předložení návrhu jednacího řádu zastupitelstvu města k 1. čtení  
1.7.- 7. 8. 2009 připomínkování členy zastupitelstva a zapracování připomínek 
25. 8. 2009 schválení nového jednacího řádu 
 
 
 
 
15. 2. Architektonické soutěže, Územní plán Kuřim - koncept 
Příloha č. 16, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 

 
Architektonické soutěže: 
 
Vernisáž návrhů v KD Kuřim    středa 10. 6. 2009 v 17:00 hod. 
Veřejná výstava v KD Kuřim   11. 6. – 20. 6. 2009 v době 10:00 – 18:00 hod. 
 
A. Městská sportovní hala v Kuřimi 
Celkový počet podaných návrhů :    71 
1. místo: CUBOID ARCHITEKTI s.r.o, Praha 
  Odhad nákladů stavby    197.719.000,- Kč bez DPH 
  Honorář na projekční práce       7.410.000,- Kč bez DPH 
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2. místo: Ing. arch. Jan Hendrych, Praha 
  Odhad nákladů stavby    303.769.822,- Kč bez DPH 
  Honorář na projekční práce     17.351.376,- Kč bez DPH 
 
 
 
3. místo: Makovský & partneři, s.r.o. Brno 
  Odhad nákladů stavby    150.000.000,- Kč bez DPH 
  Honorář na projekční práce       6.140.000,- Kč bez DPH 
 
3. místo: RUDIŠ – RUDIŠ ARCHITEKTI s.r.o. Brno 
  Odhad nákladů stavby   150.000.000,- Kč bez DPH 
 Honorář na projekční práce       9.800.000,- Kč bez DPH 
 
B. Kulturní a společenské centrum v Kuřimi 
Celkový počet podaných návrhů:   29 
1. místo: ARCHTEAM projektová kancelář s.r.o., Ing. arch. Milan Rak, Brno 
 Odhad nákladů stavby     63.000.000,- Kč bez DPH  
 Honorář na projekční práce       5.900.000,- Kč bez DPH 
2. místo: RADAARCHITEKTI s.r.o. Brno  
 Odhad nákladů stavby      93.290.500,- Kč bez DPH 
 Honorář na projekční práce       8.050.000,- Kč bez DPH 
3. místo: Ing. arch. Eliška Macková, Ostrava 
 Odhad nákladů stavby   147.950.000,- Kč bez DPH 
 Honorář na projekční práce     13.732.719,- Kč bez DPH 
3. místo: SIAL architekti a inženýři s.r.o. Liberec 
 Odhad nákladů stavby     62.767.200,- Kč bez DPH 
 Honorář na projekční práce       3.625.000,- Kč bez DPH 
 
V diskusi vystoupili: 
starosta Ing. O. Štarha – zhodnotil všechny podané návrhy do obou soutěží. Mnohé z nich jsou zajímavě zpracovány. 
 
 
 
 
C. Územní plán Kuřim - koncept 
Ke konceptu Územního plánu přišlo 52 stanovisek, námitek a připomínek. Krajský úřad JMK požádal o prodloužení 
lhůty do 26. 5. 2009. Podle rozhovoru s vedoucí odboru územního plánování JMK se odbor dopravy vyjádřil záporně 
k variantě 2 (jižní obchvat), očekáváme, že stanovisko ostatních odborů JMK bude také záporné.  
Z těchto důvodů předpokládáme, že budou nutná jednání kvůli jižnímu obchvatu s dotčenými orgány. Na základě 
výsledku jednání budou zastupitelstvu předloženy pokyny k dopracování návrhu – neočekáváme předložení 30. 6. 
2009. 
 

 
 
 

15. 3. Žádost firem v Kuřimi ve věci výše daně z nemovitostí 
Příloha č. 17, předkládá Ing. O. Štarha 

 
Městský úřad Kuřim obdržel dne 22. 5. 2009 písemnou žádost, adresovanou starostovi města a členům ZM od  
zástupců několika firem v Kuřimi, týkající se výše daně z nemovitostí. 
 
 
V diskusi vystoupili: 

 13



Ing. S. Sehnal (jednatel společnosti KAMPOS, s.r.o.) – v souladu se zaslaným dopisem se přimlouvá za snížení výše 
daně z nemovitostí pro firmy v Kuřimi. 
starosta Ing. O. Štarha – na ZM 30. 6. 2009 bude dán zpracovaný materiál v této věci, od roku 1990 se tato daň 
nezměnila, v roce 1993 byl rozpočet města 50 mil Kč, v roce 2009 již činí 200 mil Kč. 
 
A. Szabóvá, A. Matějíčková – podporují snížení daně z nemovitosti. 
J. Brabec – podporuje stanovisko starosty města, nepodporuje snížení daně. 
J. Herman – ekonomická situace není dobrá, není známo, jaký dopad na rozpočet města by mělo snížení daně 
z nemovitostí v průběhu roku 2009. 
 
starosta Ing. O. Štarha – navrhuje vytvořit skupinu podnikatelů, která zpracuje návrhy pro ZM (do cca 10 dnů), 
poslední možnost schválit novou výši daně z nemovitosti, splatné v roce 2010, je na zasedání ZM dne 30. 6. 2009 
 
 
 
 
15. 4. Investiční akce – průběžné plnění 
Příloha č. 18, předkládá Ing. M. Macková 
 
Na základě schváleného rozpočtu Města Kuřimi jsou realizovány jednotlivé investiční akce.  
Místostarostka města Ing. M. Macková předává členům ZM přehled staveb, jejichž přípravou a zajištěním realizace 
byl pověřen odbor OIRR. Předložený materiál je doplněn poznámkami o různém stupni rozestavěnosti. Součástí je i 
přehled průběžného financování a termíny dokončení podle uzavřených smluv. 
 
Příloha: Přehled investičních akcí města Kuřimi pro rok 2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
místostarostka Ing. M. Macková – blíže vysvětlila plán těchto investičních akcí. Jejich realizaci již bude zadávat RM. 
Ing. M. Kotek – nelíbí se mu metodika, jak se zpracovává plán těchto investičních akcí. 
A. Szabóvá – odmítá kritiku kolegy M. Kotka a podporuje vysvětlení místostarostky. 
starosta Ing. O. Štarha – na projekty je vyčleněno 5 mil Kč a je v pravomoci RM podle toho postupovat.  
V. Zejda – akce MŠ Jungmannova (18.300.000,- Kč) + přípojky, kanalizace, má zájem podívat se přímo do 
projektové dokumentace. 
místostarostka Ing. M. Macková – všechny tyto akce má v gesci vedoucí OIRR Ing. J. Reichstäterová. 
V. Zejda – s některými investičními akcemi nebyla komise výstavby seznámena. 
 
 
 
 
15. 5. Volby do Evropského parlamentu 
Informace podal starosta Ing. O. Štarha – volby do EP se v celé ČR uskuteční v pátek 5. 6. a v sobotu 6. 6.2009. 
Organizační přípravu a průběh voleb v Kuřimi má na starosti OSVV v čele s vedoucí Mgr. A. Zimmermannovou. 
 
 
 
 
15. 6. Informace o návštěvě prezidenta ČR Václava Klause v Kuřimi dne 10. 6. 2009 
Informace podal starosta Ing. O. Štarha – prezident republiky navštíví Kuřim ve středu 10. června 2009 v době od 
9:45 – 11:00 hod. 
 
Od 9:52 - 10:07 hod. bude v recepci firmy TOPS/ ALTA setkání se členy ZM, kteří jsou tímto zváni. 
Od 10:42 – 11:00 hod – setkání s občany města na parkovišti před administrativní budovou TOS/ALTA (v případě 
nepříznivého počasí pak v prostorách vrátnice administrativní budovy. 
Informaci o úspěších a problémech města Kuřimi předá starosta města k dispozici Kanceláři prezidenta 
republiky. 
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Na závěr zasedání ZM dal starosta Ing. O. Štarha hlasovat o správnosti přijatých usnesení. Všechny přijatá usnesení 
přečetl člen návrhové komise Mgr. M. Nawrath. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
Starosta ukončil zasedání ZM v 21:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 2. 6. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Jan Herman                          Alena Matějíčková 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                 plnění usnesení ZM k 26. 5. 2009 
2                          ukončení veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřené mezi obcemi  
                          s rozšířenou působností Kuřim a Šlapanice              
3, 3A, 3B          zrušení usnesení ZM, schválení záměru na směnu pozemku 
4, 4A                 převod pozemků v lokalitě „Kolébka“ – Moravská stavební – INVEST, a.s. 
5, 5B, 5C           bezúplatný převod pozemků: Česká republika - ÚZSVM 
6, 6D, 6E           směna pozemků na Podlesí – manželé Báborovi 
7                        majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi 
7, 7A, 7B           majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi; SOKOL  
                        Kuřim - převod pozemků okolo sokolovny 
8, 8A                  plán financování obnovy vodovodů a kanalizací města Kuřimi 
9, 9A, 9B           Cena města Kuřimi 
10, 10A             zpráva z jednání finančního výboru 
11, 11A, 11B     závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31. 12. 2008 
12, 12A – 12D  výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2009 
13, 13A             rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009 
14, 14A             prominutí pohledávky 
15, 15A             zpracování nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi 
16                      architektonické soutěže, koncept Územního plánu Kuřim            
17                      žádost firem v Kuřimi ve věci výše daně z nemovitostí 
18, 18A             investiční akce města Kuřimi – průběžné plnění       
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