
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 01/2008 konaného dne 22.1.2008  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miluše 
Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, 
Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Václav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
V 18:15 hod. při projednávání bodu 2. se dostavil člen ZM Ing. Miloš Kotek. 
 
Omluveni:  
Ing. Martina Bojanovská - členka zastupitelstva města,  Ing. Petr Němec - tajemník 
 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: doc. MVDr. Jiří Pikula a Mgr. Lubomír Kincl. 
Komise schválena všemi přítomnými (15). 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Matějíčková, Ing. Drago Sukalovský 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (15). 
 
Program: 

1. Plnění usnesení  
2. Prezentace – Ing. arch. Kynčl (busta E. Beneše, obecní centrum Podlesí) 
3. Finanční záležitosti 

 návrh rozpočtu města Kuřim na rok 2008 
 rozpočtové opatření č. 1 

4. Majetkoprávní úkony  
 ÚZSVM zrušení části usnesení ZM 
 žádost o směnu pozemků 
 žádost o odprodej pozemků 

5. Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality pro rok 2008 
6. Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí 
7. Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí 
8. Pověření politika zodpovědného za Projekt Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim 
9. Výstavba města a investice 

 zadání změny č. X ÚPN SÚ Kuřim 
 „rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim-Svitávka“, vyjádření k dokumentaci 
 „silnice I/43, křižovatka se silnicí II/386“, příspěvek na realizaci stavby 
 přehled investičních akcí s návrhem priorit pro rok 2008 

10. Zápisy z výborů ZM 
                          -    kontrolní výbor 
                          -    finanční výbor 

11. Různé 
 změna plánu jednání RM a ZM Kuřim v roce 2008 
 pomník busty Dr. E. Beneše (dopis občana) 

 
Na žádost STA byl ZM předložen nový aktualizovaný program jednání ZM s nově zařazenými body jednání. 
Program se změnou pořadí bodů jednání schválen všemi 15 hlasy. 
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1.  Plnění usnesení zastupitelstva města k 15.1.2008 
Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. P. Němec. 
 
Ke konci roku 2007 byla splněna řada usnesení i dlouhodobě neplněných, přesto zůstávají nesplněna usnesení 
z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou stranou, na jejichž vybavení 
se opětovně začíná pracovat.  
 
Přijaté usnesení: 1001/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 15.1.2008.  
Hlasováno: pro 15 
 
 
 
 

2. Prezentace - Ing. arch. Kynčl (busta E. Beneše, obecní centrum Podlesí) 
Ing. arch. Kynčl seznámil členy ZM s prezentací realizace busty dr. E. Beneše a s výstavbou obecního centra na 
Podlesí.  
 
V 18:15 hod. se dostavil člen ZM Ing. Miloš Kotek, celkem přítomno 16 členů ZM. 
 
a) Busta E. Beneše – má stát v blízkosti stávajícího Památníku padlých, připomínky k tomuto architektonickému 
návrhu v rozpravě vznesli:  I. Poledňák, Mgr. L. Kincl, Ing. M. Kotek, Mgr. M. Nawrath, A. Szabóvá, Mgr. L. 
Ambrož, A. Matějíčková, J. Herman, Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha, J. Brabec a V. Zejda. 
Na vznesené dotazy a připomínky odpověděl Ing. arch. Kynčl 
 
Orientační hlasování:  ZM souhlasí s tvarem busty Dr. Edvarda Beneše, dle návrhu Ing. arch. Kynčla. 
Hlasováno: pro 16 
 
 b) Obecní centrum na Podlesí  –  starosta města Ing. O. Štarha vysvětlil, že na tuto investici má město možnost 
získat dotaci. Architektonický záměr této stavby na předložených výkresech vysvětlil členům ZM Ing. arch. 
Kynčl. V rozpravě k tomuto bodu vystoupil: V. Zejda. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
 

3. Finanční záležitosti 
3.1. Návrh rozpočtu města Kuřim pro rok 2008 
Přílohy 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka 
 
ZM je předložen návrh rozpočtu Města Kuřim pro rok 2008. Zastupitelům jsou předloženy 2 verze, první verze 
rozpočtu je taková, v jaké byl rozpočet vyvěšen na úřední desku v zákonné lhůtě před projednáním v ZM, druhá 
verze je po úpravách, ke kterým došlo po vyvěšení rozpočtu na úřední desku. Ke schválení je tudíž navrhována 
verze č. 2.  
Návrh rozpočtu předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 176.388.200,- Kč, včetně financování. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 156.388.200,- Kč, s financováním ve výši 20.000.000,- Kč, které je tvořeno 
přebytky minulých období. Výše přebytku bude známa přesně po účetní uzávěrce za rok 2007 a jeho aktuální 
výše bude upravena v rozpočtu rozpočtovým opatřením. Odhadováno je navýšení rezervy o dalších cca 8 mil. 
Kč.   
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 133.013.000,- Kč, rezerva pro financování investičních akcí je 
prozatím ve výši  37 mil. Kč  a financování ve výši 6.000.000,- Kč (splátky úvěrů). Příspěvkovým organizacím 
byl přiřazen rozpočet ve výši:  

 
ZŠ Jungmannova  3.750.000,- Kč 
ZŠ Tyršova  5.565.000,- Kč 
MŠ Zborovská  5.000.000,- Kč 
Dům sociálních služeb 4.120.000,- Kč  

Návrh rozpočtu byl sestaven tak, aby tento rozpočet byl včetně financování vyrovnaný, bez financování je 
rozpočet schodkový.  Částka 37 mil. Kč v oddíle 64  na výdajové straně tvoří volnou rozpočtovou rezervu, 
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kterou lze využít např. pro financování investičních akcí, které budou do rozpočtu zapojeny prvním rozpočtovým 
opatřením. 
Návrh rozpočtu je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, proto bude zastupitelům ještě dodatečně 
rozeslán materiál, ve kterém bude rozpis jednotlivých oddílů do rozpočtových organizací (výdaje), což usnadní 
orientaci v rozpočtu. Tento materiál bude obsahovat i srovnání s minulými obdobími.  
Návrh usnesení dále obsahuje zmocnění RM, která bude oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 20 % 
narozpočtované částky v příslušném oddílu nebo prioritní akce, max. však do výše 500.000,- Kč. Přesuny mohou 
být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně). 
 
Přijaté usnesení: 1002/2008 -  ZM schvaluje rozpočet města na rok 2008 dle přílohy, se změnami, a to s  

příjmy: 156.388.200,- Kč 
výdaji: 170.388.200,- Kč 
financováním:   14.000.000,- Kč  

Hlasováno: pro 16 
 
 
Přijaté usnesení: 1003/2008 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke 

změnám mezi jednotlivými rozpočtovými oddíly nebo prioritními akcemi do výše 20 % 
narozpočtovaných nákladů, max. však do výše 500.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
Přijaté usnesení: 1004/2008 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu: 

ZŠ Jungmannova  3.750.000,- Kč 
 ZŠ Tyršova   5.565.000,- Kč 
 MŠ Zborovská   5.000.000,- Kč 

 Dům sociálních služeb  4.120.000,- Kč 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
3.2. Rozpočtové opatření č. 1 
Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Po schválení rozpočtu města na rok 2008 je navrhováno prvním rozpočtovým opatřením zařadit do rozpočtu 
„investiční akce“, které jsou uvedeny v příloze. Investiční položky vysvětlila členům ZM místostarosta Ing. M. 
Macková dle tabulky návrhu investičních akcí s návrhem priorit města Kuřim pro rok 2008. 
V diskusi vystoupil: V. Zejda. 
     
Přijaté usnesení: 1005/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  1  k rozpočtu města na rok 2008, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 

4. Majetkoprávní úkony 
4.1. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní 
pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno – návrh na zrušení části usn. ZM číslo 1102/2004 
ze dne 29.6.2004 
Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje J. Němcová. 
 
V červnu roku 2004 požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako vlastník pozemků) o 
stanovisko obce k případnému bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví Města Kuřimi. Jednalo se o 
pozemek pod chodníkem u sokolovny, pozemek pod veřejnou zelení a chodníkem na ulici Tyršova, pozemky 
pod vyústěním místních komunikací do silnice II/385, II/386 ul. U potoka, Na Loučkách, Nerudova, Brněnská, 
Legionářská. 
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Město Kuřim k nabídce bezúplatného nabytí pozemků do majetku obce reagovalo přijetím usnesení číslo 
1102/2004 ze dne 29.6.2004. V průběhu více než tří roků od nabídky se však podařilo zrealizovat pouze 
bezúplatný převodu pozemku parc. č. 288/2, 288/3, 288/4, 1311/2 vše v k.ú. Kuřim (pozemky pod chodníkem a 
zeleň na ulici Legionářské a vyústění místní komunikace z ulice Školní do silnice II/386). Převod zbývajících 
devíti pozemků bohužel zastavila obnova operátu katastrálního území Kuřim, neboť geometrické plány 
vyhotovené pro oddělení pozemků po tzv. digitalizaci nelze pro převod použít, z toho důvodu není možné 
tyto předložit k zápisu do katastru nemovitostí. 
Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi svým dopisem ze dne 12.10.2007 zaslal Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových urgenci týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků. Po osobní návštěvě a konzultaci 
s pracovnicí „Úřadu“ JUDr. Jochovou má město vyčkat na další výzvu k bezúplatnému převodu pozemků 
z vlastnictví státu do majetku obce. Převod může být realizován až po vyhotovení nových geometrických plánů 
pro oddělení pozemků, které zajistí Jihomoravský kraj. Poté bude zastupitelstvu města znovu předložena nabídka 
státu na bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví obce. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2008 - ZM ruší část usnesení číslo 1102/2004 týkajícího se bezúplatného nabytí 

pozemků parc. č. 432/9, 432/10, 432/11, 432/12, 432/13, 432/14, 432/15, 432/17, 432/18 vše 
v k.ú. Kuřim z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových se sídlem Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10 do vlastnictví Města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
4.2. Ing. Jiří Veselý, Volfova 4, 612 00 Brno – směna pozemků 
Příloha č. 4, 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a předkládá J. Němcová. 
 
Shora jmenovaný požádal svým dopisem ze dne 22.10.2007 o odprodej pozemků parc.č. 3645/2, 3646/2, 3647/5, 
3647/6 vše v k.ú.Kuřim o celkové výměře 1240 m2. Jedná se o pozemky, které po dokončené obnově operátu 
katastrálního území Kuřim (tzv. digitalizaci) - na přiložené situaci vyznačeny žlutě – jsou funkčně součástí orné 
půdy - parcel číslo 3645/1, 3646/1, 3647/4 vše v k.ú. Kuřim, jejichž výlučným vlastníkem je Ing.Veselý. Dle 
schválené ÚPD města Kuřimi, zůstávají předmětné pozemky ornou půdou, přiléhající k navržené účelové 
komunikaci a cyklistické stezce.  
Z důvodu, že se za stávající situace nedala s určitostí stanovit hranice mezi jednotlivými pozemky, objednal 
OMP jejich vytýčení a skutečnost je taková, že hranice stávající polní cesty (parc.č. 2781 k.ú.Kuřim) zasahuje 
z části jak do orné půdy ve vlastnictví Ing.Veselého (parc. č. 3647/4 k.ú. Kuřim) tak i do pozemků (orné půdy) 
v majetku města.  
Všechny dotčené odbory a komise MěÚ při posuzování žádosti dospěly ke společnému závěru – pozemky 
neprodávat ale směnit, s čímž žadatel dne 3.12.2007 vyslovil souhlas. 
Dle návrhu geometrického plánu pro event. směnu by město z pozemku z parc. č. 3647/4 k.ú. Kuřim (vlastník 
Ing.Veselý) získalo část nově označenou jako parc. č. 3647/9 k.ú. Kuřim o výměře 825 m2, která by se přičlenila 
k tzv. „paloučku“ nad „kuřimadlem“ a z téhož pozemku část ozn. jako parc. č. 3647/8 o vým. 45 m2 do budoucna 
využitelnou pro rozšíření účelové komunikace a cyklistické stezky. Město Kuřim by směnou od Ing.Veselého 
získalo pozemky o výměře 870 m2 (ozn. oranžově). 
Naopak Ing.Veselý si směnou zajistí přístup na všechny své pozemky z veřejné komunikace. Předmětem směny 
z vlastnictví Města Kuřimi budou pozemky parc. č. 3647/5, 3646/2, 3645/2 vše v k.ú. Kuřim o celkové výměře 
871 m2 (ozn. žlutě) s tím, že město si z výše uvedených pozemků ponechá části (dle návrhu GP ozn. jako parc. č. 
3647/7, 3646/3, 3645/3) jako dostatečnou rezervu pro budoucí navrženou účelovou komunikaci a cyklistickou 
stezku. V souvislosti se změnou ÚPD či novou ÚPD města Kuřimi by směněné pozemky navázaly na stávající 
plochy individuální rekreace (sady, zahrady, zahrádkové a chatové osady). 
Žádost Ing.Veselého byla postoupena k projednání Radě města Kuřimi dne 20.12.2007, která svým usnesením 
číslo 656/2007 schválila záměr  na směnu částí pozemku parc. č. 3647/4 k.ú. Kuřim (vlastník Ing.Veselý) za 
část pozemků parc. č. 3647/5, 3646/2, 3645/2 vše v k.ú. Kuřim (vlastník Město Kuřim) – dle návrhu 
geometrického plánu – bez cenového vyrovnání, jelikož směna bude realizována v poměru 1 : 1 (výměra 
směňovaných pozemků 870 m2 za 871 m2). Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí žadatel, daně 
budou hrazeny dle zákona. 
Schválený záměr byl v souladu s ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění po dobu 15dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1007/2008 - ZM schvaluje směnu částí pozemku parc. č. 3647/4 k.ú. Kuřim (vlastník 

Ing.Veselý) za část pozemků parc. č. 3647/5, 3646/2, 3645/2 vše v k.ú. Kuřim (vlastník 
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Město Kuřim) - dle návrhu geometrického plánu - bez cenového vyrovnání, jelikož směna 
bude realizována v poměru 1 : 1 (výměra směňovaných pozemků 870 m2 za 871 m2). 
Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí žadatel, daně budou hrazeny dle 
zákona. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
4.3. Odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi, 
ul. Křížkovského. 
Přílohy 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
ZM usn. č. 1186/2007 ze dne 2.10.2007 schválilo 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 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna, sloužící jako sociální zařízení BVaK, a.s.), parc. č. 2684 o vým. 77 m2, 
parc. č. 2685 o vým. 208 m2, parc. č. 2686 o 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 do ideálního spoluvlastnictví Dušanu Skříšovskému, bytem Dolní Branka 252, Moravské 
Knínice a Sanitárním službám a technice 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, zřízení 
předkupního práva jako práva věcného ve prospěch Města Kuřimi, 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.  
Dne 10.1.2008 pan Skříšovský městu Kuřim oznámil, že při bližším projednávání společného užívání 
předmětných pozemků v areálu ČOV s firmou Sanitární služby a technika Morava, s.r.o. (dále jen Sanitární 
služby) se ukázalo, že záměry obou firem jsou jen obtížně slučitelné. Jmenovaní se dohodli, že pan Skříšovský 
bude souhlasit s převodem nemovitostí výlučně do vlastnictví Sanitárních služeb a pozemky, které společně 
nabyli od Statutárního města Brna převede pan Skříšovský na firmu Sanitárních služeb.  
Ing. Petr Janko, jednatel společnosti Sanitárních služeb, potvrdil dohodu s panem Skříšovským a požádal o 
změnu usnesení ZM.  
Záměr na odprodej pozemků včetně staveb byl řádně vyvěšen v termínu od 14.8.2007 do 30.8.2007. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje 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 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, IČ 25587277 s podmínkou: dodržení předloženého 
podnikatelského záměru, demolice staveb včetně odstranění případné ekologické zátěže do 18 
měsíců od zavkladování kupní smlouvy do KN, zřízení předkupního práva jako práva věcného 
ve prospěch Města Kuřimi, 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.  

 
Diskuze: 
V diskusi vystoupili: RNDr. I. Poledňák, J. Brabec, Mgr. L. Kincl – členové ZM, P. Janko – občan 
Ing. O. Štarha dává protinávrh - vypuštění formulace: „zřízení předkupního práva jako práva věcného“ 
Hlasováno o protinávrhu starosty: 
 
Přijaté usnesení: 1008/2008 - ZM schvaluje 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 vým. 77 m2, parc. . 2687 o vým. 76 m2, parc. 
č. 2688o 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. 
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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.  

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
5. Žádost o dotaci z Programu prevence kriminality pro rok 2008 na mobilní městský 
kamerový dohlížecí systém 
Příloha č. 5, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová 
 
Město Kuřim má možnost požádat o dotaci ze státního rozpočtu v rámci Programu prevence kriminality pro 
rok 2008, který vyhlásilo Ministerstvo vnitra ČR. Výběr obcí do tohoto programu provedly kraje ve spolupráci 
s Policií ČR a město Kuřim je zahrnuto do užšího výběru. Vlastní realizace programu je v samostatné působnosti 
obce. Pro vybudováních stálých městských kamerových dohlížecích systémů je nutnou podmínkou 24 hodinový 
dohled kamerových systémů Policií ČR, což v našem městě nelze zajistit. Další možností je mobilní městský 
kamerový dohlížecí systém, který by pro město na základě smlouvy s Okresním ředitelstvím Policie ČR tato 
provozovala na vybraných místech při pořádání konkrétních akcí. Předpokládané finanční náklady na pořízení 
mobilního městského kamerového dohlížecího systému jsou 800.000,-Kč, podmínkou pro získání dotace je 
spolufinancování v minimální výši 20 %. 
 
Navrhovatel Ing. D. Sukalovský objasnil tento projekt. V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek a J. Brabec. 
Z jednání se vzdálil v 19:45 hod. RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2008 - ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Programu prevence 

kriminality na rok 2008 na mobilní městský kamerový dohlížecí systém a schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na realizaci programu v minimální výši 20% celkových 
nákladů na spolufinancování programu.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1 
 
 
 
 
6. Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) na projekt 
Zateplení fasády ZŠ Tyršova - Kuřim  
Příloha č. 6, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová. 
 
V rámci 3. výzvy OP ŽP jsou v termínu od 21.12.2007 do 31.1.2008 přijímány žádostí o dotaci na realizaci 
úspor energie pro projekty škol a školských zařízení. Termín je určen tak, aby školy mohly projekty zrealizovat 
v průběhu prázdnin. Město Kuřim může podat žádost o dotaci na projekt Zateplení fasády ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov. Součástí projektu je také výměna oken. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 
23 mil. Kč. Dotace v tomto programu je 90% uznatelných nákladů projektu (mínus úspory energie za 5 let). 
Jednou z povinných příloh žádosti o dotaci je Čestné prohlášení o zajištění vlastních zdrojů financování. 
Jedná se o částku do 4 mil. Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 

v rámci Podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a schvaluje finanční podíl města na 
investiční akci Zateplení fasády ZŠ Tyršova – Kuřim s limitem do 4 mil. Kč, v případě, že 
zbývající podíl do celkové částky 23 mil. Kč bude hrazen z obdržené dotace.  

 
Diskuze: 
J. Brabec – dává protinávrh:  s limitem do 4 mil Kč + úspory energie za 5 let 
Do jednání se ve 20:00 hod. vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
Přijaté usnesení: 1010/2008 - ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operačního programu 

Životní prostředí v rámci Podoblasti podpory 3.2.1 Realizace úspor energie a schvaluje 
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finanční podíl města na investiční akci Zateplení fasády ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov, s limitem do 4 mil. Kč + úspory energie za 5 let, v případě, že zbývající podíl 
do celkové částky 23 mil. Kč bude hrazen z obdržené dotace.  

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
7. Žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování 
stavu přírody a krajiny 
Příloha č. 7, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Sikorová 
 
Město Kuřim bude reagovat na výzvu k předložení žádostí o dotaci z Operačního programu životní prostředí, 
tedy z fondů EU, na revitalizaci rybníka Srpek. Město má zpracovaný projekt, vydaná vodoprávní povolení a 
vyjádření požadovaná v tomto dotačním titulu. Ve spolupráci s firmou ATELIER FONTES (zpracovatelem 
projektu) připravuje všechny administrativní náležitosti pro podání žádosti ke Státnímu fondu životního prostředí 
(žádosti formálně přebírá Agentura ochrany přírody). Předpokládané finanční náklady na revitalizaci vodní 
nádrže Srpek jsou vyčísleny ve výši 10.000.000,- Kč včetně DPH. Podmínkou pro získání dotace je 
spolufinancování žadatele v minimální výši 15 % a financování neuznatelných nákladů (do 10% celkových 
finančních nákladů). Předpokládaný termín realizace v případě optimálního průběhu vyřízení dotací a 
výběrového řízení na stavební práce je červen – prosinec roku 2008. 
 
Přijaté usnesení: 1011/2008 - ZM schvaluje podání žádosti města Kuřim o dotaci z Operačního programu  

životní prostředí, prioritní osy 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny na revitalizaci vodní 
nádrže Srpek. 

Hlasováno: pro 16 
 
Přijaté usnesení: 1012/2008 - ZM schvaluje finanční podíl města na investiční akci Revitalizaci vodní nádrže 

Srpek s limitem do 2.500.000,- Kč, v případě, že zbývající podíl do celkové částky 
10.000.000,- Kč bude hrazen z obdržené dotace. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
8. Pověření politika zodpovědného za Projekt Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim 
Příloha č. 8, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje Mgr. Š. Střítežská. 

 
RM pověřila dne 6.12.2006 pod usnesením č. 57/2006/2007 Mgr. Ladislava Ambrože odpovědností za Projekt 
Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim. Jednou z podmínek pro zařazení města do kategorie D místních Agend 
21 je ustanovení zodpovědného politika pro místní Agendu 21 usnesením zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2008 - ZM pověřuje Mgr. Ladislava Ambrože odpovědností za Projekt Zdravé město 

a místní Agendy 21 Kuřim.  
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
 
 
 

9. Výstavba města a investice 
9. 1. Zadání změny č. X ÚPN SÚ Kuřim 
Příloha č. 9, 9A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
 
Zastupitelstvem města byly schváleny tyto podněty ke změně územního plánu dne 13.11.2007, č. usn. 
1219/2007:   ZM schvaluje podnět k pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim v lokalitě Záhoří, 
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Mozy, Za Koutem, Státní statek, Opálenka dle návrhu pod podmínkou, že žadatel dílčí změny Opálenka uhradí 
náklady spojené se zpracováním dokumentace změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim. 
Dílčí změna č.10.1:  Záhoří  
 1a) – změna části plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1b) – změna orné půdy na plochu veřejné zeleně, 
 1c) – změna části plochy pro sportovní zařízení ozn. SP 1 na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1d) – rozšíření plochy pro bydlení B 4.4.  
Pro celou lokalitu Záhoří budou vymezeny hranice zastavitelné plochy včetně ploch veřejné zeleně. 
Dílčí změna č. 10.2:  Mouze k Hoře  
– změna orné půdy mezi Šibernou a Kuřimskou horou na plochy veřejné zeleně s možností vybudování parku.  
Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.3:  Za Koutem  
 – změna orné půdy na veřejnou zeleň s možností výstavby drobných objektů v prostoru mezi rybníkem Srpek a 
Zborovem včetně prostoru při severním okraji Zborova. Tato změna navazuje na zpracovanou studii klidové 
zóny Srpek. Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.4:  Státní statek 
– změna plochy výroby, skladování a distribuce (ozn. V 1.1 a V 1.2) na plochu veřejné zeleně. Jedná se o plochu 
pod státním statkem, kde může být vybudován park k oddělení budoucí silnice R 43 a zastavěného území v 
Kuřimi. Lokalita navazuje na využívaný státní statek a komerční plochy podél silnice II/386. Součástí změny 
bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.5:  Opálenka  
- změna funkčního využití orné půdy na plochu terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb. Jedná 
se o záměr soukromého vlastníka podpořený Městem Kuřim - umístění fotovoltaické sluneční elektrárny na 
pozemku Města Kuřimi, část parc.č. 3510 u obalovny. Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
 
Dne 11.1.2008 požádal investor o rozšíření plochy pro sluneční elektrárnu z původních 3,5 ha (část pozemku 
parc.č. 3510) na plochu 6 ha. Tato plocha by znamenala zábor celého pozemku parc.č. 3510 ve vlastnictví Města 
Kuřimi a části přilehlých soukromých pozemků. Investor si v rámci územního řízení zajistí odkup nebo 
pronájem soukromých pozemků.  
Stanoviska, požadavky, připomínky a podněty mohou dotčené orgány a sousední obce uplatnit do 20.1.2008. 
Z důvodu urychleného schválení změny (převod pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku města) 
předkládám zadání podle dostupných stanovisek. Pokud dojde k doplnění stanovisek ještě do 20.1.2008, bude 
změna zadání předložena členům na ZM.  
Příloha:  - zadání změny č. X ÚPN SÚ Kuřim 
 - vyznačení rozšíření plochy pro dílčí změnu 10.5. Opálenka 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozšíření plochy terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb v dílčí 

změně č.10.5. Opálenka na 6 ha, projednávané v rámci změny č. X ÚPN SÚ Kuřim dle návrhu. 
   

ZM schvaluje zadání změny č. X Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle přílohy.  
   
 
Diskuse: 
V diskusi vystoupili:  Mgr. M. Nawrath, J. Brabec, Ing. M. Kotek, Mgr. L. Kincl. 
RNDr. I. Poledňák – dává protinávrh: vyjmout z návrhu usnesení „dílčí změnu 10.5.“ .  
 
Po protinávrhu RNDr. I. Poledňáka bylo zastupiteli navrženo nové znění usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2008 - ZM schvaluje vyjmutí dílčí změny č. 10.5. Opálenka ze zadání projednávaného 

v rámci změny č. X ÚPN SÚ dle návrhu. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
Přijaté usnesení: 1015/2008 - ZM schvaluje zadání změny č. X Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle 

přílohy se změnou dle přílohy.  
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1 
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9.2. „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim - Svitávka“ vyjádření k dokumentaci  
Přílohy 10, 10A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová 
  
Dne 7.1.2008 obdrželo Město Kuřim oznámení o zveřejnění dokumentace posuzování vlivů záměru „Rychlostní 
silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ na životní prostředí se žádostí o vyvěšení. Ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí mají územní samosprávné celky zaslat své 
vyjádření k dokumentaci do 30 dnů ode dne zveřejnění oznámení (t.j. do 9.2.2008). Zpracovatel dokumentace je 
HBH projekt spol. s r.o. Brno, Kabátníkova 5; investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
V dokumentaci EIA je rychlostní silnice R 43 v úseku Kuřim – Svitávka posuzována ve 3 aktivních variantách a 
jako referenční bylo posouzeno zachování stávajícího stavu dopravní sítě, jejíž osu tvoří silnice I/43 (varianta 0). 
 
Varianta 1 : 
Začátek u mimoúrovňové křižovatky u Čebína, pokračuje mezi obcemi Malhostovice a Drásov směrem Skalička 
u Tišnova, Černá Hora. 
Varianta 2 : 
Začátek u mimoúrovňové křižovatky u Čebína, pokračuje mezi obcemi Malhostovice a Nuzířov směrem 
Skalička u Tišnova, Černá Hora. 
Varianta 3 : 
Začátek u křižovatky silnic I/43 a II/386 u TOS, pokračuje obchvaty obcí Lipůvka, Lažany... směrem Černá 
Hora. 
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru 2012, ukončení 2015. 
Přeložka silnice II/385 (tangenta) a přivaděč Kuřim (u polikliniky) - řešeno pouze ve variantě 1 a 2. Pro město 
jsou výhodnější varianty 1 a 2, které řeší přeložku silnice II/385 (snížení dopravní zátěže v centru Kuřimi). 
Vyjádření komise výstavby, komise životního prostředí a dopravy budou předloženy na zasedání ZM 22.1.2008.  
Dokumentace je k nahlédnutí na Odboru investičního a regionálního rozvoje, dveře č. 305 – Ing. Lekešová a na 
Odboru životního prostředí, dveře č. 301 – Ing. Sikorová. 
Příloha: - situace   
 
Návrh usnesení: ZM nesouhlasí s variantou č. 3 ve zpracované dokumentaci posuzování vlivů záměru 

„Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ na životní prostředí, zpracovatel HBH 
projekt spol. s r. o. Brno, č. zakázky 02/07/13. 

 
Diskuse: 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, J. Herman, Ing. O. Štarha, Ing. D. Sukalovský, J. Brabec, RNDr. I. 
Poledňák – členové ZM, občan z Podlesí. 
 
Místostarosta Mgr. L. Ambrož navrhl doplňující usnesení, kterým doplnil původní text usnesení o větu: „a RM 
doporučuje do stanoviska zapracovat připomínky jednotlivých komisí, za podmínky dodržení dvoupruhu na 
severním obchvatu Kuřimi“.  
 
Hlasováno pro změnu usnesení včetně protinávrhu L. Ambrože:  
Přijaté usnesení: 1016/2008 - ZM nesouhlasí s variantou č. 3 ve zpracované dokumentaci posuzování vlivů 

záměru „Rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“ a životní prostředí, zpracovatel 
HBH projekt spol. s r. o. Brno, č. zakázky 02/07/13 a doporučuje do stanoviska zapracovat 
připomínky jednotlivých komisí, za podmínky dodržení dvoupruhu na severním obchvatu 
Kuřimi. 

Hlasováno: pro 16  
 
 
 
 
9.3. „Silnice I/43, křižovatka se silnicí II/386“ – příspěvek na realizaci stavby 
Přílohy 11, 11A, 11B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
 
Dne 19.12.2007 požádalo Ředitelství silnic a dálnic o spoluúčast Města Kuřim na financování stavby „Silnice 
I/43, křižovatka se silnicí II/386“ v předběžné výši 950.000,- Kč. Tato částka byla odvozena z kalkulace nákladů 
v investičním záměru stavby. Celkové náklady stavby dle investičního záměru jsou 18.959.000,- Kč.  
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Uvedená částka spoluúčasti bude upřesňována na základě postupného zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. ŘSD nemůže financovat tyto stavby – veřejné osvětlení, 
chodníky. Uvedené stavby budou po ukončení stavby převedeny do majetku města.  
Na základě rozpočtu v zadávací dokumentaci stavby bude uzavřena smlouva o sdružení finančních prostředků 
mezi ŘSD ČR Správou Brno a Městem Kuřim. Předpoklad uhrazení zálohy dle této smlouvy bude v roce 2009 
nebo 2010. Vyúčtování zálohy na stavbu  provede ŘSD ČR po ukončení stavby.  
Rozsah stavby : 
- zřízení fyzických ostrůvků se zvýšenými obrubníky 
- úpravy šířkového uspořádání silnice 
- rekonstrukce propustku na silnici I/43 
- vybudování chodníků a místa pro přecházení k autobusovým zastávkám 
- přístřešky na autobusových zastávkách 
- návrh nové kanalizace včetně vpustí a jejich zaústění v řešeném úseku silnice 
- rekonstrukce stávající kanalizace 
- zřízení veřejného osvětlení 
- osazení svodidel 
- zvýšení rozhledu ve směrovém oblouku odstraněním zeleně na vnitřní straně oblouku 
- úprava dopravního značení 
- přeložky, úpravy nebo ochrana dotčených inženýrských sítí. 
Město Kuřim (zástupce) bude členem hodnotící komise ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby. 
Rozpracovanou projektovou dokumentaci bude Město Kuřim průběžně připomínkovat v komisích a na 
příslušných odborech. 
 Město se již vyjadřovalo k investičnímu záměru 16. 8. 2006.  
Vyjádření komise výstavby a dopravy budou předloženy na zasedání ZM 22. 1. 2008.  
Pro informaci uvádíme, že ŘSD ČR zaslalo Ministerstvu dopravy investiční záměr a žádost o financování 
odbočovacího pruhu na Podlesí koncem roku 2007. Rozhodnutí o financování může trvat i 1 rok. 
Příloha: - žádost ŘSD ČR 
 - situace stavby  
 - vyjádření města ze dne 16. 8. 2006, bilance investičních potřeb 
 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, J. Brabec, Ing. M. Macková, Ing. O. Štarha 
 
Přijaté usnesení: 1017/2008 - ZM souhlasí s  finanční spoluúčastí Města Kuřim na financování stavby 

„Silnice I/43, křižovatka se silnicí II/386“ v rozsahu dle přílohy, investor celé stavby je 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Hlasováno: pro 16  
 
 
 
 
9.4. Přehled investičních akcí  s návrhem priorit pro rok 2008. 
Přílohy č. 15, 15A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala a vyřizuje Ing. M. Macková. 
 
Místostarostka Ing. M. Macková předkládá  ZM soupis investičních akcí k realizaci i jako přehled se zatříděním 
do priorit.  
 
Na minulém jednání zastupitelstva dne 11.12.2007 byly rozpočtovým provizoriem schváleny k realizaci akce, na 
nichž se již pracuje a jejich přehled je uveden v tabulce v oddíle A položky 1-5. 
Do rozpočtu pro rok 2008 byly navrženy investiční akce z oddílu B položky 6-19. Tyto jsou přecházející z roku 
2007 a jedná se buď o nedokončené, nedoúčtované, dlouhodobé nebo zasmluvněné akce.  
Oddíl C položky 20-36 jsou akce nové. 
Oddíl D položky 37-44 jsou akce s prioritou 2 a jedná se o přehled projektů, které budou, nebo již byly 
předloženy k žádostem na čerpání finančních prostředků z různých programů, nejen z dotací EU. Nejpozději 
v průběhu června bychom měli znát rozhodnutí, zda Město Kuřim v některém programu bylo úspěšné. I proto 
zůstává rezerva (dle vyjádření OF cca 8 mil. Kč) prozatím nerozdělena a počítá se s ní k případnému 
dofinancování úspěšných projektů. 
Není vyloučeno, že k  akcím v oddíle E položky 45-56 se zastupitelstvo ještě v průběhu tohoto roku vrátí a 
rozpočtovým opatřením některé zařadí k realizaci.    
Ostatní akce s prioritou 4 vám předkládám jako výhled, k možné realizaci v dalších letech.  
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Přehled investičních akcí byl dán k projednání do komise výstavby, dopravní komise a finančnímu výboru. 
Připomínky budou do termínu konání zastupitelstva známy.  
 
V diskusi k tomuto bodu vystoupili: A. Matějíčková, R. Hanák, Mgr. M. Nawrath, J. Brabec, J. Herman, V. 
Zejda, Ing. M. Kotek 
Bude vložena z ř. 219 na 4 mil. Kč a následovat bude cyklostezka – 1 mil. Kč.  
 
Přijaté usnesení: 1018/2008 - ZM bere na vědomí přehled investičních akcí města Kuřim pro rok 2008 dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 16  
 
 

10. Zápisy z výborů ZM Kuřimi 
10.1. Plán činnosti kontrolního výboru ZM Kuřimi na rok 2008 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá A. Matějíčková, zpracovala a vyřizuje S. Axmanová. 
 
Dne 14.1.2008 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá návrh kontrolní činnosti na rok 2008. 
 

1. kontrola vybavení věcných břemen za léta 2004 -2007  
(usnesení ZM a RM, smlouvy o zřízení věcného břemene, finanční plnění, katastr nemovitostí) 

2. činnost OMP ve věci rozhodování o prodloužení nájemních smluv 
3. kontrola smluv pronajatých objektů v majetku města v návaznosti na využití reklamních ploch 
4. kontrola systému a přidělování permanentek v plaveckém areálu 
5. kontrola aktuálnosti zřizovacích listin MŠ a Centra sociálních služeb ve vztahu změny hranice pozemku 

( posezení, změna oplocení) 
Další úkoly zadané zastupitelstvem města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2008 - ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2008.  
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
10.2. Zápis z jednání finančního výboru ZM 
Přílohy č. 17, 17A,  předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka 
 
Výbor jednal dne 21.1.2008, předseda výboru RNDr. I. Poledňák informoval o jeho bodech, které na svém 
jednání projednal. 
Přijaté usnesení: 1020/2008 - ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
 
 
 

11. Různé 
11.1. Změna Plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim v roce 2008 
Příloha č. 13, zpracoval a předkládá Ing. O. Štarha 
 
Členům zastupitelstva města se navrhuje změnit Plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim v roce 2008 
následovně: 
 
ZM 27.5.2008 přesunout na 20.5.2008. 
ZM 24.6.2008 přesunout na 17.6.2008. 
 
RM 11.6.2008 přesunout na 4.6.2008. 
 
Plán jednání není schvalován usnesením, proto není třeba měnit ani při této změně nějaké usnesení.  
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(bez usnesení) 
 
 
 
 
11.2. Dopis občana ve věci zřízení busty Dr. Edvarda Beneše v Kuřimi 
Příloha č. 14 
(bez usnesení) 
 
Interpelace, informace: 
Starosta: informoval o akci Wellness a výši dotace 
J. Brabec: – žádá vybudování lavičky na zastávce u Polikliniky Kuřim 

- prodloužení uzávěrky Zlobice 
- kolize se zamluvením sálů v Kulturním domě na konání plesů 

J. Herman: Porucha městského rozhlasu v Kuřimi, v ul. Podhoří, firma, která jej provozuje, by měla provést 
opravu.  

A. Szabóvá:  přechod křižovatka Školní – Legionářská je spravený, lidmi je to kladně přijímáno. 
Ing. D. Sukalovský:  informoval o akci „Strážce přechodu“ na křižovatce v Kuřimi, tento záměr schválila RM 
dne 9.1.2008. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Mgr. Lubomír Kincl.  
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 16 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 22.1.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 

 

 

                                                               Ověřovatelé zápisu 

 
 
Alena Matějíčková       Ing. Drago Sukalovský 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A           plnění usnesení k 15.1.08 
2, 2A, 2B         návrh rozpočtu města Kuřim pro rok 2008, příjmy a výdaje - ke schválení a na vývěsce 
3, 3A           rozpočtové opatření č. 1 
4, 4A, 4B, 4C  zrušení části usnesení, směna pozemků 
5                      žádost o dotaci z programu prevence kriminality pro rok 2008 
6                      žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP) 
7                      žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí 
8           pověření odpovědného politika z Projekt Zdravé město a místní Agendy 21 Kuřim 
9, 9A           zadání změny č.X ÚPN SÚ Kuřim 
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10,10A          „rychlostní silnice R43 v úseku Kuřim – Svitávka“, vyjádření k dokumentaci 
11, 11A, 11B „silnice I/43, křižovatka se silnicí II/386“ – příspěvek na realizaci stavby  
12, 12A          zápis ze zasedání kontrolního výboru ZM 
13          změna plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim v roce 2008   
14                   dopis občana ve věci zřízení busty Dr. Edvarda Beneše v Kuřimi 
15, 15A          přehled investičních akcí s návrhem priorit pro rok 2008 
16, 16A          odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi 
17,17A           zápis ze zasedání finančního výboru 
 
 


	                                                               Ověřovatelé zápisu

