
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 07/2009 konaného dne 25. 8. 2009  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. 
Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, prof. MVDr. Jiří Pikula, Bc. Roman Stříž, 
Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Omluveni: Ing. Miloš Kotek, Jan Herman, RNDr. Igor Poledňák, Vladislav Zejda. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM i po celou dobu jednání ZM nebyli přítomni tito zastupitelé: Miloš Kotek, Jan Herman, 
RNDr. Igor Poledňák, Vladislav Zejda. 
 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Rostislav Hanák, Alena Szabóvá 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (13) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Mgr. Martin Nawrath 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (13)  
 
Program:  
                             1.  Plnění usnesení 
                             2.  Zpráva z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
                             3. Dodatek č. 6 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně 

právní ochrany dětí uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Šlapanice a Kuřim 
                             4.  Návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi 
                             5.  Společenství vlastníků jednotek bytových domu Jungmannova 912 – žádost o  
                                  úhradu části nákladů na opravu střechy 

6. Odprodej pozemku na výstavbu garáže 
7. Žádost o vyloučení staveb z demoličního závazku 
8. Převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Kuřimi 
9. Odepsání pohledávky města Kuřimi 
10. Převod pozemku parc. č. 691/3 k.ú. Kuřim do vlastnictví města Kuřimi 

                             11.  Návrh na přemístění busty Edvarda Beneše v Kuřimi 
                             12.  Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
                             13.  Podnikatelský obolus 2009  
                             14.  Podnikatelský obolus 2009 
                             15.  Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2009 
                             16.  Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
                             17.  Půjčka pro TJ Sokol Kuřim 
                             18. Informace o Smlouvě o spolupráci s obcí Malhostovice při realizaci projektu  
                                   „Cyklostezka Kuřim-Malhostovice, II. a III. etapa“ 

                      19.  Informace o delegování členů okrskových volebních komisí politickými stranami 
                             20.  Informace o stanovení plochy k předvolebním shromážděním ve městě Kuřimi 
                             21.  Informace o využití finančního daru obcím postiženým červnovými povodněmi 2009 
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                            22.   Ručitelské prohlášení 
                            23.   Nabídka bezúplatného převodu pozemků – lokalita Díly za sv. Janem 
                            24.   Různé 

                                
  

Program jednání ZM byl schválen všemi 13 hlasy přítomných členů ZM. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 18. 8. 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.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 18. 8. 2009. 
 
 
Přijaté usnesení: 1078/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 18. 8. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 

  
 
 

2. Zpráva z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 2, 2A, předkládá A. Matějíčková, zpracovala S. Axmannová 
 
Dne 29. 6. 2009 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá ZM zprávu o kontrole plnění smluv  
uzavřených městem a druhou stranou a kontrolu dokladování vyřízených stížností, petic a přestupkové agendy. 
 
Příloha: zápis kontrolního výboru ze dne 29. 6. 2009. 
 
Předsedkyně kontrolního výboru A. Matějíčková informovala členy ZMČ o činnosti kontrolního výboru. 
 

                            
Přijaté na usnesení:  1079/2009 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání kontrolního výboru ze dne 29. 6. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
               
       

 

3. Dodatek č. 6 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na 
úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřené mezi obcemi s rozšířenou 
působností Šlapanice a Kuřim 
Přílohy č. 3, 3A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. T. Sojková 
 
Proces přechodu veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí 
uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Šlapanice a Kuřim pokračuje dalším krokem. Orgány obou měst 
vyjádřily vůli smlouvu ukončit dohodou. Po konzultacích na Krajském úřadě Jihomoravského kraje a Odboru 
územní veřejné právy Ministerstva vnitra ČR bylo úřadu doporučeno nechat schválit v orgánech obou měst, v Kuřimi 
zastupitelstvem města a ve Šlapanicích radou města, další dodatek ke smlouvě, a to o jejím ukončení. Následně bude 
pokračovat správní řízení na úrovni příslušného odboru Ministerstva vnitra ČR. Byli jsme upozorněni, že pokud 
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nejsou při ukončování smlouvy problémy ve vzájemných vztazích, a ty nejsou, a je vyjádřena vůle orgánů měst a je 
k dispozici souhlasné stanovisko věcně příslušného Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, tak Ministerstvo vnitra 
ČR obvykle dá svůj souhlas. 
 
Příloha č. 1 Dodatek č. 6 k veřejnoprávní smlouvě. 
 
1. místostarosta L. Ambrož vysvětlil členům ZM podstatu předkládaného příspěvku, kdy tuto činnost již bude 
zajišťovat v plném rozsahu město Kuřim  
 

 
Přijaté usnesení: 1080/2009 - ZM schvaluje Dodatek č. 6 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené 

působnosti na úseku sociálně právní ochrany dětí uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností 
Šlapanice a Kuřim, kterým se ukončuje smlouva k 31. 12. 2009. 

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

 
 
 
4. Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 4, 4A – 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Jednání Zastupitelstva města Kuřimi je dosud upraveno jednacím řádem, schváleným obecně závaznou vyhláškou 
města Kuřimi č. 1/2002, která měla ve svých ustanoveních základ v roce 1993. To je oproti jiným obcím a městům 
v ČR neobvyklá právní úprava. Obecně závaznou vyhláškou může obec vydat, ukládat povinnosti jen, je-li k tomu 
zákonem zmocněna. Naopak zákon o obcích v § 96 stanovuje, že ……zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž 
stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. S ohledem na uvedené zbývá jeho vydání jen usnesením. 
 
Na základě této skutečnosti i připomínek oddělení dozoru Ministerstva vnitra ČR byl vypracován návrh nového 
jednacího řádu zastupitelstva města, ve kterém jsou zapracovány jak dosavadní zkušenosti z přípravy a průběhu 
jednání Zastupitelstva města Kuřimi, tak i zkušenosti z jednání zastupitelstev měst podobné velikosti jako Kuřim. 
 
Na zasedání ZM dne 2. 6. 2009 byl členům ZM rozdán písemný návrh jednacího řádu ZM s tím, že do 12. 8. 2009 
mohou na kancelář úřadu zaslat své připomínky, změny a návrhy k předloženému textu. V dané lhůtě tak učinil 
pouze člen ZM Jiří Brabec a člen RM Mgr. L. Kincl, kteří své připomínky zapracovali přímo do textu návrhu 
jednacího řádu, který je předkládán jako návrh k projednání. Jsou vyznačeny žlutou a modrou barvou.  
Dále se navrhuje, aby jednací řád vstoupil v účinnost dne 1. 9. 2009. Všechny započaté úkony vycházející z doposud 
platného jednacího řádu budou podle něho dokončeny. 
 
Přílohy: návrh Jednacího řádu ZM Kuřimi  
              připomínky zastupitele J. Brabce 
              připomínky radního Mgr. L. Kincla 
              návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2009. 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec vysvětlil členům ZM důvod změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi. Až 
dosud platí jednací řád schválený obecně závaznou vyhláškou z roku 1992, což je určitá anomálie mezi obcemi 
v ČR, kde jsou tyto jednací řády schvalovány pouhými usneseními zastupitelstev. Ke stejnému kroku nyní přistupuje 
také Zastupitelstvo města Kuřimi.  
Proto jako první krok je nutno zrušit dosud platnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992, která zakotvuje dosud 
platný jednací řád. Druhým krokem je potom schválení nového textu jednacího řádu usnesením ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
přítomní členové ZM připomínkovali jednotlivé články navrženého jednacího řádu – dolaďování jednotlivých 
ustanovení a formulací v textu. 
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Přijaté usnesení:  1081/2009 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se ruší obecně závazná 
vyhláška č. 1/2002. 

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

 
Návrh usnesení: 1082/2009 - ZM vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů, Jednací řád Zastupitelstva města Kuřimi s účinností od 1. 9. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 

5. Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost 
o úhradu části nákladů na opravu střechy 
Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
        
Společenství vlastníků domu č.p. 912 na ulici Jungmannova v Kuřimi, IČ: 26273471 se prostřednictvím výboru 
společenství obrátilo se svou žádostí ze dne 29. 7. 2009 na město Kuřim se žádostí o úhradu části nákladů (ve výši 
1/3) na opravu střechy bytového domu č.p.  912 na ulici Jungmannova v Kuřimi. Mělo by jít asi o částku cca 
170.000,- Kč. Svou žádost odůvodňují následovně. 
 
 Podkrovní byt č. 912/7 změnil k 1. 5. 2009 vlastníka, který záhy zjistil, že do bytu zatéká. Na vlastní náklady 
provedl prošetření celé záležitosti a dospěl k závěru, že při budování půdní vestavby (v letech 1996 -1997) byly 
provedeny některé práce nekvalitně. Šlo zejména o klempířské a pokrývačské práce – neodborně položená krytina, 
vyskákané zámky na krytině, odštípané tašky, neukotvení tašek, sjeté řezané tašky na nárožích a úžlabí, je použita 
nevhodná pojistná hydroizolační fólie, u hřebenáčů chybí samolepící pásy, které jsou nahrazeny molitanem, 
oplechování je zcela nefunkční a neodpovídá ČSN 733610. Celkově se dá konstatovat, že stav této střechy je 
havarijní. Údaje o závadách jsou převzaty ze zprávy pana Vítězslava Atáska, Janáčkova 585, Rosice, IČ: 62177231 – 
klempířství, pokrývačství a tesařství. Nový vlastník bytu pan Běhavý oslovil pět firem se žádostí o cenovou nabídku 
na nutnou rekonstrukci. Získal tři cenové nabídky v rozmezí cca 500 – 600 tis. včetně DPH. Společenství vlastníků 
jednotek bytového domu Jungamnnova 912, Kuřim spatřuje při tehdejší realizaci projektu nedostatky i na straně 
města a proto žádá o jeho částečný příspěvek ve výši 1/3 nákladů. Za hlavní příčinu stávajícího stavu označuje 
zbudování půdní vestavby, při němž investor nedodržel stavební rozhodnutí v bodě zajištění odvětrávání zbývajícího 
půdního prostoru, což dlouhodobě vede ke zvýšené vlhkosti v daném prostoru a tím narušení statiky nosných 
konstrukčních prvků střechy. 
 
Odbor majetkoprávní zjistil následující údaje. Stavební řešení zpracoval Atelier ZETA s.r.o., Kuřim. Dne 30. 1. 1996 
byla uzavřena smlouva č. 0196/042 mezi městem Kuřim a Ing. Martinem Kočím, trvale bytem U Stadionu 956, 
Kuřim jako investorem. Účelem této smlouvy bylo, aby investor vlastnil byt, bude-li vybudován na jeho náklady 
vestavbou do půdního prostoru na budově města. V této smlouvě se město zavázalo mj. k tomu, že bude činit 
všechny nutné kroky vyplývající ze zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů (převod jednotky, prohlášení vlastníka) 
a případně podepíše se zhotovitelem smlouvu o dílo (čl. 4 a 5). Výběr dodavatelské firmy byl v gesci investora. 
Smlouvu o dílo na vybrané položky vestavby (úpravy střechy) podepisovalo město po odsouhlasení investorem. Tato 
smlouva o dílo nebyla v archivech dohledána. Není ani jisté, zda byla vůbec uzavřena. Žádost o stavební povolení 
podával dne 20. 5. 1996 u zdejšího stavebního úřadu Ing. Martin Kočí jako stavebník spolu s městem, které 
vystupovalo jako vlastník. Dne 14. 8. 1997 nabylo právní moc kolaudační rozhodnutí zdejšího stavebního úřadu ze 
dne 24. 7. 1997. Tímto rozhodnutím se povolilo užívání třípokojové bytové jednotky č. 912/7 zbudované půdní 
vestavbou v bytovém domě Jungmannova 912 na pozemku p.č. 1712 k.ú. Kuřim. Toto kolaudační rozhodnutí bylo 
vydáno na jméno Ing. Martin Kočí, Kuřim a Soňa Kašparová, Kuřim. Předmětem žádného samostatného stavebního 
řízení nebyly nutné úpravy střechy vyvolané zhotovováním půdní vestavby. 
 
Obecně lze konstatovat, že veškeré reklamační lhůty, pokud byly v době uzavření smlouvy sjednány, již uplynuly.  
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V případě, že by zastupitelstvo města přijalo usnesení směřující k poskytnutí dotace Společenství vlastníků domu 
č.p. 912 na ul. Jungmannova v Kuřimi, muselo by nejprve dojít formou rozpočtového opatření k vyčlenění 
finančních prostředků z rozpočtu města, neboť s takovou investicí v něm není počítáno. 
 
Příloha A – smlouva č. 0196/042 
Příloha B – fotografie stavu střechy 
 
Starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatele stahuje tento příspěvek z jednání ZM. 
 
 
 
 
6. Odprodej pozemku na výstavbu garáže  
Přílohy č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé 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. 
RM usnesení č. 145/2009 schválila záměr odprodat manželé Šrámkovým část pozemku parc. č. 1590  k.ú. Kuřim o 
výměře. 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. 
ZM dne 21.4.2009 usn. č. 1039/2009 schválilo 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.  
Manželé Šrámkovi objednali geometrický plán na oddělení předmětného pozemku. Z důvodu probíhající hranice 
mezi pozemky parc. č. 1590 a 1591 k.ú. Kuřim oddělil geodet pozemek o výměře 19 m2 s poznámkou rozdíl 1 m2 
vznikl zaokrouhlením výměr – viz příloha B – GP č. 2512-67/2009 ze dne 25. 5. 2009. 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje usnesení ZM č. 1039/2009 zrušit a přijmout usnesení s 19 m2. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Bojanovská – o této záležitosti jednala komise výstavby, která tento příspěvek podpořila. 
 
 
Přijaté usnesení: 1083/2009 - ZM ruší usnesení ZM č. 1039/2009 ze dne 21. 4. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
Přijaté usnesení: 1084/2009 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 1590 k.ú. Kuřim o výměře 19 m2 dle 

GP č. 2512-67/2009 ze dne 25. 5. 2009 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 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
 
 
7. Žádost o vyloučení staveb z demoličního závazku 
Přílohy č. 7, 7C, 7D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Usnesením ZM č. 1008/2008 ze dne 22. 1. 2008 byl schválen odprodej pozemků včetně staveb dle schválené ÚPD 
Města Kuřimi určených jako plochy terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb: parc.č. 2683 o vým. 
224 m2 (č.p. 382 čerpací stanice a kotelna), parc.č. 2684 o vým.  77 m2, parc.č. 2685 o vým. 208 m2, parc.č. 2686 o 
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vým. 77 m2, parc.č. 2687 o vým. 76 m2, parc.č. 2688 o vým. 149 m2, parc.č. 2689 o vým. 149 m2, parc.č. 2690 o 
vým. 172 m2, parc.č. 2693 o vým. 150 m2,  parc.č. 2695/2 o vým. 91 m2 o celkové výměře 1.373 m2  vše v k.ú. Kuřim 
za cenu 170 Kč/m2 a staveb na těchto pozemcích za cenu 10.000,- Kč firmě Sanitární služby a technika Morava 
s.r.o., se sídlem Moravské Knínice, Na Hrázi 260, okres Brno-venkov, 664 34, IČ 25587277 s podmínkou: dodržení 
předloženého podnikatelského záměru, demolice staveb včetně odstranění případné ekologické zátěže do 18 měsíců 
od zavkladování kupní smlouvy do KN, zachování přečerpávání odpadních vod z drenážního systému zaústěného do 
budovy č.p. 382, úhrady veškerých nákladů spojených s převodem a uzavřením kupní smlouvy, úhrady daně z 
převodu nemovitosti.  
Předmětné nemovitosti byly odprodány na základě kupní smlouvy č. 181/2007 ze dne 11. 2. 2008, ve které článek 
6.2. specifikuje podmínky prodeje - mimo jiné obsahuje výčet  parcelních čísel pozemků zastavěných stavbami 
určených k demolici. OMP provedl v dubnu 2009 prohlídku areálu ČOV a ověřil si na místě průběh demoličních 
prací.  
Nyní Ing. Petr Janko, jednatel společnosti Sanitární služby a technika Morava s.r.o. informuje ZM o provedení 
demoličních prací vyjma staveb na pozemcích parc.č. 2685, parc. č. 2690 a parc.č. 2693 k.ú. Kuřim. Důvodem toho 
je, že firma chce do budoucna tyto stavby zrevitalizovat a připravit pro jejich další využití. V případě stavby na 
pozemku parc.č. 2690 – vyhnívací komora, by se jednalo o využití pro kancelářské prostory, v případě pozemku 
parc.č. 2693  by se jednalo o využití základů pro nový objekt provozu a v případě stavby na pozemku parc.č. 2685 – 
usazovací nádrž, by se jednalo o využití funkce této nádrže jako požární – viz  zpracovaná architektonická studie, 
kterou zpracovala firma OpenArch-projektování staveb s.r.o.  Do architektonické studie sídla a provozovny firmy je 
možné nahlédnout na OMP.  
Ing. Janko zadal zpracování architektonické studie, která měla za úkol pokud možno zachovat původní 
architektonický ráz, který se v daném území nacházel. Toto se autorům studie podařilo naplnit v zachování vyhnívací 
komory a dále pak v zanechání kruhových prvků v tomto území –viz příloha C. 
Na základě výše uvedeného žádá, jednatel společnosti Sanitární služby a technika Morava s.r.o. o vyloučení staveb  
na pozemcích parc.č. 2685, parc. č. 2690 a parc.č. 2693 z demoličního závazku – viz příloha D.  
OMP doporučuje uzavřít dodatek ke kupní smlouvě č. 181/2007, který vyloučí z demoličního závazku stavby na 
předmětných pozemcích. 
 
 
Přijaté usnesení: 1085/2009 - ZM schvaluje dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. 181/2007 ze dne 11. 2. 2008, na 

základě kterého budou stavby na pozemcích parc. č. 2685, parc. č. 2690 a parc. č. 2693 k.ú. 
Kuřim vyloučeny z demoličního závazku uvedeného v odstavci 6.2. 

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

8. Převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města 
Kuřim  
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
V souvislosti se schválením změny č. X Územního plánu sídelního útvaru Kuřim vydaného ZM dne 30. 9. 2008, má 
město Kuřim možnost dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., získat od Pozemkového fondu ČR bezúplatným převodem 
pozemky: 

- v lokalitě Mouze k Hoře – dílčí změna X/2 – pozemky parc. č. 3538/1, parc. č. 3538/92, parc. č. 3538/111 
a parc. č. 3538/112 v k.ú. Kuřim. Tyto pozemky jsou Územním plánem určeny jako plochy veřejné zeleně 

- v lokalitě Za Koutem (Zborov) - dílčí změna X/3 – pozemky parc. č. 3693/1, parc. č. 3694/3, parc. č. 
3694/4, parc. č. 3694/5 a část parc. č. 3707/1 v k.ú. Kuřim. Tyto pozemky jsou Územním plánem určeny 
jako plochy veřejné zeleně 

- v lokalitě Státní statek - dílčí změna X/4 – pozemky parc. č. 2700/1, parc. č. 2700/52 a parc. č. 2700/53 
v k.ú. Kuřim. Tyto pozemky jsou Územním plánem určeny jako plochy veřejné zeleně 

- v lokalitě Jungmannova - dílčí změna X/6 – pozemek parc. č. 1707 v k.ú. Kuřim. Tento pozemek je 
Územním plánem určen jako plocha veřejné zeleně 
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Na základě původního schváleného Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, má město Kuřim možnost dle § 5 
zákona č. 95/1999 Sb., získat od Pozemkového fondu ČR bezúplatným převodem pozemky navazující na areál TOS 
– parc. č. 2969/2 a část pozemku parc. č. 2940/1 a pozemek, který leží u křižovatky směr Jinačovice Tišnov (v místě 
budoucího kruhového objezdu) – parc. č. 2699/2 vše v k.ú. Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1086/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3538/1, parc. č. 3538/92, parc. 

č. 3538/111 a parc. č. 3538/112 vše v k.ú. Kuřim podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města 
Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
Přijaté usnesení: 1087/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 3693/1, parc. č. 3694/3, parc. č. 

3694/4, parc. č. 3694/5 a část pozemku parc. č. 3707/1 vše v k.ú. Kuřim podle § 5 zákona č. 
95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového fondu České republiky do 
vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
   
Přijaté usnesení:  1088/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č. 2700/1, parc. č. 2700/52 a parc. 

č. 2700/53 vše v k.ú. Kuřim podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
z majetku Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
   
Přijaté usnesení: 1089/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 1707 v k.ú. Kuřim podle § 5 

zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového fondu České 
republiky do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
Přijaté usnesení: 1090/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc. č 2969/2 a část pozemku parc. č. 

2940/1 vše v k.ú. Kuřim podle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
z majetku Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
Přijaté usnesení: 1091/2009 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2699/2 v k.ú. Kuřim podle § 5 

zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového fondu České 
republiky do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
  
 
 
9. Odepsání pohledávky města Kuřimi 
Přílohy č. 9, 9E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Paní Ludmila Pivovarčíková byla na základě rozsudku Okresního soudu Brno – venkov, č.j. 14C 858/2001-47 
povinna uhradit městu Kuřim z důvodu bezdůvodného obohacení částku ve výši 62 028,- s příslušenstvím. 
K bezdůvodnému obohacení došlo tak, že výše jmenovaná užívala v období od března 1998 do května 2000 byt na 
ul. Bezručova čtvrť 844 a nezaplatila úhradu za užívání bytu ve výši 13 nájmů. 
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Na základě exekučního příkazu byl realizován výkon rozhodnutí srážkou z důchodu. Dne 9. 9. 2008 zemřela 
Ludmila Pivovarčíková bez zanechání závěti. Na základě usnesení Okresního soudu Brno – venkov č.j. 21 D 
868/2008- 13 bylo řízení o dědictví pro nedostatek majetku zastaveno. Podle evidence Správy bytů Kuřim s.r.o. činí 
zůstatek dluhu paní Pivovarníkové částku 22 916,- Kč. Vzhledem k výše uvedenému doporučuje OMP tuto 
pohledávku odepsat. 
 
 
Přijaté usnesení: 1092/2009 - ZM schvaluje odepsání pohledávky města Kuřimi podle přílohy. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 
10. Převod pozemku parc. č. 691/3 k.ú. Kuřim do vlastnictví města Kuřimi  
Přílohy č. 10, 10F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Česká republika – Ministerstvo obrany, jejímž jménem jedná ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Brno 
zjistila, že pozemek parc. č. 691/3 (původně PK 844) k.ú. Malhostovice, byl historicky dle knihovní vložky č. 861 ve 
vlastnictví obce Kuřim a tedy by měl podle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů přejít do vlastnictví 
města Kuřim. V současné době je však předmětný pozemek zapsaný na listu vlastnictví č. 737 ve vlastnictví České 
republiky. 
OMP doporučuje opravit zápis vlastnického práva v Katastru nemovitostí ve prospěch města Kuřimi. 
Příloha F – kopie katastrální mapy se zakreslením pozemku parc. č. 691/3 k.ú. Kuřim. 
 
Starosta města Ing. O. Štarha jako předkladatele stahuje tento příspěvek z jednání ZM. 
 
 
 
 
11. Návrh na přemístění busty Edvarda Beneše v Kuřimi  
Přílohy č. 11, 11A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
S úpravami náměstí 1. května před budovou „Stará škola“ souvisí i přemístění památníku padlým (lev). 
Předkládáme návrh arch. Wágnerové na konečnou úpravu náměstí. Návrh bude předložen na jednání komise 
výstavby dne 20. 8. 2009. 
V červenci 2009 byla busta Edvarda Beneše poničena. Z těchto důvodů navrhujeme zvážit přemístění busty na jiné 
místo. 
 
Příloha: studie náměstí 1. května v Kuřimi. 
 
Místostarostka města Ing. M. Macková objasnila tento předkládaný příspěvek -  busta E. Beneše je poničena, je lépe 
ji umístit na klidnější místo než na rušnou křižovatku na náměstí 1. května – vedení města navrhuje dvě možné 
lokality - u DPS na ulici Jungmannova nebo u MěÚ Kuřim. Komise výstavby na svém jednání doporučila její 
přemístění před radnici čelem k chodníku a bokem k MěÚ.  
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – nemělo by se uhýbat vandalům a přemísťovat bustu jenom kvůli nim na klidnější místo.  
Ing. M. Bojanovská – prostor u radnice je pro tento případ vhodný. 
Ing. D. Sukalovský – vandalové ničí věci právě na rušných místech v blízkosti restauračních zařízení. 
A. Matějíčková – přimlouvá se za místo u radnice. 
Mgr. L. Kincl – navrhuje klidnější a komornější místo pro umístění této busty. 
J. Brabec – ZM by se mělo zeptat na názor ohledně nového místa umístění této busty iniciátorů dobrovolné sbírky na 
tuto bustu, ještě než se ZM rozhodne pro novou lokalitu jejího umístění. 
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Ing. M. Bojanovská – nesouhlasí s uhýbáním řádění vandalů, souvisí to s plánovaným předlážděním náměstí 1. 
května v září 2009. 
Ing. M. Macková – tato konkrétní investice je schválená, mělo by se to stihnout do státního svátku 28. října 2009. 
Pokud to chceme odložit a nejdříve vyřešit otázku nového umístění busty, tato akce se uskuteční až na jaře 2010. 
Ing. R. Hanák – to budeme bustu stále stěhovat i poté, kdy bude busta poničena na novém místě? 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – členové ZM v této chvíli nejsou v této záležitosti jednotní, je nutno to proto 
nejdříve zvážit a definitivní rozhodnutí odložit do doby, kdy se najde obecně přijatelná shoda. 
 
Místostarostka města Ing. M. Macková jako předkladatelka stahuje tento příspěvek z jednání ZM až do doby, 
kde se najde všeobecná shoda na novém místu pro umístění této busty. 
 
 
 
 
12. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Firma RM Challenge, Brno podala žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim a o odprodej pozemků parc. č. 2988, 2989/1, 
2989/2, 2990, 2991/1, 2991/3, 2992, vše k.ú. Kuřim, ve vlastnictví města Kuřimi pro vybudování komplexu obchodu 
a služeb. Jedná se o plochu v současnosti využívanou jako zahrádky na ul. Blanenská (naproti krytému bazénu). 
Záměr na změnu územního plánu sídelního útvaru byl začátkem roku projednán v komisi výstavby se závěrem – 
bude zahrnuto v nově zpracovávaném ÚP Kuřim. 
Termín schválení nového ÚP Kuřim se z důvodu vydání nesouhlasných stanovisek dotčených orgánů prodlužuje. 
Z těchto důvodů navrhuje OIRR  zahájit práce na změně ÚPN SÚ Kuřim, která by řešila změnu využití uvedených 
pozemků na plochu občanského vybavení a služeb. Protože není jisté kdo pozemek koupí, bude změnu ÚPN SÚ 
hradit město Kuřim. V komisi výstavby bude návrh projednán 20. 8. 2009. 
 
Vyjádření OMP: 
Návrh usnesení o prodeji pozemků bude předložen do dalšího ZM, jelikož probíhají jednání ohledně variant projektu. 
Konkrétní umístění objektů bude mít bezprostřední souvislost s nutností přeložení stávající technické infrastruktury a 
tímto i požadovanou cenou za m2  pozemku.  
 
Příloha: - výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků 
 
V diskusi vystoupili: 
Místostarostka Ing. M. Macková – zatím je to předloženo jako záměr na projednání změny stávajícího územního 
plánu. 
Ing. M. Bojanovská – komise výstavby toto projednala a souhlasí s tímto záměrem. 
J. Brabec – hypotetický vlastník těchto pozemků zatím není znám. 
Starosta města Ing. O. Štarha – cena pozemku, pokud bude určen jako stavební plocha, rázem vzroste.  
 
 
Přijaté usnesení: 1093/2009 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna funkčního využití 

plochy individuální rekreace na plochu občanského vybavení a služeb podle přílohy.  
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
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13. Podnikatelský obolus 2009 
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
Dne 27. 7. 2009 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, MUDr. Petr Chladil a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 8.230,- Kč. Tuto částku určil pro Základní školu Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky mají být použity na pomůcky a vybavení pro třídu 
4. A, dle uvážení paní učitelky Ilony Mikelové. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2009. 
 
Příloha č. – tiskopis podnikatelského obolu. 
 

                            
Přijaté usnesení: 1094/2009 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu podnikatelský 

OBOLUS ve výši 8.230,- Kč pro Základní školu Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 
příspěvkovou organizaci, účel: na pomůcky a vybavení pro třídu 4. A. 

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

   
 
 

14. Podnikatelský obolus 2009 
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
Dne 1. 6. 2009 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, Ing. František Mareš a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 41.140,- Kč. Tuto částku určil pro Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci. Finanční prostředky mají být použity na pomůcky a vybavení MŠ 
Brněnská, dle uvážení vedoucí učitelky, paní Ivy Čuhelové. Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2009. 
 
Příloha č. – tiskopis podnikatelského obolu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1095/2009 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z programu podnikatelský 

OBOLUS ve výši 41.140,- Kč pro Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkovou organizaci, účel: na pomůcky a vybavení MŠ Brněnská.  

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

                      
 
 
15. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2009 
Přílohy č. 15, 15A – 15D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2009.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30. 6. 2009 100.732.888,86 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
96.458.154,83 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 4.274.734,03 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 2. čtvrtletí 
roku 2009 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z  27 %. Toto nízké procento je způsobeno narozpočtováním celé dotace na 
Wellness, na revitalizaci rybníka Srpek a na zateplení ZŠ Tyršova do příjmů. Tyto dotace prozatím nebyly čerpány. 
Propad v daňových příjmech se poprvé projevil za měsíc červenec, v předloženém vyúčtování tudíž jeho dopad není 
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znám, vliv na tuto bilanci má i vyšší výběr dani z nemovitosti. Zhoršení situace je nadále očekáváno, největší dopad 
bude pravděpodobně v průběhu příštího roku. Jako rezerva pro tuto situaci je blokována „PATRIA“, která není 
v letošním roce využívána pro rozpočtové krytí investičních akcí. 
 
Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  24 %, nízké procento souvisí opět s rozpočtem na dotované investiční akce. 
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 + 4.274.734,03 Kč. 
 
Starosta města Ing. O. Štarha objasnil toto plnění rozpočtu města Kuřimi za 1. pololetí 2009. 
 
 
Přijaté usnesení: 1096/2009 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2009, 

s přebytkem hospodaření ve výši 4.274.734,- Kč. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
 
 
16. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
Přílohy č. 16, 16A – 16D, 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:  
 
 
Přijaté usnesení: 1097/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, 

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

17. Půjčka pro TJ Sokol Kuřim 
Přílohy č. 16, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se se žádostí o půjčku obrátili zástupci Sokola Kuřim. Bezúročnou půjčku chtějí použít na 
dokončení venkovního sociálního zařízení u objektu Sokolovny. Půjčku požadují ve výši 250.000 Kč, s roční 
splátkou 50.000 Kč. Žádost Sokola je v příloze. 
Odbor finanční nedoporučuje poskytnutí bezúročné půjčky. Z důvodu nižších daňových příjmů byla vyčerpána 
takřka celá rozpočtová rezerva a prostředky ve správě ČSOB Asaet Management (PATRIA) jsou blokovány pro krytí 
výpadku daňových příjmů.   
 
Žádost o stávající umělý trávník školního hřiště byla vyřízena radou města. 
 
Dne 25. 8. 2009 se na MěÚ Kuřim dostavili zástupci TJ Sokol Kuřim a upřesnili podanou žádost. Byl také 
konkretizován účel požadované půjčky – na „dokončení hřiště pro sokolskou všestrannost“. 
  
Starosta města Ing. O. Štarha objasnil podstatu tohoto příspěvku. 
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V diskusi vystoupili: 
Jiří Brabec – navrhuje v usnesení uvést, že se jedná o půjčku ve výši maximálně 250.000,- Kč- 

 
 

Přijaté usnesení: 1098/2009 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce ve výši maximálně 250.000,- Kč 
s Tělocvičnou jednotou Sokol Kuřim, Tyršova 480, Kuřim, IČ 44947763, s roční splátkou 
50.000,- Kč a splatností v roce 2014. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
 
  
 
18. Informace o Smlouvě o spolupráci s obcí Malhostovice při realizaci 
projektu „Cyklostezka Kuřim-Malhostovice, II. a III. etapa“ 
Příloha č. 18, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Město Kuřim získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci investiční akce „Cyklostezka Kuřim-
Malhostovice, II. a III. etapa“ příspěvek 65% z celkových uznatelných nákladů akce. Přílohou žádosti o dotaci byla 
Smlouva o spolupráci s obcí Malhostovice schválená usnesením RM 84/09 ze dne 25. 2. 2009, která řeší poskytnutí 
lesního pozemku p.č. 1994 v k.ú. Malhostovice ve vlastnictví obce Malhostovice pro výstavbu cyklostezky. 
Z jednání s pracovnicí odboru realizace výdajů SFDI před podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku však 
vyplynulo, že tato smlouva je vzhledem k podmínkám SFDI nedostačující. Proto byl na základě těchto podmínek 
schválen usnesením RM 432/09 ze dne 29. 7. 2009 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s obcí Malhostovice. Část 
cyklostezky, vybudovaná na pozemku p.č. 1994 ve vlastnictví obce Malhostovice, bude na základě tohoto dodatku 
do tří měsíců od vydání kolaudačního souhlasu k užívání cyklostezky Kuřim-Malhostovice, II. a III. etapa převedena 
do vlastnictví obce Malhostovice s tím, že obec Malhostovice se zavázala, že po dobu 10 let od uzavření této 
smlouvy nepřevede nabytý majetek do vlastnictví třetích subjektů ani jej jinak nezcizí ani nepředá do úplatného 
užívání třetím subjektům. Současně se obec Malhostovice zavázala zajistit, aby i po uplynutí této doby tento majetek 
mohl být trvale veřejně bezplatně užíván jako cyklostezka. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
                                                                                                                              
 
 
 
19. Informace o delegování členů okrskových volebních komisí politickými 
stranami 
Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová 
 
Ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2009 se uskuteční předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jako při 
každých volbách mají politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, právo 
delegovat jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Seznam delegovaných členů a 
náhradníků musí obsahovat jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu člena, případně náhradníka, a 
podpis zmocněnce politické strany, hnutí nebo koalice. Seznam může obsahovat i údaj, do které komise mají být 
delegovaní členové (náhradníci) zařazeni. Seznam členů musí být podle zákona doručen starostovi nejpozději 30 dnů 
přede dnem voleb, tj. do 19. 9. 2009 (sobota). Prosím, aby seznamy členů a náhradníků byly doručeny 
nejpozději v pátek 18. 9. 2009 do 12:00 hod.  
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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. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 

 
 

20. Stanovení vyhrazeného prostoru pro předvolební shromáždění pro volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a poskytnutí vyhrazených 
plakátovacích ploch 
Příloha č. 19, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Ve dnech 9. 10. a 10. 10. 2009 se konají předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rada města 
Kuřimi na své schůzi dne 12. 8. 2009 stanovila plochu, kde se mohou v Kuřimi konat předvolební shromáždění. 
Za takovou plochu byl RM určen prostor na náměstí Osvobození před Společenským centrem Kuřim - 
vydlážděná plocha (dvoje schody a plochy na ně navazující, parkoviště osobních aut, komunikace vedoucí z hlavní 
silnice k obytným domům při zajištění průjezdu aut, mimo travnatou plochu).  
 
Současně RM rozhodla, že pro letošní parlamentní volby nebudou bezplatně poskytnuty kandidujícím 
politickým subjektům plakátovací plochy v Kuřimi. Tyto budou poskytnuty za úplatu. 
 
O stanovení prostoru pro předvolební shromáždění a využití plakátovacích ploch budou kandidující politické 
subjekty informovány dopisem. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – nejedná se o novou záležitost, už jednou to takto bylo upraveno při volbách do EP na jaře 2009. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
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21. Finanční dary obcím postiženým povodněmi 
Příloha č. 21, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 30. 6. 2009 usnesení č. 1075/2009, kterým vyčlenilo 
z rozpočtu města finanční částku ve výši 300.000,- Kč jako pomoc obcím, postiženým povodněmi v červnu 2009 
s podmínkou, že tato částka bude použita jako pomoc postiženým občanům nebo na opravu obecní infrastruktury. 
Současně Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením č. 1076/2009 pověřilo radu města výběrem obce. 
 
Tyto obce osobně navštívil starosta města Ing. O. Štarha spolu s radním Ing. D. Sukalovským. 
 
Na základě zkušeností z předání materiální pomoci a návštěvy postižených obcí starostou města Rada města Kuřimi 
na své schůzi dne 15. 7. 2009 schválila rozdělení výše uvedeného finančního daru těmto obcím: 

- částka 150.000,- Kč městu Žulová s podmínkou užití v místní části Tomíkovice, 
- částka 150.000,- Kč obci Skorošice. 

 
Obě obce se nacházejí v Olomouckém kraji, v okrese Jeseník – mezi Jeseníkem a Javorníkem, na svazích 
Rychlebských hor, 10 – 12 km od hranic s Polskem. 
 
Vyčíslené škody na majetku těchto obcí a jejich občanů jsou zhruba tyto: 
Skorošice: majetek obce – cca 64 mil. Kč; majetek občanů – 15 mil. Kč. 
Žulová: majetek obce – cca 41 mil. Kč; majetek občanů – 43 mil. Kč. 
Místní část Tomíkovice: na katastru této obce je cca 90% povodní způsobených škod. 
 
Dne 6. 8. 2009 obdrželo město Kuřim děkovný dopis starosty města Žulová Zdeňka Lučana, kterým vyjádřil jménem 
Zastupitelstva města Žulová poděkování za finanční dar, který byl zmíněnému městu poskytnut na zmírnění dopadu 
škod povodní v červnu 2009. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

22. Ručitelské prohlášení 
Příloha č. 22, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval Ing. L. Tomšů 
 
RM odsouhlasila usnesením 398/2009 řediteli Centra technických služeb Kuřim, nákup nové techniky pro 
zabezpečení zimní údržby. Společnost hodlá nákup tohoto vozu financovat z úvěru, který přislíbila Komerční banka, 
a.s. Pro získání tohoto úvěru je nutné ručitelské prohlášení města, jako zakladatele a jediného společníka v této 
společnosti.  
 
V diskusi vystoupili: 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – RM schválila CTSK nákup nové techniky pro zimní údržbu na úvěr.  
  
 
 
Přijaté usnesení: 1099/2009 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku mezi městem 

Kuřimí, IČ 00281964 a Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, k zajištění pohledávky ze 
střednědobého úvěru na dobu 5 let v maximální výši 2 mil. Kč k financování techniky pro zimní 
údržbu komunikací pro společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., IČ 26307189. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
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23. Nabídka bezúplatného převodu pozemků v Kuřimi – lokalita Díly za sv. 
Janem 
Přílohy č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
V souvislosti s kolaudací staveb infrastruktury (veřejné osvětlení, komunikace a kanalizace) v lokalitě Díly za sv. 
Janem – V. etapa nabídli manželé Kučerovští městu Kuřim převod pozemků parc. č. 2642/338 o výměře 2703m2, 
parc. č. 2642/553 o výměře 931m2, parc. č. 2642/714 o výměře 245m2, parc. č. 2642/721 o výměře 284m2, parc. č. 
2642/836 o výměře 530 m2, parc. č. 2642/937 o výměře 83m2 a parc. č. 5048 o výměře 14 m2 vše v k.ú Kuřim 
bezúplatně – formou daru. Pozemky se nacházejí na ulicích Dušínova, Foglarova a Rychlonožkova - viz příloha A. 
OIRR a OŽP nemá k převodu pozemků námitky. 
 
 
Přijaté usnesení: 1100/2009 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 2642/338 o výměře 2703m2, 

parc. č. 2642/553 o výměře 931m2, parc. č. 2642/714 o výměře 245m2, parc. č. 2642/721 o 
výměře 284m2, parc. č. 2642/836 o výměře 530 m2, parc. č. 2642/937 o výměře 83m2 a parc. č. 
5048 o výměře 14 m2 vše v k.ú Kuřim z vlastnictví (SJM) manželů Zdeňka Kučerovského, trvale 
bytem Vodova 53, 612 00 Brno a Jany Kučerovské, trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 
Brno do vlastnictví města Kuřim. Náklady spojené s převodem pozemků hradí nabyvatel. 

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

24. Různé 
Ing. M. Bojanovská – bude se opět konat vánoční jarmark na náměstí Osvobození? Jaký je do budoucna záměr se 
sochou vojáka na tomto místě? 
Místostarostka města Ing. M. Macková – s jarmarkem se počítá – bude 5. 12. 2009, v sále KD bude soutěžní výstava 
betlémů. 
A. Szabóvá – děkuje všem zaměstnancům OIRR za všechny provedené opravy v Kuřimi, na které poukázala. 
Současně se přimlouvá za zřízení veřejných záchodků v Kuřimi. Např. u DPS, kde se přirozeně shromažďují lidé. 
Zároveň se přimlouvá za více laviček. 
Starosta města Ing. O. Štarha – cokoliv se staví ve městě nového, vždy se myslí i na tyto věci. 
J. Brabec V předvečer státního svátku (v neděli 27. 9. 2009) se v KD Kuřim uskuteční koncert Václava Hudečka. Již 
nyní se zamlouvají v KD termíny na plesovou sezónu 2010. Mělo by tak co nejdříve učinit i město Kuřim pro ples 
města. 
Ing. D. Sukalovský – zástupci města dostanou dne 31. 8. 2009 ocenění za dobře provedené přechody ve městě. 
Místostarostka města Ing. M. Macková – oficiální poklepání základního kamene ke stavbě Wellness Kuřim se 
uskuteční v pátek 4. září v 10:00 hod. 
 

 
Na závěr zasedání ZM dal starosta Ing. O. Štarha hlasovat o správnosti přijatých usnesení. Všechna přijatá usnesení 
přečetl člen návrhové komise Ing. R. Hanák. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 
 
Starosta ukončil zasedání ZM v 19:15 hodin. 
 
 
 

            Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 25. 8. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
                    
 
                Mgr. Lubomír Kincl                                                                                      Mgr. Martin Nawrath 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A                 plnění usnesení ZM k 18. 8. 2009 
2, 2A                 zpráva z jednání kontrolního výboru dne Zastupitelstva města Kuřimi 
3, 3A                 dodatek č. 6 k Veřejnoprávní smlouvě o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně právní 

ochrany dětí uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností Šlapanice a Kuřim 
4, 4A – 4C        návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Kuřimi  
5, 5A, 5B          Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu 
6, 6A, 6B          odprodej pozemku na výstavbu garáže  
7, 7C, 7D          žádost o vyloučení staveb z demoličního závazku 
8                        převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Kuřimi 
9, 9E                 odepsání pohledávky města Kuřimi 
10, 10F              převod pozemku parc. č. 691/3 k.ú. Kuřim 
11, 11A             návrh na přemístění busty Edvarda Beneše v Kuřimi 
12, 12A             podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
13, 13A             podnikatelský obolus 2009 
14, 14A             podnikatelský obolus 2009 
15, 15A – 15D  výsledky hospodaření města Kuřimi k 30. 6. 2009 
16, 16A – 16D  rozpočtové opatření města Kuřimi č. 11 
17, 17A             půjčka TJ Sokol Kuřim 
18                      informace o Smlouvě o spolupráci s obcí Malhostovice při realizaci projektu „Cyklostezka  
                          Kuřim-Malhostovice, II. a III. etapa“ 
19                      informace o delegování členů okrskových volebních komisí politickými stranami 
20                      informace o stanovení plochy pro předvolebním shromáždění ve městě Kuřimi 
21                      informace o využití finančního daru obcím postiženým červnovými povodněmi v roce 2009 
22                      ručitelské prohlášení 
23, 23A             nabídka bezúplatného převodu pozemků – lokality Díly za sv. Janem 
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