
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 06/2009 konaného dne 30. 6. 2009  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, RNDr. Igor Poledňák, prof. MVDr. Jiří Pikula, Bc. Roman Stříž, Ing. 
Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
 
Omluveni: Ing. Miluše Macková – místostarosta, Ing. Martina Bojanovská. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 10 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé: Ing. Miluše Macková, Ing. Martina Bojanovská, RNDr. Igor 
Poledňák, prof. MVDr. Jiří Pikula, Ing. Rostislav Hanák, Ing. Miloš Kotek, Vladislav Zejda. 
Při zasedání ZM po celou dobu jednání nebyli přítomni: Ing. Miluše Macková, Ing. Martina Bojanovská. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Bc. Roman Stříž, Alena Matějíčková 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (10) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Drago Sukalovský 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (10)  
 
 
 
 
Program:  
                             1.   Prezentace porovnání variant obchvatu Kuřimi (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
                           2.  Plnění usnesení 
                           3.  Obecně závazná vyhláška města Kuřimi - Daň z nemovitostí 
                           4.  Schválení příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) a     
                                 financování projektu „Cyklostezka Kuřim – Malhostovice, II. a III. etapa 
                           5.  Schválení smlouvy o dotaci na projekt „Wellness Kuřim – dostavba a  
                                rekonstrukce krytého bazénu v Kuřimi  
                           6.  Směna pozemků  
                           7.  Změna usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1196/04 ze dne 9. 11. 2004 
                           8.  Architektonické soutěže Kuřim – zahájení projekčních prací 
                           9. Díly za Sv. Janem – V. etapa, ulice Metelkova, nabytí staveb do majetku města – 

veřejné osvětlení 
                         10. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 

– 2. výzva roku 2009 
                         11. Pomoc obcím postiženým povodněmi v roce 2009  
                         12. Rozpočtové opatření č. 8 

                  13. Různé       
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Program jednání ZM byl schválen všemi 10 hlasy přítomných členů ZM. 
 
 
 
 

1. Prezentace porovnání variant obchvatu Kuřimi (Ředitelství silnic a dálnic 
ČR) 
Příloha č. 1, zpracovalo a předkládá Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Slova se ujal ředitel Ředitelství silnic a dálnic, oblast Brno, Ing. Pavel Kremitovský, který představil přítomného 
pana Ing. Nováka – zástupce PK OSSENDORF. 
 
Členové ZM a odbor kancelář MěÚ Kuřim dostali k dispozici tuto prezentaci v elektronické podobě na CD 
nosiči. 
 
S prezentací pomocí dataprojektoru seznámil členy ZM pracovník PK OSSENDORF pan Novák – 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. Z Tišnovska do Kuřimi směřuje denně cca 7 000 aut, otázka placení 
dálničních poplatků při jižním obchvatu. 
Stanovení strategie – budoucí investoři zohlední stav průjezdnosti městem Brnem na všechny směry. 
Vysvětlil porovnání intenzity dopravy v Kuřimi v současnosti a v blízké budoucnosti v závislosti na trase vedení 
kuřimského obchvatu. 
Porovnání finančních nákladů variant a etap. 
Srovnání základních parametrů a variant. 
Řešení obchvatu Kuřimi může mít velký dopad na dopravu VMO v Brně – záleží, zda bude veden v severním směru 
či v jižním směru (s tunelovou variantou). 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili zastupitelé RNDr. Igor Poledňák, Ing. Rostislav Hanák, 
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ing. Miloš Kotek a Vladislav Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – zpochybnil, že severní obchvat bude vzdálen asi 650 m od nejbližší obytné zóny (spojnice s I/43). 
Ing. M. Kotek – při severním obchvatu není jasné zatížení současné silniční sítě. 
Ing. D. Sukalovský – ze strany ŘSD nebyla v prezentaci zvažována varianta R43 boskovickou brázdou, což velmi 
prosazuje v současnosti náměstek brněnského primátora Mgr. Martin Ander, Ph.D. Porovnání severní a jižní varianty 
obchvatu Kuřimi bylo manipulativní. A co když R43 bude v I. etapě stavěna od severu ke Kuřimi, co se stane 
s dopravou v Kuřimi? 
Ing. P. Kremitovský – toto byla prezentace ŘSD, ne rozvoje Jihomoravského kraje. Výstavba R43 může jít od severu 
i od jihu. Nelze jednotlivě schvalovat etapy výstavby R43, ale pouze jako jeden celek.  
Ing. D. Sukalovský – schvaluje se jako celek, ale staví po etapách. Co když bude dokončena nejdříve etapa na sever 
od Kuřimi? Prezentace ŘSD jednostranně preferuje severní variantu obchvatu Kuřimi. ÚPD JM kraje má údajně 
zakreslenu i variantu jižního obchvatu Kuřimi. 
Ing. P. Kremitovský – ŘSD nemá oprávnění pro výstavbu jižní propojky s výstavbou tunelu pod Kuřimskou horou. 
Finanční rozdíl cca 2,5 mld Kč ve prospěch severního obchvatu má také svoji váhu. Jižní obchvat by neměl 
parametry rychlostní komunikace, je otázka, kdo by financoval tuto stavbu? 
Ing. Novák – platný ÚP města Brna má zakreslenu R43 pouze v bystrcké stopě, není mu známo, že by v platné ÚPD 
JM kraje byl zakreslen jižní obchvat Kuřimi. 
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RNDr. I. Poledňák – současná komunikace I/43 může být administrativně převedena na komunikaci II. třídy (ve 
směru od Lipůvky na sever). 
Ing. Hrnčíř (HBH) – je rozdíl ve finanční kalkulaci mezi severním a jižním obchvatem cca 2,5 mld Kč oproti tomu, 
co zde prezentovalo ŘSD. Řešení HBH vycházela z kalkulace mimoúrovňových křižovatek a kruhových objezdů 
v Kuřimi. Studie byla porovnávána s podobnou stavbou dvoutubusového silničního tunelu v Klímkovicích. 
Komunikace I/43 se plánuje v budoucnu jako čtyřpruh. Bez R43 hrozí Brnu dopravní kolaps, už nyní má nadbytek 
25 000 aut denně, které v budoucnu odvede právě rychlostní komunikace R43. HBH si za svými výpočty stojí. 
J. Brabec – je patrný rozdíl ve výpočtu ceny mezi oběma variantami obchvatu (je to dáno vyšší cenou za tunel pod 
Kuřimskou horou v případě vedení jižního obchvatu). ŘSD zakalkulovalo tunel za vyšší cenu než HBH. Navíc do 
jižní varianty zakalkulovalo i čtyřpruh na I/43. 
Ing. Novák (ŘSD) – cena za tunel nám vyšla skutečně vyšší – porovnání cen za 1km komunikace či tunelu té či oné 
kategorie.  
J. Herman – v severní variantě obchvatu chybí propojka po mimoúrovňovou křižovatku směrem na Čebín. 
Ing. M. Kotek – okolní MČ města Brna přikládají váhu dopravní zatíženosti podle směru vedení obchvatu v Kuřimi. 
Starosta Ing. O. Štarha – je vyvolávána hysterie, že severní část města Brna bude zahlcena dopravou, když bude 
v Kuřimi vybudován jižní tunelový obchvat. Město Kuřim (celé ZM) jednoznačně prosazuje variantu vedení R43 
v bystrcké stopě (ve směru Troubsko – Kuřim s napojením na dálnici D1), nelze Kuřimi podsouvat, že toto 
nepodporuje. To je zásadní nedorozumění či skrytý záměr. 
Ing. Hrnčíř (HBH) – Kuřim i Brno mají stejný zájem – podpořit a vybudovat R43 v bystrcké stopě, boskovická 
brázda už pro obě města není tak výhodná. Směr výstavby R43 závisí na projednání zásad ÚPD (s platností na 15 – 
20 let). 
Ing. Kremitovský – R43 má 3 etapy a na každou se dělá zvlášť posuzování vlivu na životní prostředí EIA. Nakonec 
se však bude projednávat jako celek (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZUR), které se budou veřejně 
projednávat na podzim 2009).  
Ing. D. Sukalovský – nechápe, proč 3 samostatné etapy R43 se nakonec budou projednávat jako jeden celek. 
Mgr. M. Nawrath – proč se komunikace R43 nemůže začít budovat od jihu? 
RNDr. I. Poledňák – dříve Kuřimi hrozilo, že R43 povede jen ve směru od dálnice D1 po Kuřim. To by ale pořád 
bylo menší nebezpečí, než že se povede jen po Kuřim od severu a zde se stavba na dlouho zastaví. V roce 2030 bude 
mít Kuřim více obyvatel než Boskovice a cca stejně jako Blansko. 
J. Herman – výstavbu obchvatu jižním směrem by jako silnici I. třídy mohl realizovat stát.  
Ing. D. Sukalovský – řešení prosazované ŘSD je důsledkem nátlaku z Brna, Kuřim je rukojmím představ některých 
politických představitelů Brna.  
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 26. 5. 2009 
Přílohy č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
  
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 23. 6. 2009. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu odešli Mgr. Martin Nawrath a Ing. Miloš Kotek, přítomno 13 členů ZM. 
 
  
Přijaté usnesení: 1065/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 23. 6. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
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3. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi - Daň z nemovitostí 
Příloha č. 3, 3A - 3D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Projednávání tohoto bodu byl přítomen zpracovatel příspěvku Mgr. P. Kavka (OMP), který členům ZM 
zodpověděl příslušné dotazy. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi přijalo v loňském roce pod č. usnesení ZM č. 1084/2008 obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2008 „o dani z nemovitostí v obci Kuřim“. Tato vyhláška byla vydána na základě zákona č. 338/1992 Sb., o dani 
z nemovitostí. Byl přijat místní koeficient 2, kterým se násobí celý základ daně. U staveb sloužících pro podnikání 
byl přijat „malý koeficient“ 1,5, čímž vznikl základ daně a ten byl následně ještě navýšen místním koeficientem. 
„Malý koeficient“ byl u staveb uvedených v řádku N přílohové tabulky už před přijetím obecně závazné vyhlášky 
1,5. Zastupitelstvo města jej nově zavedlo i v řádku O (např. prodejní plochy,…). Tento koeficient nebyl použit 
v řádku M, což jsou stavby sloužící k podnikatelské činnosti v oboru zemědělská prvovýroba, lesní a vodní 
hospodářství. U tohoto druhu staveb se koeficient nezvyšoval s poukazem na možnou likvidaci těchto odvětví. 
Jelikož ale zemědělská lobby prosadila v parlamentu výjimku ze zákona v podobě  neuplatnění místního koeficientu 
na zemědělské pozemky, bylo by vhodné srovnat podmínky ve všech oblastech podnikání a zvýšit „malý koeficient“ 
v řádku M na 1,5. (viz. varianta 1 a 5). 
 
Výnos z této daně zůstává v plné výši v městském rozpočtu. Podle údajů FÚ Brno-venkov byl odhadován příjem pro 
rok 2009 na 8.938.205,- Kč. Na začátku roku 2009 byla ovšem přijata novela zák. č. 338/1992 Sb., která stanovila, 
že se místní koeficient nevztahuje na zemědělské pozemky. Tím pádem byl upraven aktuálně odhad výnosů na 
8.473.192,- Kč. Touto novelou přišlo město cca o 500.000,- Kč. Před přijetím obecně závazné vyhlášky v roce 2008 
dosahovaly výnosy daně z nemovitostí pro městský rozpočet částku cca. 4.240.000,- Kč. 
 
Odbor majetkoprávní upozorňuje na souvislosti, které je třeba vzít do úvahy při případných změnách v obecně 
závazné vyhlášce. Díky současným hospodářským potížím klesají totiž městu příjmy z ostatních daní – např. 
z příjmů, DPH,… Stranou nemůže zůstat ani fakt, že město Kuřim bude v letošním roce řešit nově otázku, jak 
zabezpečit zejména zimní údržbu komunikací vycházející z tzv. „chodníkové novely“ zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, která zbavuje povinnosti údržby komunikace vlastníka přilehlé nemovitosti a břemeno 
údržby nechává na vlastníkovi komunikace, kterým je v drtivé většině město Kuřim. Jelikož z této změny budou těžit 
nejvíce obyvatelé rodinných domů a bytů, vypracoval odbor majetkoprávní variantu č. 2, kdy daňová povinnost je 
oproti současnému stavu nejvýše zvýšena občanům města a dochází k úlevě podnikatelským subjektům, které 
v souvislosti s ekonomickou krizí označují zvýšenou daň za neúnosnou.  
 
Podle kvalifikovaného odhadu Ing. I. Tomšů z Centra technických služeb Kuřim s.r.o. se navýší náklady na celoroční 
údržbu komunikací o 1,5 – 2 mil. Kč. Pro informaci za období listopad 2008 – duben 2009 bylo městu fakturováno 
za zimní údržbu ze strany CTSK s.r.o. cca 2.200.000,- Kč. Dalších cca 300.000,- Kč je hrazeno z rozpočtu odboru 
životního prostředí dalším dodavatelům. 
 
Příloha č. 1 – tabulka variant 
Příloha č. 2 – zrušovací vyhláška 
Příloha č. 3 – obecně závazná vyhláška o dani z nemovitostí ve městě Kuřim 
Příloha č. 4 – tabulka vysvětlivek. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se vrátil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 14 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – nesouhlasí s předloženými variantami, kde se zvyšuje koeficient pro nepodnikatelské nemovitosti 
občanů města.. V souvislosti s ekonomickou krizí mnoho firem hrozí zastavením výroby a propouštěním 
zaměstnanců. 
 
J. Herman podává protinávrh na usnesení oproti podanému návrhu: 
„ZM schvaluje navrácení 25% letošních daní z nemovitostí firmám působícím v Kuřimi formou daru s žádostí 
do 31. 7. 2009 a realizací do 31. 8. 2009“.  
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Mgr. L. Kincl – navrhuje předkladateli tento protinávrh usnesení stáhnout s tím, že se zjistí se do příštího ZM 25. 8. 
2009, zda se to po právní stránce takto dá schválit. Aspoň orientačně by ale ZM mělo odhlasovat, zda je politická 
vůle ke snižování daní ve městě. 
Ing. D. Sukalovský – OMP připravil variantní řešení daně z nemovitostí na základě zadání vedení města, nepřipravil 
to o své vůli. 
J. Brabec – aby město Kuřim nedopadlo jako kraje, které za občany platí zdravotnické poplatky a soud to označuje 
za nezákonné. Navrhuje neměnit několik let tuto vyhlášku, zvážit další navýšení daně z nemovitosti až po 2 – 3 
letech. 
Mgr. L. Kincl – vznesl dotaz ohledně stanovení koeficientu výpočtu daně z nemovitosí. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – hrozí pokles příjmů pro město od státu s odhadem 8 mil Kč. Dne 15. 7. 2009 bude 
RM na své schůzi zvyšovat nájemné v obecních bytech. Nebude se zvyšovat místní poplatek za komunální odpad, 
přitom likvidace odpadů je pro město finančně ztrátová. Na obce přešla nově povinnost starat se o místní 
komunikace (chodníky) a to v létě i v zimě. V roce 2010 se nezvýší tarifní platy zaměstnanců města. Vše se týká 
možností rozpočtu města. 
J. Herman – kritizuje výši finančních nákladů např. na 2 vypsané architektonické soutěže města (Sportovní hala a 
Společenské centrum), které se pravděpodobně nebudou nikdy realizovat. 
Mgr. L. Kincl – jiné a vyšší příjmy město asi nebude mít. Stát na obce nakládá ze zákona stále víc a víc povinností. 
RNDr. I. Poledňák – v Kuřimi bylo svého času příznivé prostředí pro rozvoj podnikání a vznik nových firem. 
Ing. M. Kotek – firmy propouští zaměstnance, snižují jim pracovní úvazky. Podporuje variantu č. 3. 
Ing. D. Sukalovský – nikdo zatím fakticky nenavrhl zvýšení daní z nemovitostí, buď je snížíme nebo necháme jak 
jsou. 
J. Herman – problémem je nemožnost splácet úvěry a proto by se město nemělo dále zadlužovat, ale právě toto nyní 
město Kuřim dělá. Na základě diskuse stahuje svůj protinávrh na usnesení, ať ZM hlasováním rozhodne mezi 
předloženými variantami č. 3 a č. 4. 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. xx/2009 o dani z nemovitostí ve městě Kuřim ve 

variantě č. 3 
Hlasováno: pro 7, proti 1, zdržel se 6, nebyli přítomni 3 (navržené usnesení nebylo schváleno) 

 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. xx/2009 o dani z nemovitostí ve městě Kuřim ve 

variantě č. 4 
Hlasováno: pro 2, proti 4, zdržel se 8, nebyli přítomni 3 (navržené usnesení nebylo schváleno) 
 
 
 
 

4. Schválení příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SDFI) a                     
financování projektu „Cyklostezka Kuřim – Malhostovice, II. a III. etapa 
Příloha č. 4, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Město Kuřim podalo v březnu 2009 žádost o příspěvek na realizaci II. a III. etapy cyklostezky z Kuřimi do 
Malhostovic. V květnu 2009 výbor SFDI schválil poskytnutí příspěvku na vybrané akce, jeho výši a procento účasti 
příspěvku na celkových uznatelných nákladech stavební části akce. Město Kuřim získalo 2.562 tis. Kč, což je 65% 
z celkových uznatelných nákladů akce, které jsou vyčísleny na 3.943 tis. Kč. Bude vybudována II. etapa cyklostezky 
a to v úseku od km 0,00 do km 0,5 v k.ú. Kuřim, tj. od podjezdu železniční vlečky až k Lučnímu potoku, včetně jeho 
přemostění a III. etapa v úseku od km 1,2 do km 1,6 přes lesní pozemek v k.ú. Malhostovice. Střední úsek 
cyklostezky (I. etapa) byl zbudován v letních měsících loňského roku. Výstavba II. a III. etapy bude probíhat v srpnu 
až říjnu letošního roku. Cyklostezka bude provedena v šířce 2,5 – 3,0 m s povrchem MZK (minerálně zpevněné 
kamenivo) v celkové tloušťce konstrukce 40 cm. Trasa cyklostezky je vedena po původní polní a lesní cestě. Dojde 
k propojení cyklostezky s trasou vedenou z obce Malhostovice. 
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V diskusi vystoupili: 
V. Zejda – jak to vypadá s výstavbou této cyklostezky? 
Starosta Ing. O. Štarha – s minimálními náklady města se podaří vybudovat aspoň nějakou cyklostezku. 
V. Zejda – je to nehospodárné plýtvání penězi města a nebude proto pro toto usnesení hlasovat. 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1066/2009 - ZM schvaluje přijetí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury na 

realizaci projektu „Cyklostezka Kuřim - Malhostovice, II. a III. etapa“ ve výši 2.562.000,- Kč. 
Hlasováno: pro 11, proti 2, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
Přijaté usnesení: 1067/2009 - ZM souhlasí s přesunutím investiční akce „Cyklostezka Kuřim - Malhostovice, II. a 

III. etapa“ do priority 1 „Investiční akce města pro rok 2009“. 
Hlasováno: pro 11, proti 2, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 

5. Schválení smlouvy o dotaci na projekt „Wellness Kuřim – dostavba a                    
rekonstrukce krytého bazénu v Kuřimi  
Přílohy č. 5, 5A – 5D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Na základě doložených povinných příloh nutných k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV) na projekt Wellness Kuřim – rekonstrukce a 
dostavba krytého bazénu v Kuřimi byla Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod připravena 
smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV (dále jen Smlouva). Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 168.657.356 Kč. 
Jelikož projekt zakládá veřejnou podporu, je dotace z rozpočtu Regionální rady maximálně 40% z celkových 
způsobilých nákladů ve výši 67.462.942 Kč. Vlastní podíl města 101.194.414 Kč je zajištěn úvěrem. Stavební práce 
budou zahájeny 1. 8. 2009. Na dodavatele stavby proběhlo výběrové řízení a na mimořádné schůzi RM dne 19. 6. 
2009 byla vybrána společnost IMOS Brno, a.s. se sídlem v Brně, Olomoucká 174, 627 00, IČ 25322257, která 
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 168.024.455 Kč. Po uplynutí lhůty pro podání 
námitek proti výsledku výběrového řízení bude s touto společností podepsaná smlouva o dílo. Doba trvání 
stavebních prací je stanovena podle Harmonogramu projektu na 14 měsíců.  
 
Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí dotace z ROP JV 
Příloha č. 2: Harmonogram projektu, Finanční plán projektu 
Příloha č. 3: Rozpočet projektu. 
 
Na jednání ZM se vrátil RNDr. Igor Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – má výhrady, že projekt Wellness Kuřim znemožní bazén využívat plaveckým sportovcům, kteří si 
budou muset plavecké závody pořádat někde jinde. Projektovaný můstek (lávka) přes bazén pravidla závodního 
plavání nepřipouštějí. 
Starosta Ing. O. Štarha – město Kuřim současný bazén dotuje ročně 7 mil Kč! 
J. Brabec – není pravda, že po rekonstrukci bazénu v něm sportovci nemohou sportovat. Ale je pravda, že závody se 
zde nebudou moci konat – rozhodčí kvůli můstku ztratí plavce na nějakou dobu ze zorného pole dohledu. 
V. Zejda – má výhrady k vybrané firmě IMOS Brno, a.s., která tuto stavbu má realizovat. Schválila tento výběr RM? 
Starosta Ing. O. Śtarha – ano, je to tak. 
V. Zejda – nabídky firem byly porovnatelné – SKANSKA a IMOS, ale SKANSKA měla nabídku o 14 mil Kč 
levnější. RM podle něj nevybrala ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 
 
 

 6



Přijaté usnesení: 1068/2009 - ZM schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého 
bazénu v Kuřimi“. 

Hlasováno: pro 9, proti 2, zdržel se 3, nebyli přítomni 3 
 
Z jednání ZM odešel člen ZM Vladislav Zejda, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
 
 

6. Směna pozemků 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Na základě usnesení ZM 1055/09 ze dne 2.6. 2009 byl schválen, následně dne 3.6.2009 vyhlášen a po dobu 15 dnů 
zveřejněn záměr na směnu pozemku parc. č. 2918/63 o výměře 211 m2 v k.ú. Kuřim (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, v k.ú. Kuřim (spoluvlastníci R. Jandeková a L. Špačková) dle 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. Proti tomuto záměru nebyly podány žádné námitky. Nyní lze uzavřít směnnou 
smlouvu na výše uvedené pozemky. Směna je prováděna za účelem rozšíření tělesa cyklostezky Kuřim - 
Malhostovice. 
 
Příloha: GP č. 2300-115/2007, GP č. 2300-116/2007 
 
  
Přijaté usnesení:       1069/2009 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2918/63 o výměře 211 m2 (vlastník město 

Kuřim) podle 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, v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci R. Jandeková 
a L. 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 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
  

7. Změna usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1196/04 ze dne 9. 11. 2004 a 
nahrazení novým usnesením 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková 
 
Usnesením Zastupitelstva města Kuřimi č. 1196/04 ze dne 9. 11. 2004 bylo schváleno nabytí vodovodního řadu DN 
100 v délce 61,5 m a splaškové kanalizace KT DN 300 v  délce 204,10 m do majetku města Kuřimi od firmy Lidl  
Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11 158 00 Praha 5 za kupní cenu 100,- Kč. 
První část usnesení je splněna, vodovodní řad je již ve vlastnictví města Kuřimi – kupní smlouva 53a /2005. 
Druhá část usnesení – převod splaškové kanalizace nebude uskutečněn, firma Lidl Česká republika v.o.s se sídlem 
Nárožní 1359/11 158 00 Praha 5, se rozhodla si ponechat splaškovou kanalizaci ve svém majetku. Z tohoto důvodu 
je třeba provést změnu usnesení.  
 
 
Přijaté usnesení: 1070/2009 - ZM ruší část usnesení ZM č. 1196/2004 znějící následovně: „a splaškové kanalizace 

KT DN 300 v délce 204,1m“. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
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8. Architektonické soutěže Kuřim – zahájení projekčních prací 
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Ing. J. Lekešová 
 
V květnu 2009 proběhly dvě architektonické soutěže o návrhy „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a „Kulturní a 
společenské centrum v Kuřimi“. Podle zákona o veřejných zakázkách lze zadat zpracování projektové dokumentace 
1. oceněnému přímo bez zadávacího řízení. Termín pro uzavření smlouvy o dílo je 3 měsíce od vyhlášení výsledků 
soutěží, což je do konce srpna 2009. Smlouva o dílo by byla koncipována tak, že bude uveden datum zpracování PD 
pro územní rozhodnutí, další termíny budou uvedeny v měsících od předání pokynů města k zahájení dalších stupňů 
projektové dokumentace. To znamená, že se cena za PD rozmělní na delší období. 
Pokud by smlouva nebyla uzavřena do konce srpna, muselo by město Kuřim vyhlásit zadávací řízení klasickým 
způsobem. Do tohoto řízení se mohou přihlásit různé projekční firmy, které se architektonické soutěže ani 
nezúčastnily. Cena za zpracování projektové dokumentace vítězných návrhů se pohybuje v nižších cenách všech 
podaných návrhů. Navržené ceny oceněných návrhů za projektovou dokumentaci jsou uvedeny níže. 
Projektová dokumentace pro územní řízení by dle předpokladů mohla být zpracovaná do konce roku 2009, pak 
následuje územní řízení (cca 3 měsíce). K podání žádosti o dotace se přikládá územní rozhodnutí. V roce 2010 by 
město mohlo požádat o dotace. 
 

 Městská sportovní hala v Kuřimi 
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 
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 

 
 Kulturní a společenské centrum v Kuřimi 

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 
 
 
Starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatel stáhl tento příspěvek z jednání ZM.  
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9. Díly za Svatým Jánem – V. etapa, ulice Metelkova, nabytí staveb do 
majetku města Kuřimi – veřejné osvětlení 
Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 11. 11. 2008 schválilo nabytí stavby veřejného osvětlení vybudované v rámci 
výstavby Díly za Svatým Jánem - V.etapa, ulice Metelkova, do majetku města Kuřimi a to od firmy EMBRA 
Apartment s.r.o., se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 269796641 za cenu 100,- Kč a bezúplatně od manželů Jany 
Kučerovské, trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno a Zdeňka Kučerovského, trvale bytem Vodova 53, 612 
00 Brno. 
Nyní manželé Jana Kučerovská a Zdeněk Kučerovský žádají o schválení prodeje veřejného osvětlení za cenu 100,- 
Kč. 
OIRR předkládá zastupitelstvu města návrh na zrušení usnesení č. 1145/2008 ze dne 11. 11. 2008 v části 
bezúplatného nabytí stavby veřejného osvětlení od manželů Kučerovských a schválení nabytí této stavby za cenu 
100,- Kč. 
 
Z jednání ZM odešel zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 12 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1071/2009 - ZM ruší usnesení ZM č 1145/2008 z 11. 11. 2008.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5  
 
 
Přijaté usnesení: 1072/2009 - ZM schvaluje úplatné nabytí stavby veřejného osvětlení vybudované v rámci 

výstavby Díly za Svatým Janem – V. etapa, do majetku města Kuřimi od společnosti EMBRA 
Apartment s.r.o., se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 26979641 za cenu 100,- Kč a od manželů 
Jany Kučerovské, trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno a Zdeňka Kučerovského, 
trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno za cenu 100,- Kč. 

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

10. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – 2. výzva roku 2009 
Přílohy č. 10, 10A -10C, předkládají Ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Předložený příspěvek objasnili členům ZM jeho předkladatelé – předseda komise kulturní Ing. D. Sukalovský 
a předseda komise sportovní Mgr. L. Kincl. 
 
Na jednání ZM byl jako host přítomen také pan Adam Klos – zástupce „Moravské historické společnosti“, 
která je jedním ze žadatelů o udělení finanční dotace 
 
. V období od 4. do 29. května 2009 probíhala 2. výzva k podání žádostí o dotace podle Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi v letošním kalendářním roce. 
 
Dne 10. 6. 2009 zasedala komise sportovní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci 2. 
výzvy roku 2009. Podané žádosti dosáhly výše 314.531,- Kč. Komise sportovní navrhla RM a ZM schválení dotací 
v celkové výši 141.213,- Kč., viz příloha A. 
 
Dne 16. 6. 2009 zasedala komise kulturní Rady města Kuřimi, která posuzovala podané žádosti o dotace z 
„Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti kulturní a spolkové 
v rámci 2. výzvy roku 2009. Podané žádosti dosáhly výše 336.900,- Kč. Komise kulturní navrhla RM a ZM 
schválení dotací v celkové výši 181.900,- Kč., viz příloha B. 
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Dne 17. 6. 2009 Rada města Kuřimi na své schůzi posuzovala žádosti o dotace z „Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní i oblasti kulturní a spolkové v rámci 2. 
výzvy roku 2009 (žádosti do výše 50.000,- Kč). Rada města Kuřimi schválila výše dotací podle návrhu komise 
sportovní v celkové výši 92.400,- Kč a schválila výše dotací podle návrhu komise kulturní v celkové výši 147.900,- 
Kč, viz přílohy A a B. 
 
Současně RM postupuje ZM k posouzení a schválení 4 žádosti o dotace vyšší než 50.000,- Kč (Dům dětí a 
mládeže Kuřim, TJ SOKOL Kuřim, Moravská historická společnost, Aleš Kadlec – TV KOTVA). Současně si ZM 
vyhradilo také schvalování žádostí o dotace příspěvkových organizací města Kuřimi – týká se žádosti Mateřské školy 
Kuřim pro svých 5 pracovišť ve městě. 
 
Příloha č. A: přehled žádostí o dotace z oblasti sportovní 
Příloha č. B: přehled žádostí o dotace z oblasti kulturní a spolkové 
Příloha č. C: původní žádosti o dotace v částkách vyšších než 50.000,- Kč. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – má pochybnost s využitím sportovní dotace pro „TJ SOKOL Kuřim“ – skříňky pro 
sportovce v šatnách kuřimské sokolovny. 
Mgr. L. Kincl – komise sportovní v září 2009 bude jednat o možnostech využití udělených dotací. 
Ing. D. Sukalovský – má pochybnosti o žádosti „Moravské historické společnosti“ – Slavnosti ohně a meče dne 5. 
7. 2009. Ve městě o tom nemá nikdo z kulturních pracovníků povědomí, kdo to organizuje a jak tato akce byla 
propagována. 
A. Klos (Moravská historická společnost) – objasnil za pořadatele vznesené dotazy. 
Ing. R. Hanák – kdo je sponzorem této akce? 
A. Klos – nikdo, žádost o dotaci byla v tomto podána jen na město Kuřim. 
J. Brabec – tato žádost měla být podána s předstihem již v minulém kole žádostí o dotace, co pořadatelé udělají, když 
ZM tuto dotaci neschválí? Nebyla udělána žádná propagace této akce podle zvyklostí v městě Kuřimi. 
J. Herman – kritizuje plánované náklady organizátora na tuto akci. 
A. Szabóvá – navrhuje, aby ZM v tomto případě schválilo alespoň nějakou finanční částku. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje ZM jako kompromis „Moravské historické společnosti“ udělit 50% výše požadované 
finanční částky, tj. 37.500,- Kč. Naopak žádost Aleše Kadlece – TV KOTVA navrhuje neschválit žádnou finanční 
částku, neboť udělená částka 50.000,- Kč v 1. výzvě 2009 byla ZM určena v tomto případě jako konečná pro letošní 
kalendářní rok. 
 
ZM následně hlasovalo samostatně o jednotlivých předložených žádostech: 
 

A. Oblast sportovní: 
1. Dům dětí a mládeže Kuřim – schválena finanční částka: 16.213,- Kč (pro 12hl. členů ZM) 
2. TJ SOKOL Kuřim              – schválena finanční částka:  32.600,- Kč (pro 11 hl. členů ZM, zdržel se 1) 

 
 

B. Oblast kulturní: 
1. Moravská historická společnost – schválena finanční částka: 37.500,- Kč (pro 11 hl. členů ZM, proti 

1) 
 
2. Aleš Kadlec KT KOTVA (původní žádost 50.000,- : pro 2 hl. členů ZM), nebylo přijato 
                                                 (0,- Kč – pro 12hl. členů ZM) 
3. MŠ Kuřim, Zborovská – schválena finanční částka 8.500,- Kč     (pro 12 členů ZM) 
4. MŠ Kuřim, Jungmannova - schválena finanční částka 6.000,- Kč(pro 12 členů ZM) 
5. MŠ Kuřim, Brněnská - schválena finanční částka 5.000,- Kč        (pro 12 členů ZM)                   
6. MŠ Kuřim, Komenského - schválena finanční částka 9.500,- Kč  (pro 12 členů ZM)                   
7. MŠ Kuřim, Kpt. Jaroše - schválena finanční částka 5.000,- Kč    (pro 12 členů ZM)                   
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Přijaté usnesení: 1073/2009 - ZM bere na vědomí zprávu Rady města Kuřimi z projednání žádostí o dotace 
z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi“ v rámci 2. 
výzvy roku 2009 a Radou města Kuřimi schválené dotace v bodech podle příloh.  

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
 
 
Přijaté usnesení: 1074/2009 - ZM schvaluje navržené dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 

spolkové činnosti města Kuřimi“ v rámci 2. výzvy roku 2009 v bodech se změnami podle příloh 
se změnami.  

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

11. Pomoc obcím postiženým povodněmi v roce 2009 
Příloha č. 14, zpracoval a předkládá Ing. D. Sukalovský 
 
V letošním roce opět postihly část území ČR ničivé záplavy. Ty se řadí k nejtěžším v novodobé historii ČR. 
Způsobené škody jsou odhadovány na více než 5 miliard Kč a zřejmě budou horší, než u povodní v roce 2002.  
Při podobných živelných pohromách v roce 1997 a 2002 město Kuřim vždy poskytlo postiženým oblastem a obcím 
finanční či materiální pomoc. V roce 1997 byla pomoc směřována postiženým občanům z Lobodic v celkové výši 
1.100.000,- Kč. V roce 2006 obdržely pomoc obce Budyně, Majdalena, Bohušovice nad Ohří a Tchořovice v celkové 
výši 1.000.000,- Kč. Zároveň byla v obou případech vypsána finanční sbírka mezi občany města, která v roce 2002 
vynesla 77.638,60 Kč. 
Dne 30. 6. 2009 rozhodla rada města na své mimořádné schůzi o poskytnutí rychlé materiální pomoci 
postiženým obcím na Jesenicku. Po dohodě s krizovým štábem hasičského záchranného sboru ČR v Jeseníku a 
Městským úřadem v Jeseníku budou zakoupeny čisticí a desinfekční prostředky pro město Jeseník (ve výši 20.000,- 
Kč) a obce Skorošice (20.000,- Kč) a Velká Kraš (10.000,- Kč). Tato materiální pomoc bude do oblasti s nejvyšší 
pravděpodobností (v závislosti na dohodě s HZS Jeseník) přivezena 1. 7. 2009. 
Vzhledem k následkům záplav by se nemělo jednat o pomoc poslední. Protože se od roku 2002 zásadně změnily 
možnosti, jak mohou občané města přispět na finanční sbírky ve prospěch postižených povodněmi (dárcovské SMS, 
sbírkové kampaně např. Adry či Člověka v tísni), navrhuji tentokráte nepořádat vzhledem k administrativní složitosti 
a pomalosti vybavení finanční sbírku mezi občany Kuřimi. Naopak v duchu minulých let navrhuji, aby zastupitelstvo 
města uvolnilo finanční částku podle svého uvážení, která bude určena některé z postižených obcí na účel, jakým 
může být např. oprava či rekonstrukce staveb občanů, určených k trvalému bydlení nebo k opravě obecní 
infrastruktury. Částka by byla na tento účel převedena rozpočtovým opatřením z rezervy. O provedených opatřeních 
bude ZM informováno na zasedání 25. 8. 2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – podporuje částku 300.000,- Kč, v pondělí 29.6 2009. byla v Kuřimi silná bouřka, naštěstí retenční nádrž 
tuto vodu zadržela. 
Následně byly projektorem promítnuty připravené fotografie vytypovaných lokalit v Kuřimi, dokladující, jak to ve 
městě bezprostředně po bouřce vypadalo. 
 
 
Přijaté usnesení: 1075/2009 - ZM schvaluje peněžitý dar ve výši 300.000,- Kč pro některou z obcí, postižených 

záplavami za podmínky poskytnutí darované částky obdarovanou obcí pro finanční pomoc svým 
občanům na opravu nemovitostí určených k trvalému bydlení nebo na rekonstrukci obecní 
infrastruktury poškozené povodněmi. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
 
 
Přijaté usnesení:     1076/2009 - ZM pověřuje radu města výběrem obce postižené povodněmi a realizací daru. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
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12. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 8 
Přílohy č. 11, 11A – 11E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – má výhrady k doplatku pro firmu REGO. 
 
 
Přijaté usnesení: 1077/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, 

podle přílohy se změnami. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 5 
 
 
 
 

13. Různé  
13.1. Zpracování nového Jednacího řadu Zastupitelstva města Kuřimi 
Příloha č. 12, zpracoval a předkládá Ing. P. Němec 
 
Členům zastupitelstva města je předkládán návrh nového jednacího řádu ZM Kuřimi k vyjádření se. 
 
Návrh je zpracován na základě poznatků z činnosti zastupitelstva v posledních dvou volebních obdobích, změn 
vyvolaných v zákonech, s přihlédnutí ke zkušenostem z jednání jiných zastupitelstev obcí v ČR, jak je poskytlo 
ministerstvo vnitra a také s využitím jednacích řádů některých blízkých obcí s rozšířenou působností. 
 
Návrh je zpracován bez zbytečného opisování zákonů, formální záležitosti jsou soustředěny do příloh. Věci 
„otevřené“, většinou číselné údaje, jsou napsány kurzivou. 
 
Prosím zastupitele, aby své změny, poznatky, náměty předložili písemně nebo zaslali elektronicky tajemníkovi úřadu 
nebo Mgr. J. Jandlovi na el. adresy: nemec@radnice.kurim.cz;, 
jandl@radnice.kurim.cz - do 12. 8. 2008. 
 
Znění jednacího řádu ke schválení bude předloženo na zasedání ZM 25. 8. 2009. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štarha – zasedání ZM mohou napříště začínat dříve? Např. již v 15:00 hod. Současný jednací řád to 
neurčuje, je v kompetenci starosty města svolat jednání ZM na konkrétní čas v daném dni. 
Ing. M. Kotek – navrhuje zachovat stávající čas pro zahájení jednání ZM (18:00 hod.), pro občany, kteří se jednání 
chtějí zúčastnit, může být problém kvůli dřívějšímu uvolňování ze zaměstnání. 
Mgr. L. Kincl – ZM je současným jednacím řádem limitováno pouze nejzazším časem, do kdy jednání ZM může 
probíhat – 23:00 hod. s 15 min. přestávkami vždy po 2 hodinách jednání. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje zachovat začátek ZM v 18:00 hod., nejzazší ukončení jednání ve 23:00 hod. 
Starosta Ing. O. Štarha – srpnové zasedání ZM bude svoláno již na 17:00 hod., členové ZM o tom budou včas 
informováni! 
 
 
 
13.2. Pohyb obyvatelstva podle obcí spadajících do správních obvodů obcí s rozšířenou 
působností 
Příloha č. 13, zpracoval a předkládá Ing. P. Němec 
 
Viz přehledná tabulka, zpracovaná tajemníkem města Ing. P. Němcem. 
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13.3. Možnosti dárcovství finančních prostředků oblastem postiženým povodněmi 
Tajemník města Ing. P. Němec informoval členy ZM o možnostech a kontaktech, kde je přispět finančními dary 
obcím postiženými povodněmi: 
 
* ADRA – dárcovská SMS DMS ADRA na číslo: 877777, č. účtu: 99619961/033, VS 211, 
* Člověk v tísni rádcovská SMS DMS 877777, č. účtu: 72027202/0300, 
* Charita ČR: č. účtu: 22770022/0800, VS 906, 
* město Nový Jíčín: č- účtu: 43-5060060227/0100. 
 
 
 
 
Další různé: 
Jiří Brabec (člen ZM) – na MěÚ či v MKK by měl být k dispozici jednotný registr společenských, kulturních či 
sportovních akcí, kdy se co kde koná, aby byl o tomto s předstihem přehled. 
Vyšlo pexeso s fotografiemi města Kuřimi za 30,- Kč, k dostání jsou v MKK, KD a na pokladně MěÚ. 
Dále vznesl dotaz, jak je to s DPH ve městě, z čeho se platí a z čeho ne? Zejména při pořádání kulturních akcí. 
Jan Brabec (občan Kuřimi) – vznesl dotaz na stav jednosměrné ulice Smetanova v Kuřimi – jsou tam 2 příčné prahy. 
Navrhuje její rekonstrukci s chodníky na obou stranách.       
 
 
 

 
Na závěr zasedání ZM dal starosta Ing. O. Štarha hlasovat o správnosti přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení 
přečetla členka návrhové komise A. Matějíčková. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 5 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 23:00 hodin. 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        Starosta 
 
 

V Kuřimi dne 30. 6. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
                    
 
                Mgr. Lubomír Kincl                                                                                      Ing. Drago Sukalovský 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1                        prezentace porovnání variant obchvatu Kuřimi 
2, 2A                 plnění usnesení ZM k 23. 6. 2009 
3, 3A – 3D        obecně závazná vyhláška města Kuřimi - Daň z nemovitostí 
4              schválení příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a financování projektu „Cyklostezka 

Kuřim - Malhostovice II. a III. etapa“  
5, 5A – 5D      schválení smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Wellness Kuřim – rekonstrukce a dostavba krytého 

bazénu v Kuřimi“ z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 
6, 6A, 6B           směna pozemků 
7                 změna usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1196/04 ze dne 9. 11. 2004 a nahrazení novým usnesením 
8                        architektonické soutěže Kuřim – zahájení projekčních prací 
9                       Díly za Svatým Jánem – V. etapa, ul. Metelkova, nabytí staveb do majetku města – veřejné osvětlení 
10, 10A – 10C  program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – 2. výzva roku 2009 
11, 11A, 11B    rozpočtové opatření města Kuřimi č. 8 
12                      návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi 
13                      pohyb obyvatelstva podle obcí spadajících do správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
14                      pomoc obcím postiženým povodněmi v roce 2009 
 

      


	Ověřovatelé zápisu:

