
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 08/2009 konaného dne 6. 10. 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, prof. 
MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá – členové 
zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Omluveni: Vladislav Zejda 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Na 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni: Ing. Miloš Kotek, RNDr. Igor Poledňák a Vladislav Zejda, po celou 
dobu jednání ZM pak nebyl přítomen zastupitel: Vladislav Zejda. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Alena Matějíčková, Ing. Drago Sukalovský  
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (14) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Alena Szabóvá 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (14)  

 
 
Program: 
                             1.  Plnění usnesení 
                             2.  Žádost o dotaci na projekt Vzdělávání v eGon Centru 
                             3.  Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 309/2000 
                             4.  Záměr na prodej bytové jednotky č. 1118/7 

5.  Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu 
části nákladů na opravu střechy 

                             6.  Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2627/11 v k.ú. Kuřim 
                             7.  Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2628/2 v k.ú. Kuřim 
                             8.  Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2473 v k.ú. Kuřim 
                             9.  Směna pozemků na Podlesí mezi městem Kuřim a manželi Báborovými 
                           10.  Žádost o pronájem a odprodej pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Kuřim 
                           11.  Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Kuřimi  
                           12.  Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 12 
                           13.  Informace tajemníka úřadu 

 14.  Žádost o dotaci na rekonstrukci a dovybavení Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace  

                           15.  Žádost mateřského centra KuřiMaTa o pronájem nebytových prostor v Kuřimi 
                           16.  Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
                           17.  Zpráva z jednání finančního výboru 
                           18.  Převod pozemků v lokalitě Kolébka  
                           19.  Busta Edvarda Beneše v Kuřimi – návrh na přemístění 
                           20.  Přehled investičních akcí roku 2009 v Kuřimi 
                           21.  Poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů 
                           22.  Různé 
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Před schválením programu jednání ZM se z jednání vzdálil zastupitel Ing. Rostislav Hanák, přítomno 13 
členů ZM.  
 
Starosta města Ing. O. Štarha připomněl členům ZM, že celkem obdrželi tyto písemné materiály na jednání 
dnešního ZM:                č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 – rozesláno členům ZM v úterý 29. 9. 2009; 
                                       č. 11, 14 a 15 – rozesláno členům ZM v pátek 2. října 2009; 
                                       č. 16, 17, 18, 19, 20 a 21 – byly dodány členům ZM rovnou na stůl. 
 
Dále starosta města jako předkladatel stahuje z jednání ZM příspěvky č. 5, 10 a 14. 
 
Zastupitel J. Brabec navrhuje stáhnout z jednání také příspěvek č. 18 – vzhledem k tomu, že jej zastupitelé 
obdrželi až na stůl. Domnívá se, že snese odklad v projednání do příštího zasedání ZM. 
S tímto návrhem členové ZM vyslovili souhlas. 
 
Takto upravený program jednání ZM byl schválen 13 hlasy přítomných členů ZM, nebyli přítomni 4. 
 
 
V úvodu jednání ZM vystoupil kuřimský malíř pan Rudolf Kondei, kterému byla ZM dne 2. 
6. 2009 schválena a 27. 9. 2009 starostou města udělena Cena města Kuřimi jako ocenění jeho činnosti na 
poli výtvarného umění v Kuřimi. Poděkoval členům ZM i vedení města za toto ocenění, kterého si velmi váží a 
věnoval městu Kuřimi svůj nový obraz. 
 
 
 

 
1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 29. 9. 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 29. 9. 2009. 
 

 
Přijaté usnesení:  1101/2009 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 29. 9. 2009. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 4 

 
 
 
 
2. Podání žádosti o dotaci na projekt Vzdělávání v eGon Centru Kuřim 
Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Ministerstvo vnitra České republiky ČR, odbor strukturálních fondů - vyhlásil výzvu č.40 -Vzdělávání v eGon 
Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. V rámci této výzvy může město Kuřim získat dotaci na vzdělávání a odbornou 
přípravu vlastních zaměstnanců, úředníků, zastupitelů, zaměstnanců organizací zřizovaných městem a také 
úředníků obcí spadajících do správního obvodu ORP Kuřim, členů zastupitelstev těchto obcí a zaměstnanců jimi 
zřizovaných organizací. Vzdělávání souvisí se zprovozněním informačního systému o službách veřejné správy a 
je zaměřeno na proškolení v používání eGovernmentu (základní počítačové programy, program na spisovou 
službu, datové schránky, CzechPOINT, v budoucnosti registry atd.). Vzdělávání a s tím spojenou administrativu 
budou vykonávat lektoři a administrátoři z městského úřadu (čtyři osoby), kteří se na tento úkol již připravují ve 
Vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu v Praze a Benešově, odkud budou také metodicky řízení. Za 
činnost budou placeni financemi poskytnutými z dotace. Kromě toho lze část finančních prostředků použít na 
nákup didaktických pomůcek k zajištění výuky (počítače, dataprojektor, plátno a další vybavení), které zůstanou 
majetkem města. Minimální objem finančních prostředků na realizaci projektu je 2 mil. Kč, maximální 2.779 tis. 
Kč. Délka projektu je stanovena maximálně na 3 roky. Žádost o dotaci lze podat do 13. 11. 2009. 
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Vzhledem k malému počtu obcí v ORP Kuřim budou celkové výdaje projektu na spodní hranici objemu 
finančních prostředků, stanovených v podmínkách výzvy, tedy 2 mil. Kč. Spolufinancování města Kuřimi bude 
ve výši 15% z celkových výdajů projektu, což je 300 tis. Kč,- (částka 300 tis. Kč,- bude rovnoměrně rozložena 
do období 3 let). 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM vrátil zastupitel Ing. Rostislav Hanák, přítomno 
14 členů ZM. 
                                        
 
Přijaté usnesení: 1102/2009 - ZM schvaluje podání žádosti o dotaci z  Operačního programu Lidské zdroje a 

zaměstnanost na projekt Vzdělávání v eGon Centru Kuřim. Celkové výdaje projektu budou 
2 mil. Kč, spolufinancování města Kuřimi bude ve výši 15% z celkových výdajů projektu. 

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

3. Uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 309/2000 
Přílohy č. 3, 3C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
        
Dne 2. října 2000 byla mezi městem Kuřim a Vladimírem Peslem, Lenkou Peslovou a Ivanou Peslovou, všichni 
trvale bytem Bezručova čtvrť 1110, 664 34 Kuřim, uzavřena darovací smlouva č. 309/2000, jejímž předmětem 
byl převod vlastnického práva k pozemku 2309/2 k.ú. Kuřim o výměře 76 m2. Vlastnické právo nabylo touto 
smlouvou město Kuřim. Obdarovaný (město) se v čl. VII předmětné smlouvy zavázal, že předmět daru převede 
dárcům zpět, pokud se mu do dvou let nepodaří zajistit zřízení přístupové cesty přes pozemek p.č. 2331/2 k.ú. 
Kuřim. O pozemek p.č. 2331/2 k.ú. Kuřim se vedl soudní spor s Jarmilou Dolníčkovou, Kuřim, v němž bylo 
pravomocně rozhodnuto, že vlastníkem tohoto pozemku je město Kuřim. Poté se město Kuřim začalo domáhat 
po Mgr. Karlu Dolníčkovi, Brno vyklizení předmětného pozemku. Vyklizení spočívá v odstranění drátěného 
plotu.  Soudní spor se táhne již od října 2000 a do dnešního dne nebylo v této věci pravomocně rozhodnuto. 
Z důvodu neúměrného protahování soudního sporu vzalo město Kuřim dne 19. ledna 2009 prostřednictvím 
svého právního zástupce (JUDr. Jana Vlasáková) žalobu zpět. Žalovaný se zpětvzetím žaloby ve smyslu § 96 
odst. 3 o.s.ř. nesouhlasil, takže věc stále leží u Okresního soudu Brno – venkov a nebylo o ni pravomocně 
rozhodnuto.  
Město Kuřim díky těmto skutečnostem nemůže splnit svůj závazek (zajištění přístupové cesty) plynoucí 
z darovací smlouvy č. 309/2000. Jelikož dárci mají o plnění závazku ze strany města stále zájem a nechtějí po 
městu dar vrátit, žádají o vypracování nové formulace čl. VII darovací smlouvy č. 309/2000, kdy přístupovou 
cestu zajistí město do 30. září 2014. 
OMP doporučuje uzavření tohoto dodatku. 
 
Příloha C – katastrální mapa  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, 
přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1103/2009 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 309/2000 uzavřené 

mezi městem Kuřim a Vladimírem Peslem, Lenkou Peslovou a Ivanou Peslovou, všichni 
trvale bytem Bezručova čtvrť 1110, 664 34 Kuřim, kdy se v čl. VII sjednává nová lhůta k 
zajištění přístupové cesty přes pozemek p.č. 2331/2 k.ú. Kuřim do 30. 9. 2014. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
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4. Záměr na prodej bytové jednotky č. 1118/7  
Přílohy č. 4, 4D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Usnesením zastupitelstva města č. 1159/2007 ze dne 26. 6. 2007 byla zrušena Vyhláška města Kuřimi č. 6 ze dne 
22. 9. 1997 „O pronajatých bytech v majetku města“. Tímto aktem došlo de facto k zastavení privatizace 
bytového fondu a od té doby do současnosti neprodalo město Kuřim žádnou bytovou jednotku. 
Dne 13.7.2009 požádali o odkoupení bytové jednotky č. 1118/7 současní společní nájemci bytu manželé David a 
Lenka Mišovicovi oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1118, Kuřim. Jde o byt 3+1 s příslušenstvím o velikosti 
76,04 m2 umístěný ve 4. NP domu č.p. 1116 – 1118 na ulici Bezručova čtvrť. Na předmětném bytu nevázne 
žádná zástava ani dotační titul, nakládání s ním není tedy nijak omezeno. Žadatelé nechali po dohodě s OMP na 
svůj náklad  vyhotovit panem Ing. Janem Zámečníkem znalecký posudek. Odhadce stanovil tržní cenu 
obsazeného bytu na 1.405.000,- Kč. Z hlediska tržní hodnoty ocenil znalec byt jako by byl v původním 
standardním vybavením a nebral ohled na provedenou modernizaci. Společní nájemci do úprav bytu totiž vložili 
nemalé finanční prostředky. Podle jejich podkladů investovali do modernizace bytu cca 400.000,- Kč. Do 
celkových nákladů jsou ovšem zahrnuty nejen stavební úpravy ale i zařizovací předměty (kuchyňská linka, 
žaluzie, dveře, spotřebiče,…). 
Žadatelé jsou ochotni akceptovat kupní cenu do 1 mil. korun českých. OMP upozorňuje, že po zastavení 
privatizace bytového fondu jde o první individuálně projednávaný případ možné prodeje městského bytu a 
rozhodnutí zastupitelstva, zda prodat či neprodat a za kolik, bude občany vnímáno jako určitý precedent pro další 
eventuální zájemce. OMP eviduje několik prozatím neoficiálních žadatelů o koupi městského bytu. 
Před případným prodejem je nutno vyhlásit ve smyslu § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích záměr na prodej 
nemovitého majetku. 
Odbor majetkoprávní nedoporučuje odprodej bytu za nižší cenu než je cena uvedená ve znaleckém posudku. 
 
Příloha D – znalecký posudek byt č. 1118/7. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání ZM dostavil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 16 
členů ZM. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
A. Szabóvá – jaké procento obecního bytového fondu si město Kuřim chce ponechat? 
Starosta Ing. O. Štarha – je jich necelých 200, záleží na rozhodnutí města, kolik bytů si ponechá 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor není proti prodávání obecních bytů, město si musí stanovit jasnou bytovou 
politiku při prodávání obecních bytů. Schvaluje záměry prodejů RM nebo ZM? 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – nebylo stanoveno, zda záměr na prodej bytů má schvalovat RM nebo ZM, 
záleží na tom, který z těchto orgánů bude jednat dříve. Přimlouvá se za schválení pravidel těchto prodejů. 
J. Brabec – město by se nemělo zbavovat zejména těch obecních bytů, které má k dispozici, kde je nájemní 
smlouva na dobu určitou. Je dobré, že ZM může schválit záměr na tyto prodeje. Nemá s tím problém, pokud se 
budou prodávat ze tržní cenu. 
RNDr. I. Poledňák – měly by se podporovat nové začínající rodiny při nájmu bytů na dobu určitou bytů, město 
by se mělo chovat koncepčně. 
J. Herman – o čem se má tedy nyní rozhodovat? 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – cca 200 obecních bytů má město nyní k dispozici, nadále je však již nebude 
dotovat, v letošním roce končí v Kuřimi regulace nájemného. 
Mgr. L. Kincl – také mu vadí, že se nenabízí tržní cena za koupi tohoto bytů, nicméně ZM má povinnost 
předloženou žádost projednat.  
 
Starosta města Ing. O. Štarha - vedení města vypracuje do konce roku 2009 návrh koncepce nakládání 
s obecními byty. 

 
 

Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr na prodej bytové jednotky č. 1118/7 o velikosti 3+1 s příslušenstvím 
umístěné ve IV. NP bytového domu č.p. 1116 – 1118 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi 
manželům Davidu a Lence Mišovicovým, trvale bytem Bezručova čtvrť 1118, Kuřim za 
cenu 1 mil. Kč.  

Hlasováno: pro 0, proti 16, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 (usnesení nebylo schváleno) 
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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 29.07.2009 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 Jungmannova 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. Na odboru stavebním a vodoprávním MěÚ 
v Kuřimi je v archivech ale veden spis týkající se stavebního řízení v souvislostí se zbudováním předmětné 
půdní vestavby. Stavbu prováděla obchodní firma SORMIC spol. s r.o., tehdy se sídlem Česká u Brna 38, IČ: 
44015275. V současné době je tato obchodní společnost od 9. 12. 2008 v likvidaci. 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.  
 
V případě, že by zastupitelstvo města přijalo usnesení směřující k poskytnutí dotace Společenství vlastníků 
domu č.p. 912 na ulici 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 
 
Tento příspěvek byl předkladatelem Ing. Oldřichem Štarhou stažen z jednání ZM. 
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6. Žádost o odprodej pozemku parc.č. 2627/11 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Petr Krejčí, Petr Leicman a Radek Panzar požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2627/11 k.ú. 
Kuřim o výměře 190 m2 (viz příloha A). Jmenovaní chtějí pozemek využít jako parkoviště a na překládku zboží. 
Pozemek parc. č. 2627/11 k.ú. Kuřim leží v bezprostřední blízkosti benzínové čerpací stanice. Stanoviska 
dotčených orgánů a komisí: 
OIRR: přes předmětný pozemek vedou kalovody DN 400 a DN 300 z Kuřimi do ČOV Brno-Modřice; 
OSVO: nemá námitky k převodu pozemku; 
OŽP: nedoporučuje odprodej pozemku z důvodu znečišťování okolí potoka v minulých letech použitým 
stavebním materiálem; 
OMP: dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází v zastavěném území a 
je určen jako stávající plocha dopravy (PHM, garáže, parkování). OMP doporučuje min. cenu 500,- Kč/m2, 
zájemci o pozemek tuto cenu respektují. Tato částka je uvedena i v návrhu usnesení. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Herman – navrhuje cenu 300,- Kč 
Mgr. L. Kincl – navrhuje 500,- Kč (respektuje, že tuto částku je zájemce ochoten zaplatit, tak proč ji snižovat). 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2009 - ZM schvaluje záměr odprodat Petru Krejčímu, trvale bytem Pod Horkou 520, 

664 34 Kuřim, Petru Leicmanovi, trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim a Radku 
Panzarovi, trvale bytem Jiráskova 444, 664 34 Kuřim, pozemek parc. č. 2627/11 k.ú. Kuřim 
o výměře 190 m2  za cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  

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

7. Žádost o odprodej pozemku parc. č. 2628/2 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 7, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
V souvislosti se žádostí o odprodej pozemku p.č. 2627/11 k.ú. Kuřim posuzoval OMP vlastnické vztahy 
s žádostí bezprostředně související. Při této příležitosti upozornil na možné majetkoprávní vypořádání pozemku 
parc. č. 2628/2 k.ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi viz příloha B. Na části pozemku je postaveno 
parkoviště ve vlastnictví p. Krejčího a p. Leicmana a část pozemku tvoří prostranství před prodejnou Autopetr.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek  umístěný mezi parcelami p.č. 2629/3 a 2626/10 k. ú. Kuřim – obě  ve 
vlastnictví Petra Krejčího a Petra Leicmana a město Kuřim na něj nemá zajištěn přístup, navrhl OMP jeho 
odprodej.  
Na základě výše uvedeného Petr Krejčí a Petr Leicman požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 
2628/2 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO a OŽP: nemá námitky k převodu pozemku; 
OMP: dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází v zastavěném území,  
částečně je určen jako stávající plocha dopravy (PHM, garáže, parkování) a částečně je určen jako plocha 
občanského vybavení a služeb. 
OMP doporučuje odprodat pozemek parc. č. 2628/2 k.ú. Kuřim za kupní cenu 300,- Kč/m2, jelikož pan Krejčí a 
pan Leicman v měsíci září 2009 vyšli OMP vstříc a zřídili ve prospěch města Kuřimi  bezúplatně věcné 
břemeno, jehož předmětem bylo uložení kanalizace ve vlastnictví města do jejich pozemku p.č. 2626/8 k.ú. 
Kuřim o výměře 465 m2. Těleso předmětné kanalizace prochází parcelou 2626/8 k. ú. Kuřim po celé její délce. 
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Přijaté usnesení: 1105/2009 - ZM schvaluje záměr odprodat Petru Krejčímu, trvale bytem Pod Horkou 520, 
664 34 Kuřim a Petru Leicmanovi, trvale bytem Havlíčkova 498, 664 34 Kuřim, pozemek 
parc. č. 2628/2 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2  za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
  
 
 
8. Žádost o odprodej pozemku parc.č. 2473 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 8, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Ing. Batelková a Ing. Zoufalý požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc. č. 2473 k.ú. Kuřim o výměře 402 
m2 – lesní pozemek (viz příloha C). Jmenovaní se stali vlastníky pozemku parc. č. 2472/1 k.ú. Kuřim a plánují do 
budoucna na tomto pozemku postavit rodinný dům. Parcelu by výhradně využili k rozšíření  zahradní části a 
k rekreačním účelům, při její nezměněné funkci. 
Podle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se předmětný pozemek nachází v nezastavěném území,  
jako plocha krajinné zeleně (lesy). 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO: nemá námitek k převodu pozemku; 
OŽP: nedoporučuje odprodej lesního pozemku, neboť by nebylo možné provést jeho vynětí pro rekreační účely; 
Komise výstavby se sejde  až 30.9.2009 – své stanovisko sdělí na jednání ZM. 
OMP doporučuje cenu 500,- Kč/m2.  
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Bojanovská – komise výstavby o této záležitosti jednala. 
 
 
Přijaté usnesení: 1106/2009 - ZM neschvaluje záměr odprodat Ing. Bohumile Batelkové, trvale bytem 

Dušínova 1501, 664 34 Kuřim a Ing. Liboru Zoufalému, trvale bytem Velkopavlovická 9, 
628 00 Brno, pozemek parc. č. 2473 v k.ú. Kuřim o výměře 402 m2. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
9. Směna pozemků na Podlesí mezi městem Kuřim a manželi Báborovými 
Přílohy č. 9, 9D, E, F, 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 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 souhlasili s navrženou směnou pozemků o výměře 400 m2 bez cenového vyrovnání a dále 
požádali město Kuřim o odprodej 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 hledisku 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 dle 
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ÚPN SÚ Kuřim rozdílná. OIRR doporučuje směnu pozemků z důvodu možného využití pozemku k rozšíření 
zahrady pro MŠ. 
KV směnu pozemků doporučuje za podmínky finančního vyrovnání. 
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.  
ZM na svém zasedání dne 2. 6. 2009 opět projednávalo předloženou směnu pozemků a vyžádalo si k rozhodnutí 
znalecký posudek na ocenění pozemků. 
 
Posudek vypracoval Ing. Jan Zámečník – znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady se specializací na 
nemovitost a zaměřil se především na stanovení ceny zjištěné  pozemků uvažovaných ke směně. Znalecký 
posudek č. 1756-72/09 je k nahlédnutí uložen na OMP.  
Po opětovném projednání materiálu s vedením města a manželi Báborovými doporučuje OMP směnu části 
pozemku parc. č. 3272 k.ú. Kuřim o výměře 400 m2 (vlastník manželé Báborovi, trvale bytem Kuřim, Fučíkova 
861) za část pozemku parc. č. 3271/1 o výměře 400 m2 k.ú. Kuřim (vlastník město Kuřim) dle přílohy  F, 
s cenovým vyrovnáním ve výši 45 518,- Kč ve prospěch města. Částka 45.518,- Kč je rozdílem zjištěné ceny 
pozemku parc. č. 3271/1 o výměře 400 m2 (47.865,92 Kč) a zjištěné ceny pozemku parc. č. 3272 o výměře 400 
m2 (2.348,- Kč) Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny společně a nerozdílně.  
 
 
Odprodej požadovaných 122 m2 z parc. č. 3271/1 k.ú. Kuřim OMP nedoporučuje a manželé Báborovi tuto 
skutečnost respektují. 
RM dne 29. 7. 2009 usnesením č. 417/2009 schválila záměr na směnu části pozemku parc. č. 3272 k.ú. Kuřim o 
výměře 400 m2 (vlastník manželé Báborovi, trvale bytem Kuřim, Fučíkova 861) za část pozemku parc. č. 3271/1 
k.ú. Kuřim (vlastník město Kuřim) o výměře 400 m2 – podle přílohy s cenovým vyrovnáním ve výši 45.518,- Kč 
ve prospěch města Kuřim. Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou 
hrazeny společně a nerozdílně.   
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – pan Bábor nemá zájem, aby se tam dále stavělo. Navrhuje, aby město tuto směnu 
neschválilo. Tento pozemek má cca milionovou cenu. Pan Bábor by měl slevit ze svých požadavků. Při jiném 
řešení majetkových poměrů směnami zde může vzniknout výborná stavební parcela v majetku města. 
A. Matějíčková – pokud se tam má stavět nová MŠ, tak město bude tento pozemek potřebovat. 
RNDr. Poledňák – pan Bábor by městu tento pozemek neměl blokovat, má milionovou hodnotu. 
Starosta Ing. O. Štarha – problém je v tom, že je tam ochranné pásmo lesa. 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – názorně na projektoru ukázal, který pozemek patří panu Báborovi a který 
městu Kuřimi. 
RNDr. I. Poledňák – pan Bábor má trvalou snahu tento pozemek blokovat. 
Mgr. L. Kincl – ukázal na mapě totéž a současně zjistil na internetu info o datu kupní smlouvy dalšího 
sousedního pozemku panem Báborem, což výrazně mění majetkové poměry v lokalitě. (kupní smlouva je z roku 
2009). 
Ing. M. Bojanovská – byl znaleckým posudkem zhodnocen přiléhající pozemek? 
J. Herman – navrhuje cenové vyrovnání za 200.000,- Kč. 
RNDR. I. Poledňák – navrhuje rozšíření nabízeného pozemku o vedlejší pozemek. 
Mgr. J. Davidová (vedoucí OMP) – to pan Bábor nebude chtít, má zájem rozšířit svoji zahradu. 
 
 
Přijaté usnesení:  1107/2009 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc. č. 3272 k.ú. Kuřim o výměře 400 m2 

(vlastník manželé Mgr. Ivana a Bohuslav Báborovi, trvale bytem Fučíkova 861, 664 34 
Kuřim) za část pozemku parc. č. 3271/1 k.ú. Kuřim (vlastník město Kuřim) o výměře 400 
m2 – podle přílohy s cenovým vyrovnáním ve výši 45 518,- Kč ve prospěch města Kuřimi. 
Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy a daň z převodu nemovitostí budou hrazeny 
společně a nerozdílně.   

Hlasováno: pro 9, proti 2, zdržel se 5, nebyli přítomni 1 
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10. Žádost o pronájem a odprodej pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovali Mgr. J. Davidová a Ing. V. Fidrmucová 
 
Ing. Milan Pangrác požádal o pronájem pozemků parc. č. 433 a parc. č. 434 k.ú. Kuřim z důvodu plánované 
výstavby multifunkční budovy na ul. Brněnská (dále jen stavba), pan Pangrác je vlastníkem parcely č. 430 k.ú. 
Kuřim  – viz příloha A, B. Pronajaté pozemky chce využít pro realizaci stavby a po konečném geodetickém 
zaměření požádat o odprodej skutečně zastavěných části pozemků. O pronájem pozemků žádá s účinností od 1. 
ledna 2010, jako nájemné nabízí městu Kuřim částku 1.000,- Kč/rok. 
Dle Územního plánu sídelního útvaru města Kuřim se pozemky parc. č. 433 a parc. č. 434 k.ú. Kuřim nachází 
v zastavěném území a jsou určeny jako plochy občanského vybavení a služeb. 
 
Pro účely územního řízení vyžaduje však odbor stavební a vodoprávní písemný souhlas s umístěním stavby na 
pozemcích města Kuřimi, pro účely stavebního řízení vyžaduje uzavřenou smlouvu o právu k provedení 
stavby. 
 
Vzhledem k tomu že je třeba vyřešit budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou dotčených pozemků, 
OMP nedoporučuje uzavřít s investorem „Smlouvu o právu k provedení stavby“ bez uzavřené smlouvy o 
budoucí smlouvě kupní, ve které bude stanoven termín pro uzavření kupní smlouvy (např. do 15 dnů od 
doručení kolaudačního souhlasu investorovi) a budoucí kupní cena. Schválení uzavření takovéto smlouvy náleží 
ZM. 
 
V souvislosti s výše uvedeným OMP uvádí : 
Pozemek parcel p.č. 430, část parc. č. 433 a část parc. č. 435 (GP byly sloučeny do pozemku parc. č. 430) byly 
na základě kupní smlouvy ze dne 8.12.1993 převedeny z majetku města Kuřimi do majetku pana Zdeňka Malého 
a Marie Malé za smluvní cenu 188.400,- Kč. Ze spisu vyplývá, že odprodej ZM i komise výstavby v roce 1993 
projednávalo opakovaně. Názory jednotlivých zastupitelů na odprodej byly velmi různorodé (zápisy jsou 
k nahlédnutí na OMP). Výsledkem komplikovaných jednání bylo přijetí následujících usnesení:  
 
1103/93 ZM č.06/1993 - 12.07.93
MZ schvaluje odprodej p.č. 430,433 a část 435 o výměře cca 625 m2 panu Zdeňku Malému, fa ZDYVA za cenu 
300,- Kč/m2 pro stavbu nákupního střediska. Město si stanovuje předkupní právo v případě nerealizování 
uvedeného záměru 
 
1085/93 ZM č.05/1993 - 07.06.93
MZ schvaluje záměr města odprodat panu Malému p.č. 430,433 a část 435 o celkové výměře cca 625 m2 za 
účelem stavby nákupního střediska za cenu 300,- Kč/m2 
 
Pravděpodobně díky nesprávně formulovanému usnesení č. 1103/93 došlo sice ke zřízení předkupního práva 
jako práva věcného  ve prospěch města Kuřimi za cenu 188.400,- Kč podle § 602 a násl. občanského zákoníku, 
ovšem  záměr zastupitelů získat pozemek „zpět“ do majetku města v případě nerealizace podnikatelského 
záměru tímto nijak ošetřen nebyl.  
Dne 22. 4. 2008 získal parcelu p.č. 430 k. ú. Kuřim (vytvořenou sloučením parcel p.č. 430, 433, 435) na základě 
smlouvy darovací od manželů Malých ing. Milan Pangrác. Jelikož se jednalo o bezúplatný převod čili jinou 
formu zcizení majetku nežli koupi, vyhnuli se dárci povinnosti nabídnout městu Kuřim pozemky ke koupi jako 
prvnímu za cenu 188.400,-Kč, tak jak bylo sjednáno, jelikož  předkupní právo města Kuřimi nebylo založeno pro 
jiné případy zcizení nežli prodejem.  
 
Předkupní právo jako právo věcné však ze zákona zůstalo ve prospěch města Kuřimi zachováno a jako takové je 
nadále na LV č. 1563, v části C vyznačeno. Jakým způsobem hodlá Ing. Pangrác v budoucnu převádět tento 
majetek na své budoucí klienty je otázkou. 
 
Žádost o písemný souhlas s umístěním stavby na pozemcích města vyřizuje OIRR a OMP 
nebyl i přes urgence o vyjádření OIRR doposud informován. 
 
Tento příspěvek byl předkladatelem Ing. Oldřichem Štarhou stažen z jednání ZM. 
 
 
 

 9



 

11. Nové zřizovací listiny školských příspěvkových organizací města Kuřimi 
Přílohy č. 11, 11A – 11C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovali Mgr. H. Němcová a Mgr. P. Kavka 
 
Zákon č. 477/2008 Sb., ze dne 18. 12. 2008 novelizoval zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Předmětná novela se dotýká i oblasti nakládání s majetkem, který má příspěvková 
organizace podle nové terminologie „svěřený“ a nakládá s ním podle možností daných zákonem a zřizovací 
listinou. Zákonodárce dal zřizovatelům lhůtu k úpravě dosavadního stavu do 1. 11 2009. Proto předkládá OŽÚ – 
školství a OMP návrh znění nových zřizovacích listin. S návrhem byly seznámeny příslušné odbory MěÚ Kuřim 
i ředitelé všech školských příspěvkových organizací a měli možnost se k nim vyjádřit. Případné podněty ze 
strany zastupitelů města bylo možné ještě před zasedáním ZM zaslat elektronicky zpracovatelům přípěvku na 
adresy: kavka@radnice.kurim.cz  nebo  nemcovah@radnice.kurim.cz, aby mohly být do návrhu zapracovány. 
Proto byla zastupitelům v el. podobě dne 29. 9. 2009 zaslána k případným připomínkám pouze pracovní 
verze, která byla uzpůsobena v oblasti názvu, předmětu činnosti,…každé příspěvkové organizaci zvlášť a dne 2. 
10. 2009 byly všem zastupitelům zaslány v písemné podobě konečné verze návrhů zřizovacích listin 
k projednání a schválení. Problematiku nakládání se svěřeným majetkem doporučuje ovšem OŽÚ – školství a 
OMP zachovat pro všechny příspěvkové organizace jednotně. 
S touto pracovní verzí byla seznámena i Rada města Kuřimi na své schůzi dne 23. 9. 2009. Kompetence 
schvalovat zřizovací listiny příspěvkových organizací je svěřena podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, výhradně zastupitelstvu obce. 
Ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyplývá zřizovateli 
povinnost zapsat příspěvkovou organizaci do obchodního rejstříku s výjimkou příspěvkových organizací 
vzniklých před rokem 2001. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, však vyžaduje zápis 
osob, které jsou podnikateli do obchodního rejstříku. V názvu právnické osoby musí být i dodatek označující 
její právní formu, tj. „příspěvková organizace“. Protože školské příspěvkové organizace mají ve zřizovacích 
listinách povolenou doplňkovou činnost, na základě které jí byly vydány živnostenské listy, je nutné, aby byly 
zapsány v obchodním rejstříku a jejich název přizpůsoben zákonu. 
Z našich školských příspěvkových organizací není zapsána v obchodním rejstříku pouze ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov. Proto v nové zřizovací listině je její název uzpůsoben požadavkům zákona a po 
schválení zřizovací listiny bude podán návrh na zápis. 
 
Přílohy: Pracovní verze zřizovací listiny školských příspěvkových organizací. 
 
          
V diskusi vystoupili: 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož – jedná se o nový zákon o nakládání s majetkem příspěvkových organizací 
města, proto tyto změny 
 
 
Přijaté usnesení: 1108/2009 - ZM ruší zřizovací listinu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizace ze dne 28. 6. 2005 ve znění dodatků. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení:   1109/2009 - ZM schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listinu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 11. 2009. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1110/2009 - ZM ruší zřizovací listinu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace ze dne 28. 6. 2005 ve znění dodatků. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1111/2009 - ZM schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listinu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 11. 2009. 
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Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1112/2009 - ZM ruší zřizovací listinu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-

venkov ze dne 28. 6. 2005 ve znění dodatků. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1113/2009 - ZM schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listinu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 11. 2009. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Před hlasováním o dalším navrženém usnesení se z jednání ZM vzdálil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, 
přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1114/2009 - ZM souhlasí se změnou názvu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 

Brno-venkov, na Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace, a s podáním žádosti o změnu do Rejstříku škol a školských zařízení, a to od 1. 
11. 2009. 

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

                                                                                                                                
 
 

 

12. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 12 
Přílohy č. 12, 12A – 12D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2009, včetně komentářů. 
 
  
Přijaté usnesení: 1115/2009 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2009, 

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

13. Informace tajemníka úřadu 
Příloha č. 13, předkládá a zpracoval Ing. P. Němec 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec seznámil členy ZM s důležitými informacemi – v písemné podobě byly zaslány 
všem členům ZM. 
 
 
13.1. Informace o zavádění datových schránek na městském úřadě a v obcích správního obvodu 
Hlavní opatření k jejich zprovoznění se uskuteční na Městském úřadě Kuřim v době 24. 9. – 2. 10. 2009.  
Informace o zřízení Czech PoINTů – kontaktní místa veřejné správy. 
Vše o nich je na webu: www.datoveschranky.info 
 
 
13.2. Nové jednací řády Zastupitelstva a Rady města Kuřimi 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 25. 8. 2009 a Rada města Kuřimi dne 9. 9. 2009 přijaly své nové jednací řády, 
které byly zastupitelům v písemné podobě zaslány. 
Jsou také zveřejněny na internetových stránkách města. 
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Zastupitelstvo města Kuřimi 
Zastupitelé jsou žádáni, aby pokud mají zájem o zasílání materiálů v el. podobě o to požádali elektronickým 
způsobem (tím se adresy i překontrolují a někdo má i více možností kam elektronicky zasílat) u zapisovatele 
zasedání zastupitelstva Mgr. J. Jandla na adrese jandl@radnice.kurim.cz. 
 
Určitým nadstandardem v Kuřimi oproti jiným obcím je i zveřejňování materiálů pro jednání zastupitelstva 
na internetu města 7 dnů předem na internetových stránkách města a v písemné podobě jsou potom 
k dispozici občanům také v Městské knihovně Kuřim. 
 
Ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města se také zveřejňuje na internetových stránkách města.  
 
Taktéž usnesení se zveřejňují na internetových stránkách města a ve zpravodaji ZLOBICE. 
 
Rada města Kuřimi 
Materiály pro schůzi rady města se posílají elektronicky členům zastupitelstva města na písemné vyžádání. 
Za písemné vyžádání se považuje také vyžádání elektronickou cestou. 
Taktéž usnesení se zveřejňují na internetových stránkách města a ve zpravodaji ZLOBICE. 
Zápis ze schůze rady města je uložen na městském úřadě u Mgr. J. Jandla k nahlédnutí. 
 
Obě žádosti o zasílání materiálů se mohou spojit v jednu a zaslat na výše uvedou elektronickou adresu.  
  
 
13.3. Humanitární sbírka se na MěÚ Kuřim uskutečnila ve čtvrtek 1. a v pátek 2. 10. 
2009. 
 
 
13.4. Slavnostní otevření nové cyklostezky Kuřim – Malhostovice se uskutečnilo v neděli 
4. 10. 2009 
Viz pozvánka 
 
 
13.5. Krojované hody Sboru dobrovolných hasičů Kuřim  
Uskuteční se v sobotu 17. 10. 2009 v Kulturním domě Kuřim. 
 
 
13.6. Pietní akt k výročí vzniku Československé republiky 
Pietní akt k výročí vzniku ČSR se uskuteční na státní svátek ve středu 28. 10. 2009 od 9:00 hod. na náměstí 1. 
května u sochy čsl. státnosti (lev) a památníku padlých v obou válkách. Zastupitelé města, vedoucí 
příspěvkových organizací města, jakož i široká veřejnost jsou srdečně zváni. 

 
13.7. Mikulášský jarmark v Kuřimi 2009 
Uskuteční se v sobotu 5. 12. 2009 na náměstí Osvobození, současně se v sále Kulturního domu Kuřim uskuteční 
soutěžní výstava betlémů. 
 
 
13.8. Ples města Kuřimi 2010 
Uskuteční se v pátek 5. 2. 2010 v Kulturním domě Kuřim. 
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14. Žádost o dotaci na rekonstrukci a dovybavení Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
Přílohy č. 14, 14A – 14E, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richard 
Mach zaslal dne 17. 9. 2009 Zastupitelstvu města Kuřimi žádost o schválení dotace na rekonstrukci a 
dovybavení školy (viz přílohy). 
Jako havarijní stav označuje stav osvětlení v budově a třídách, které je v současné době nedostačující a hlučné, 
čímž značně narušuje výuku. Dále žádá o schválení renovace nebo celkové výměny dveří v budově, které netěsní 
a v průvanu vibrují, což také ruší výuku. 
Stav osvětlení i dveří přitom odpovídá stáří budovy, která je v provozu od 1. 9. 1954. 
 
 
Tento příspěvek byl 1. místostarostou Mgr. Ladislavem Ambrožem stažen z jednání ZM. 
 
 
 
 

15. Žádost Mateřského centra KuřiMaTa o. s. o pronájem nebytových 
prostor v Kuřimi 
Příloha č. 15, předkládá Ing. O. Štarha 

 
Představitelé mateřského centra se opakovaně obracejí na orgány města (RM, ZM) se žádostí o poskytnutí 
vhodných prostor pro svoji činnost. Vedení města Kuřimi má pro potřeby jejich činnosti maximální pochopení, 
v současnosti však žádné vyhovující prostory pro tuto organizaci nemá k dispozici 
 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – oceňuje, že tato organizace zde působí (stejně tak je to i v Tišnově), domnívá se však, že RM 
jim nevěnuje patřičnou pozornost. 
Místostarostka Ing. M. Macková - RM s jim snaží maximálně vyjít vstříc, jejich žádostmi o získání nebytových 
prostor se zabývala již několikrát – žádné nabízené prostory však mateřskému centru nevyhovovaly (ani na 
v Kulturním domě Kuřim, ani na Podlesí). 
A. Szabóvá – komise pro komunitní plánování se tím také zabývala, nabízejí se prostory po Lenoxe, která je 
vyklízí. 
J. Brabec – prostory na Kulturním domě Kuřim po bývalé prodejně lahůdek se mateřskému centru zdají lepší než 
na Podlesí (i z hlediska lepší dostupnosti pro maminky s kočárky a zastávky autobusové dopravy), malý zájem o 
podnikání v těchto prostorách je dán také plánovanou rekonstrukcí Kulturního domu Kuřim. 
 
K tomuto bodu nebylo ZM přijato žádné usnesení. 

 
 
 

16. Aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
Přílohy č. 16, 16A – 16C, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. M. Bártová 
 
Z důvodu novelizace zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidel územních rozpočtů byla provedena 
aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 

 
Přílohy: Zřizovací listina Centra sociálních služeb Kuřim + přílohy. 
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Přijaté usnesení: 1116/2009 - ZM ruší zřizovací listinu Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 
34 Kuřim, příspěvkové organizace ze dne 17. 4. 2007 ve znění dodatků. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1117/2009 - ZM schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, zřizovací listinu Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, 664 34 Kuřim, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2009. 

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

17. Zpráva z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č. 17, 17A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
Finanční výbor se sešel na jednání dne 5. 10. 2009, zprávu podal předseda výboru RNDr. I. Poledňák. 
Zápis mají členové ZM k dispozici. 
 
 
Přijaté usnesení: 1118/2009 - ZM bere na vědomí zprávu z jednání finančního výboru Zastupitelstva města 

Kuřimi, konaného dne 5. 10. 2009. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 

 
 
 

 
18. Moravská stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912 - 
převod pozemků v lokalitě „Kolébka“  
Přílohy č. 18, 18A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. nabídla městu Kuřim ke koupi pozemky v lokalitě Kuřim - „Kolébka“ I. 
etapa za celkovou cenu 500,- Kč. Jedná se o pozemky pod místní komunikací, parkovacími stáními, chodníky a 
přilehlými zelenými pásy v ul. Hybešova a Kolébka v Kuřimi - viz příloha A.  
OSVO a  OŽP nemá připomínek a doporučuje pozemky odkoupit.  
Nabytí staveb komunikací bylo schváleno usnesením ZM č. 1103/06 a usnesením ZM č. 1069/2008. 
 
Tento příspěvek byl předkladatelem Ing. Oldřichem Štarhou stažen z jednání ZM. 

 
 
 
 

19 Busta Edvarda Beneše v Kuřimi – návrh na přemístění 
Příloha č. 19, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
S úpravami náměstí 1. května v Kuřimi před budovou „Stará škola“ souvisí i posunutí busty E. Beneše. 
V červenci 2009 byla busta E. Beneše poničena. Z těchto důvodů navrhuje OIRR zvážit přemístění busty na jiné 
místo v Kuřimi.  
Hlavní iniciátor zřízení této busty pan K. Prostějovský souhlasí s přemístěním busty E. Beneše před budovu 
kuřimské radnice. 
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V diskusi vystoupili: 
Místostarosta Ing. M. Macková – pan K. Prostějovský souhlasí s jejím přemístěním, ale pouze před kuřimskou 
radnici, ne jinam. Po státním svátku dne 29. 10. 2009 začne plánovaná rekonstrukce náměstí 1. května. 
Ing. M. Kotek – v čem bude spočívat rekonstrukce náměstí? 
Místostarostka Ing. M. Macková – dojde k celkovému přeřešení této části náměstí 1. května a vykácení smrků. 
Ing. M. Kotek – bude mu zaslána situační mapa plánované rekonstrukce náměstí 1. května. 
J. Brabec – komise životního prostředí o tom jednala, jde o architektonicky nové pojetí tohoto prostoru s tím, že 
dojde k vykácení stávajících smrků, čehož je členům komise velmi líto, ale souhlasí s tím. 
Ing. M. Kotek – navrhuje přijmout usnesení ZM, kterým by se zachovaly smrky. 
Místostarostka Ing. M. Macková – všechny 3 varianty rekonstrukce náměstí 1. května předem počítaly 
s vykácením smrků, takže nyní již do této koncepce nelze zasahovat, jinak se vrátíme zase na začátek. 
J. Herman – má strach, že vykácené smrky obnaží Památník české státnosti na tomto náměstí, který se stane 
terčem vandalů. 
J. Brabec – v projednávaném písemném materiálu se o žádném kácení nehovoří, to je schváleno už od loňska, 
ZM jedná v tomto bodu programu pouze o přemístění busty E. Beneše, ne o celkové rekonstrukci náměstí. 
Nemíchejme do tohoto věci, které s přemístěním busty nesouvisí. 
RNDr. I. Poledňák – navrhuje zachovat tam jak památník, tak Benešovu bustu i když riziko pro vandalismus 
bude i v budoucnu velké. 
 
 
Navržené usnesení: ZM souhlasí s přemístěním busty E. Beneše z náměstí 1. května do prostoru před 

kuřimskou radnicí .  
Hlasováno: pro 5, proti 9, zdržel se 2, nebyli přítomni 1 (usnesení nebylo schváleno) 
 
 
 
 

20. Přehled investičních akcí roku 2009 v Kuřimi 
Příloha č. 20, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Místostarostka Ing. M. Macková objasnila členům ZM předloženou tabulku – čerpání k 30. 9. 2009. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 
 
 
 

21. Poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů 
Příloha č. 21, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. N. Šiblová 

 
V rozpočtu města Kuřimi byla vyčleněna částka 200 tis. Kč na odvod navýšených členských příspěvků 
dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Kuřimka. V roce 2008 se odváděly roční členské příspěvky na základě 
„Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí“ ve výši 2,- Kč za 1 obyvatele. Předsedkyně mikroregionu 
navrhla valné hromadě Mikroregionu Kuřimka projednat na zasedáních zastupitelstev jednotlivých členských 
obcí navýšení členských příspěvků na 20,- Kč za 1 obyvatele z důvodu financování projektů mikroregionu. 
Tento návrh nebyl schválen zastupitelstvy dvou obcí, tudíž členské příspěvky obcí do rozpočtu mikroregionu 
zůstaly v původní výši. Město Kuřim převedlo na účet Mikroregionu Kuřimka 20.984,- Kč. Ze zbývající částky 
ve výši 179.016,- Kč Mikroregion Kuřimka zafinancuje vícepráce spojené s projektem pro územní řízení, 
zpracování opětovného podání žádosti o dotaci na projekt „Po stopách zrušené železnice Kuřim-Veverská 
Bítýška“, zpracování žádosti o dotaci na projekt „Páteřní komunikace pro cyklisty, in-line bruslaře a vozíčkáře 
Kuřim-Veverská Bítýška, 1.-3. etapa“ a vícetisky projektové dokumentace pro stavební povolení.  
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání ZM vzdálil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 
15 členů ZM. 
 
 
V diskusi vystoupili: 
Místostarostka Ing. M. Macková – objasnila členům ZM tuto záležitost. 
 

 15



 
Přijaté usnesení: 1119/2009 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku města Kuřimi Mikroregionu Kuřimka ve 

výši 179.016,- Kč na financování projektů mikroregionu. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2  
 
 
 
 

22. Různé 
 
22.1. Tajemník úřadu Ing. P. Němec informoval o plánované změně termínu jednání 
listopadového ZM – místo středy 18. listopadu (výjimečně den po státním svátku) bude zasedání ZM 
posunuto již na úterý 10. listopadu 2009, odeslání materiálů bude potom 3. listopadu 2009 (dřívější termín ZM 
vyplývá z možnosti stanovení nového výměru daně z nemovitostí). Je zbytečné kvůli tomu svolávat na 10. 
listopad mimořádné jednání ZM k jednomu bodu a na 18. listopad potom plánované řádné jednání ZM. 
 
 
22.2. A. Szabóvá – jak se vyvíjí záležitost ohledně případného zřízení infocentra 
v Kuřimi? 
Ing. D. Sukalovský – bylo již výběrové řízení na provozovatele infocentra, ale přihlásil se jen jeden zájemce, 
který však nesplňoval představy členů RM. Tajemník úřadu mezitím zjistil, jak tato infocentra fungují v jiných 
městech Jihomoravského kraje podobného významu jako Kuřim a předloží v této záležitosti příspěvek do schůze 
RM 21. 10. 2009, zastupitelé s tím budou seznámeni. 
 
 
22.3.  Mgr. M. Nawrath – plánovaná výstavba polyfunkčního domu na Dílech a 
parkoviště u potoka, občané by s tím měli být seznámeni. 
Starosta Ing. O. Štarha – je to studie ing. arch. P. Hniličky, RM na své schůzi dne 9. 9. 2009 schválila zatím 
pouze záměr. 
Mgr. M. Nawrath – odbočka z ulice Hojerova, jak zde budou řešena parkovací stání v této lokalitě? 
Ing. D. Sukalovský – RM souhlasila pouze s umístěním parkoviště na pozemcích města. Pouze odbor životního 
prostředí s tímto nesouhlasí, protože se údajně zasahuje do biokoridoru. 
Mgr. M. Nawrath – nelíbí se mu, že RM toto schválila, když je to v rozporu s platným územním plánem města. 
J. Brabec – komise životního prostředí s tím také nesouhlasí, členové komise navíc neměli některé podstatné 
materiály k dispozici, RM přijímá usnesení, která nemají vnitřní logiku. 
Starosta města Ing. O. Štarha – nesouhlasí s těmito tvrzeními, investor, pokud bude chtít začít stavět, si musí 
zažádat a proběhne kolečko různých povolování, vyjádří se k tomu komise a další orgány města. 
Ing. M. Bojanovská – bude dobré, když tam tato parkovací stání vzniknou. 
RNDr. I. Poledňák – RM již dala klíčový souhlas k zahájení této stavby. 
Místostarostka Ing. M. Macková – odbor životního prostředí má za úkol tyto podklady předkládat, rozhodnutí 
RM v této záležitosti nebylo jednomyslné. 
J. Brabec – úředníci MěÚ mnohdy nepředkládají tyto zásadní materiály do komisí, které pak nemají dostatek 
podkladů pro svá doporučení a náměty RM. 
Ing. D. Sukalovský – v této věci se střetává ochrana zeleně versus rozšíření parkovacích míst v dané lokalitě. 

 
 

22.4. Ing. M. Kotek – vrací se k záležitosti rekonstrukce náměstí 1. května, snaží se 
zachovat vzrostlé smrky - není přesvědčen o tom, že v současné rekonstrukci se musejí vykácet. 

 
    Navrhuje proto, aby ZM v této záležitosti přijalo následující usnesení:  

 
ZM souhlasí s ponecháním stříbrných smrků na náměstí 1. května v Kuřimi i po provedené rekonstrukci tohoto 
náměstí. 
Hlasováno pro 4, proti 10, zdrželi se 1, nebyli přítomni 2 (usnesení nebylo přijato) 
 
J. Brabec – komise životního prostředí se tímto zabývala, náměstí bude hezké i bez stávajících smrků, až 
vzrostou nové lípy. Mezidobí, kdy smrky už nebudou a lípy ještě nebudou dost velké, se vyhnout nelze.. 
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A. Szabóvá – nelíbí se jí, že by se nyní něco v této záležitosti mělo měnit, když je už naplánována celková 
rekonstrukce náměstí 1. května. 
 
 

22.5. Ing. M. Kotek – vrací se k problematice výstavby polyfunkčního domu u kuřimské 
sokolovny. Starosta města Ing. O. Štarha toto vysvětlil. 

 
 

22.6. Ing. M. Kotek – nová cyklostezka Kuřim - Malhostovice, která byla slavnostně 
otevřena 4. 10. 2009, má údajně špatné odvodnění. 
Starosta města Ing. O. Štarha – bude se to řešit na jaře 2010. 

 
 

22.7. Ing. M. Kotek – nové nařízení RM k údržbě komunikací ve městě, jako předseda 
dopravní komise má zájem, aby komise obdržela písemné materiály, které půjdou do RM. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – bude OMP předloženo do schůze RM 21. 10. 09, materiály budou dopravní 
komisi poskytnuty. 

 
 

22.8. J. Herman – občané města si stěžují na rušení nočního klidu z restauračních zařízení 
ve městě, kterých je tu hodně. S tím úzce souvisí i vandalismus ve městě. 
Ing. D. Sukalovský – město Kuřim může zařídit po vzoru jiných měst regulaci provozu výherních hracích přístrojů 
(např. město Rousínov to má obecně závaznou vyhláškou zakázané od 22:00 do 6:00 hod.). Je nutno zjistit, zda to 
příp. nemůže napadnout Ústavní soud ČR pro rozpor se zákonem.  
J. Brabec – nevidí řešení v omezování hracích automatů časovým limitem, vandalové a výtržníci zneužívají toho, 
že je státních policistů v Kuřimi málo. Případné znovuobnovení městské policie v Kuřimi je vhodným námětem 
pro volební programy politických stran pro komunální volby 2010.   

 
 

22.9. Ing. M. Kotek – je pravda, že Jihomoravský kraj schválil zásady územního rozvoje 
kraje, kde se počítá jen se severní variantou vedení obchvatu Kuřimi? Jedná se s městskými 
částmi města Brna, které se stavějí proti jižní variantě obchvatu Kuřimi? 
Starosta Ing. O. Štarha – není mu známo, že by Jihomoravský kraj něco takového schválil. S dotčenými městskými 
částmi města Brna se průběžně jedná. 

 
 

Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. O. Štarha překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je člen 
návrhové komise Ing. D. Sukalovský. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Oldřich Štarha 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 6. 10. 2009 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
                    
 
                Mgr. Lubomír Kincl                                                                                      Alena Szabóvá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A               plnění usnesení ZM k 29. 9. 2009 
2                      žádost o dotaci na projekt Vzdělávání v eGon Centru 
3, 3C               uzavření dodatku č. 1 darovací smlouvy č. 309/2000 
4, 4D               záměr na prodej bytové jednotky č. 1118/7 
5, 5A, 5B         Společenství vlastníků jednotek bytového domu Jungmannova 912 – žádost o úhradu části 

nákladů na opravu střechy 
6, 6A                žádost o odprodej pozemku parc. č. 2627/11 v k.ú. Kuřim 
7, 7B                žádost o odprodej pozemku parc. č. 2628/2 v k.ú. Kuřim 
8, 8C                žádost o odprodej pozemku parc. č. 2473 v k.ú. Kuřim 
9, 9D, E, F        směna pozemků na Podlesí mezi městem Kuřim a manželi Báborovými 
10, 10A, 10B    žádost o pronájem a odprodej pozemků parc. č. 433 a 434 v k.ú. Kuřim 
11, 11A – 11C  nové zřizovací listiny školských příspěvkových organizací města Kuřimi 
12, 12A – 12D  rozpočtové opatření města Kuřimi č. 12 
13                      informace tajemníka úřadu 
14, 14A – 14E  žádost o dotaci na rekonstrukci a dovybavení Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace 
15                     žádost mateřského centra KuřiMaTa o pronájem nebytových prostor v Kuřimi 
16, 16A – 16C  aktualizace Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim      
17, 17A             zpráva z jednání finančního výboru 
18,18A              převod pozemků v lokalitě Kolébka 
19                      busta Edvarda Beneše v Kuřimi – návrh na přemístění 
20                      přehled investičních akcí roku 2009 v Kuřimi 
21                      poskytnutí příspěvku Mikroregionu Kuřimka na financování projektů 
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