
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2008 konaného dne 15.4.2008  

 
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, doc. 
MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav 
Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM. Nebyli přítomni 3 členové ZM: 
MVDr. Jiří Pikula, PhD., Ing. Miloš Kotek a Ing. Martina Bojanovská.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Martin Nawrath, Alena Szabóvá 
Komise schválena všemi přítomnými (14). 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Brabec, Jan Herman  
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (14) 
 
 
 
Program: 

1. Plnění usnesení  
2.  Sociální a zdravotní záležitosti 

                         -     změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
                         -     obnovení Lékařské služby první pomoci v Kuřimi  

3. Majetkoprávní úkony  
 TENZA Real, s.r.o. – nabytí pozemků, zřízení věcných břemen 
 směna pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ v Kuřimi 
 úplatné nabytí pozemku z majetku Statutárního města Brna do vlastnictví obce 
 nabídka na úplatný převod pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi 
 bytové domy za MěÚ – nabytí staveb do majetku města 

4. Výstavba města a investice 
  -    výstavba autobusové zastávky u polikliniky 
 realizace I. etapy cyklostezky Kuřim - Malhostovice 
 změna č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim 
 zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
 odclonění obalovny na Podlesí 
 dostavba stávajících budov Mateřské školy Kuřim 
 schválení dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim 

5. Finanční záležitosti 
 rozpočtové opatření č. 5 
 ručitelské prohlášení 

6. Zprávy z výborů ZM 
7. Různé 

 
 
Program jednání byl schválen 14 hlasy přítomných zastupitelů, 3 zastupitelé nebyli přítomni. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 8.4.2008 
Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou 
stranou.   
Příloha č. 1A: Nesplněné úkoly ZM do 8.4.2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1038/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 8.4.2008.  
Hlasováno: pro 14, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
2. Sociální a zdravotní záležitosti 
2.1. Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
Přílohy č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. M. Bártová 
 
Na jednání se dostavili zastupitelé pan MVDr. Jiří Pikula, PhD. a Ing. Martina Bojanovská, přítomno 16 
členů ZM. 
 
Předložený materiál objasnil členům ZM starosta Ing. O. Štarha. 
 
Z důvodu ukončení poskytování domácí zdravotní péče občanským sdružením Betanie – Křesťanská pomoc, 
Brno v Kuřimi a spádové oblasti, CSS Kuřim má zájem o rozšíření činnosti o domácí zdravotní péči. Důvodem 
je komplexní poskytování služeb jak v oblasti sociální, tak i zdravotní, občanům Kuřimi a spádové oblasti. 
Vzhledem k jinému rozdělení podle Všeobecné zdravotní pojišťovny by byla zdravotní péče rozšířena ještě do 
obcí Vranov, Lažánky, Maršov. Domácí zdravotní péči ordinuje praktický lékař a úkony zdravotní sestry hradí 
zdravotní pojišťovny. Hlavním problémem v zajištění domácí péče jako služby poskytované CSS je dokrytí 
mzdových nákladů na plat zdravotní sestry. Pro r. 2008 by CSS Kuřim nepožadovalo navýšení již schválené 
dotace. Na r. 2009 bude o dokrytí mzdy sestry požádán KÚ Jihomoravského kraj. Pouze v případě, že by dotace 
byly tak nízké, bylo by osloveno město. 

Na základě výše uvedeného žádám o změnu Zřizovací listiny. 

RM projednala návrh na změnu zřizovací listiny CSS Kuřim na schůzi dne 2.4.2008 a všemi hlasy tuto změnu 
doporučuje ZM ke schválení. Poskytování domácí zdravotní péče doporučuje také koordinační skupina pro 
komunitní plánování sociálních služeb. 
Příloha č. 2A - Odůvodnění rozšíření činnosti CSS Kuřim 
Příloha č. 2B - Změna zřizovací listiny 
Příloha č. 2C - Doporučení koordinační skupiny pro komunit. plánování soc. služeb 
 
 
Přijaté usnesení: 1039/2008 - ZM schvaluje rozšíření činnosti Centra sociálních služeb Kuřim a změnu 

Zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim ve znění dle přílohy č. 2B, s účinností od 
15.4.2008. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
2.2. Obnovení Lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
Přílohy č. 3, 3A, zpracoval a předkládá Ing. M. Kotek  
 
Na jednání se dostavil zastupitel pan Ing. M. Kotek, přítomno 17 členů ZM. 
 
 
 
Předložený materiál objasnil předkladatel Ing. M. Kotek, který zodpověděl vznesené dotazy zastupitelů. 
Zpochybnil objektivnost ankety, která na toto téma byla v minulosti provedena. Po zrušení okresních úřadů tyto 
zdravotní služby přešly na obce, obvodní lékaři, kteří v Kuřimi nechtěli sloužit, byli zastoupeni lékaři z Brna.  
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Pohotovost navštěvovalo v minulosti asi 70 lidí týdně. Přimlouvá se za schválení obou navržených usnesení. 
 
Po zrušení stanice LSPP v Kuřimi v roce 2004  se výrazně zkomplikovala dostupnost lékařské péče v Kuřimi, ale 
nemocní měli přeci jakousi šanci, že k nim zajede lékař z Tišnova ( tento způsob zajištění LSPP pro Kuřim byl 
od počátku kritizován, protože k nám lékaři mnohdy odmítli přijet, přesto na něj město ze svého rozpočtu 
přispívalo částkami cca 300 000Kč ). U veřejnosti je LSPP nejvíce zmiňovaná postrádaná služba v Kuřimi. Od 
letošního roku se ale dostupnost akutní lékařské péče v Kuřimi ještě dále výrazně zhoršila. Jihomoravský kraj, 
který od letošního roku převzal provoz zbylých LSPP totiž zrušil návštěvní službu u pacientů. Kuřim se tak se 
vší pravděpodobností stala největším městem v ČR, kde není možné v mimopracovní době vyhledat lékařskou 
pomoc. Nejvíce na to doplatili starší a osaměle žijící spoluobčané a rodiny s dětmi. Pro mnohé z nich se tím stalo 
lékařské ošetření v mimopracovní době nedostupné. Navíc v desetitisícové Kuřimi není ani stanice RLP a je 
obecně známo, že RLP do Kuřimi dojíždí na hranici 15 minutového limitu a mnohdy i později. Tak špatně 
zajištěnou lékařskou péči nemá v Jihomoravském kraji žádné jiné srovnatelné město a obávám se, že ani v celé 
ČR.  V této situaci se na Vás Vážení kolegové, opětovně obracím se žádostí o podporu obnovení stanice lékařské 
služby první pomoci (pohotovosti) v Kuřimi, kterou by financovalo město. (Pravděpodobnost, že by LSPP 
v Kuřimi obnovil Jihomoravský kraj, když si ji předtím město samo zrušilo je velmi malá). Považuji za důležité, 
aby si naši obyvatelé mohli dojít k lékaři kdykoliv jim bude zle a nemuseli se doprošovat sousedů, aby je, nebo 
jejich dítě odvezli k lékaři do Brna. 
 
Navrhovaný rozsah služby, její zajištění a umístění stanice LSPP v Kuřimi: 
 
Provoz LSPP je možné zajistit buď přímo městem, nebo na základě smluvního vztahu s některým zdravotnickým 
zařízením. Předkladatel navrhuje zajistit provoz smluvně, protože to pro město bude se vší pravděpodobností 
jednodušší.   
Pro umístění ordinace LSPP by zřejmě byla nejvhodnější budova polikliniky. Pokud by ale LSPP na poliklinice 
nebylo možno umístit, přichází v úvahu varianta na základě dohody využit ordinace některého z lékařů mimo 
polikliniku, nebo ji umístit v některém privátním objektu v centru města, popř. v objektu města (v úvahu by asi 
přicházel pouze penzion nebo úřad). Pokud by ordinaci zařizovalo město, je třeba počítat s jednorázovými 
náklady na stavební úpravy a vybavení ordinace do výše cca 2 mil. Kč. 
 
Rozsah péče, ambulantní doba: 
Předpokládané personální obsazení stanice LSPP je 1 lékař a 1 sestra ve službě. Navrhovaná ambulantní doba je 
v pracovní dny od 16:00 do 22:00 hod, v nepracovní dny od 7:00 do 22:00 hod. Vše je srovnatelné s jinými 
mimobrněnskými stanicemi LSPP provozovanými Jmk. Dotace města na péči v tomto rozsahu jsou na základě 
ekonomie provozu LSPP v Kuřimi do roku 2004 odhadnuty na 2,5 mil. Kč. V těchto nákladech je ale zahrnuta 
návštěvní služba, takže náklady bez návštěvní služby budou nižší. Na základě zkušeností s ročním provozem 
bude možné ambulantní dobu a péči upravit, popř. i rozšířit (např. o návštěvní službu)  
 
Navrhované kroky, které by vedly k obnovení LSPP v Kuřimi: 
 

1) vytipování vhodného objektu ke  zřízení ambulance LSPP (05.08) 
2) vybudování a vybavení ordinace LSPP, pokud nebude umístěna v již existující ordinaci privátního 

lékaře (11.08) 
3) vyhlášení výběrového řízení na provozovatele LSPP v Kuřimi (08.08.) 
4) uzavření smluvních vztahů s provozovatelem, případně pojišťovnami (10.08) 
5) zahájení provozu (01.09) 
 

V diskusi vystoupili:  
Ing. R. Hanák – nepodporoval v minulosti zřízení LSPP v Kuřimi z finančních důvodů, podle průzkumů 30% 
občanů tuto službu chtělo a 70% ji nechtělo. 
RNDr. I. Poledňák – hlavní důvodem zrušení této služby v minulosti byla skutečnost, že lékaři ji za stávající 
platy nechtěli provozovat. Nyní se již vybírají poplatky u lékaře, což tuto záležitost posunulo do jiného světla. 
Přibývá zejména obyvatel Kuřimi. 
Ing. D. Sukalovský – podle informací z KrÚ Jm kraje dojezdová doba rychlé záchranné služby do Kuřimi je cca  
12 minut. 
J. Herman – LSPP je o řešení akutních zdravotních stavů, časy dojezdu mohou být v různých situacích vždy jiné. 
Toto podporuje a bude pro to hlasovat. 
J. Brabec – nemáme relevantní čísla ze statistiky, jak se změnil počet lidí vyhledávající LSPP, poté, co za tuto 
službu musejí zaplatit 90,- Kč. Zpochybnil finanční kalkulace v písemném návrhu Ing. M. Kotka. 
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A. Szabóvá – ví o stížnostech občanů, jejichž dítě mělo vysoké teploty a jeli do dětské nemocnice v Brně, kde 
jim bylo řečeno, že mají dávat dítěti zábaly a ne s ním jet hned na pohotovost. 
RNDr. I. Poledňák – schválením usnesení nic ZM nezřizuje, je to jen deklarace snahy obnovit tuto stanici 
v Kuřimi. 
Mgr. L. Kincl – je tu spousta otazníků, proto by se mělo hlasovat jen o deklaraci toto obnovit (1. usnesení, 2. je 
už zbytečné v tuto chvíli). Její zřízení bude ekonomicky příliš drahé. 
 
 
Navržené usnesení:  ZM deklaruje snahu obnovit stanici Lékařské služby první pomoci v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 7, proti 3, zdržel se 7 
Navržené usnesení nebylo přijato. 
 
 
Navržené usnesení: ZM ukládá starostovi města Ing. Oldřichu Štarhovi vytipovat vhodné objekty pro 

umístění stanice Lékařské služby první pomoci v Kuřimi a vypracovat odborný odhad 
nákladů na vybudování a vybavení Lékařské služby první pomoci v těchto objektech. 

Hlasováno: pro 7, proti 3, zdržel se 7 
Navržené usnesení nebylo přijato. 
 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony 
3.1. TENZA Real, s.r.o. – nabytí pozemků, zřízení věcných břemen 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová 
 
Příloha : 
GP č. 2365-24/2008  
 
V souladu s kupní smlouvou č. 34/2005 ze dne 22.3.2005 ve znění dodatku č.1 k této smlouvě nabídla společnost                
TENZA Real, s.r.o. městu Kuřim k úplatnému převodu infrastrukturu (VO,  kanalizaci, komunikace – dle 
materiálu OIRR) a v této souvislosti i převod některých pozemků do majetku města.  
Jedná se o parcely č. : 
p.č.  1593/12 – VO, kanalizace, komunikace; 
p.č.  1593/13 – VO, komunikace 
Současně s převodem infrastruktury je však třeba uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene v případě 
pozemků, které si TENZA Real, s.r.o. chce v majetku ponechat.  
Jedná se o parcely č. : 
p.č. 1593/11 k. ú. Kuřim – VO, kanalizace 
p.č. 1593/4 k. ú. Kuřim –VO 
 
Převod parkovacích stání bude řešen samostatně. 
 
V diskusi vystoupili:  
V. Zejda – chtěl objasnit některé podrobnosti v předloženém materiálu. 
 
Přijaté usnesení: 1040/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc. č. 1593/12 o výměře 157 m2, 

pozemku parc. č. 1593/13 o výměře 176 m2 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka TENZA 
Real, s.r.o., se sídlem Svatopetrská č.p.35., or.č 7, 617 00 Brno, IČ: 255 76 321 za 
dohodnutou cenu 100,- Kč za každý pozemek s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
uhradí nabyvatel. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 1 
 
 

   Přijaté usnesení: 1041/2008 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci „ umístění 
a provozování  splaškové kanalizace“ ve prospěch města Kuřimi a společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. jako oprávněných z věcného břemene k pozemku p.č. 1593/11 k. 
ú. Kuřim se společností TENZA Real, s.r.o., Svatopetrská č.p.35., or.č 7, 617 00 Brno, IČ: 
255 76 321 jako povinným z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 2365-24/2008. Věcné 
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břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
povinný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1042/2008 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi jako 

oprávněného z věcného břemene ve věci „umístění a provozování veřejného osvětlení“ v 
rozsahu dle GP č. 2365-24/2008 na pozemku parc.č. 1593/11,1593/4 k. ú. Kuřim, které 
vlastní TENZA Real, s.r.o., se sídlem Svatopetrská č.p.35., or.č 7, 617 00 Brno, IČ: 255 
76 321 jako povinný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese povinný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 1 
 
 
 
 
3.2. Manželé Jana a Zdeněk Kučerovští – směna pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem 
v Kuřimi“. 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová 
 
K žádosti manž. Kučerovských týkající se směny pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi“ přijalo 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 04.03.2008 usnesení číslo 1033/2008, kterým schválilo 
záměr pozemky směnit.  
Schválený záměr byl ve smyslu ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů vyvěšen na úřední desce města od 06.03. do 21.03.2008 (včetně) bez připomínek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1043/2008 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2642/615 k.ú.Kuřim, směnu části 

pozemku parc.č. 4596 k.ú.Kuřim - vlastník Město Kuřim za část pozemku parc.č. 4487 
k.ú.Kuřim – vlastníci SJM manž. Kučerovští - dle situace (návrhu GP) - bez cenového 
vyrovnání s tím, že směna bude realizována v poměru 1 : 1. Náklady spojené s uzavřením 
směnné smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti hradí žadatelé. 

Hlasováno: pro 17 
 

  
 
 

3.3. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 3398/4 k.ú. Kuřim z majetku Statutárního města 
Brna do vlastnictví obce 
Přílohy č. 5, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová 
 
Kontrolou vlastnictví pozemků pod komunikacemi na k.ú.Kuřim bylo zjištěno, že Statutární město Brno je 
vlastníkem pozemku parc.č. 3398/4 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost.komunikace o výměře 96 m2. Jedná se o 
pozemek pod páteřní  komunikací na Podlesí (za odbočkou ze silnice I/43 „svitavské“). S ohledem na 
skutečnost, že je v zájmu města pozemky pod komunikacemi vypořádávat a nabývat do majetku obce (viz 
„Pravidla“ přijatá usn. ZM číslo 1023/2006 ze dne 07.03.2006), nabídlo Město Kuřimi tuto možnost 
Statutárnímu městu Brnu svým dopisem ze dne 14.06.2006. Od tohoto data již 3 x písemně a několikrát 
telefonicky byla nabídka Města Kuřimi na majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 3398/4 k.ú.Kuřim 
urgována.  
Statutární město Brno téměř po dvou letech od podání žádosti doručilo následující podmínky převodu :  
Kupní cena dohodou:    16.690,- Kč (tj. 174,- Kč/m2 pozemku) 
Splatnost kupní ceny:      před podpisem smlouvy 
Daně a poplatky spojené s převodem nemovitosti:      dle přísl. právních předpisů 
V dohodnuté kupní ceně jsou zahrnuty náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 
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Přijaté usnesení: 1044/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 3398/4 k.ú.Kuřim o výměře 96 
m2 - ost.plocha, ost. komunikace z majetku Statutárního města Brna do vlastnictví Města 
Kuřimi za dohodnutou cenu 16.690,- Kč.  

Hlasováno: pro 17 
  

 
 
 
 
3.4. Moravská stavební – INVEST, a.s. – nabídka na úplatný převod pozemků v lokalitě 
„Díly za sv.Janem v Kuřimi“ – zatrubněná svodnice na ul. Rozdělovací 
Přílohy č. 5, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. (i v zast. spoluvlastníka id. ½ pozemku parc.č. 4491 k.ú.Kuřim)  nabízí 
v rámci dokončení realizace majetkoprávního vypořádání pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi“ 
úplatný převod pozemku parc.č. 4489 k.ú. Kuřim - orná půda o výměře 133 m2 (vlastník MSI, a.s.), pozemek 
parc.č. 4491 k.ú.Kuřim – orná půda výměře 137 m2 (vlastník id. ½ MSI, a.s., id. ½ Ing.Vlastimil Chládek). 
V obou pozemcích je uložena zatrubněná svodnice v délce 93,83 m se třemi šachtami Š1 až Š3 z betonových 
skruží. Zatrubnění je provedeno z materiálu PVC DN 300 zaústěného do dešťové stoky R7 (DN 500). Převod  
zatrubněné svodnice včetně lapače splavenin a přilehlé části koryta z lomového kamene na poz.parc.č. 2647/3 
k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) bude předmětem samostatné kupní smlouvy (zajišťuje OIRR). 
 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 4489 k.ú.Kuřim – orná půda o výměře 133 m2  

z majetku Moravské stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00 
do vlastnictví Města Kuřimi za dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč. Náklady spojené 
s převodem hradí nabyvatel, daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona.  

 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 4491 k.ú.Kuřim – orná půda o výměře 137 m2  

z majetku spoluvlastníků (každý id. ½)  Moravské stavební – INVEST, a.s. se sídlem Brno, 
Koliště čp. 1912, PSČ 602 00 a Ing. Vlastimila Chládka, bytem Brno do vlastnictví Města 
Kuřimi za dohodnutou kupní cenu ve výši 100,- Kč. Náklady spojené s převodem hradí 
nabyvatel, daň z převodu nemovitosti bude hrazena dle zákona. 

 
Po diskusi a na návrh zpracovatelky tohoto materiálu J. Němcové starosta Ing. O. Štarha tento materiál 
stáhl z pořadu jednání ZM. 
 

  
 

 
3.5. Bytové domy za MěÚ, nabytí staveb do majetku města – komunikace, část splaškové 
kanalizace, veřejné osvětlení   
Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Dne 22. 3. 2005 byla uzavřena kupní smlouva s firmou TENZA Real, s.r.o. Brno na převod pozemků za MěÚ 
Kuřim uvedené firmě pro výstavbu bytových domů. Dne 29. 6. 2006 byl uzavřen dodatek č.1 k této smlouvě. 
V dodatku se kupující (firma TENZA Real, s.r.o.) zavazuje nabídnout prodávajícímu úplatný převod veškerých 
komunikací, vodovodů, kanalizací včetně souvisejících objektů a staveb včetně pozemků, případně zřízení 
věcných břemen (100,- Kč za každou uzavřenou smlouvu). V roce 2006 již převedla firma TENZA Real, s.r.o. 
do vlastnictví města vodovodní řad a část kanalizační stoky. Tyto řady jsou v provozování Brněnských 
vodovodů a kanalizací, a.s. Veškeré inženýrské sítě a komunikace jsou zkolaudovány. 
Jednotlivé stavby se nacházejí jak na pozemcích  Města Kuřimi, tak na pozemcích investora ( TENZA Real, 
s.r.o.). Pro zřízení věcných břemen, převodu pozemků a staveb byl vyhotoven geometrický plán č. 2365-
24/2008, který bude součástí smluv. 
Veřejné osvětlení (část pozemků bude předána do vlastnictví města, část – zřízeno věcné břemeno) : 
TENZA : parc.č. 1593/13, 1593/11, 1593/12, 1593/4 
Město Kuřim : 1593/60, 1743/2 
Komunikace a zpevněné plochy (převod pozemků do vlastnictví města) : 
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TENZA : parc.č. 1593/12, 1593/13 
Město Kuřim : parc.č. 1593/60, 1743/2 
Splašková kanalizace (bude zřízeno věcné břemeno, pozemek parc. č. 1593/12 bude předán do vl. města) : 
TENZA : parc.č. 1593/11, 1593/12 
 
Příloha –geometrický plán se zakreslením inženýrských sítí, věcná břemena  
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Macková – objasnila tento předložený materiál a současně z důvodu nemoci omluvila zpracovatelku 
tohoto materiálu Ing. J. Lekešovou. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2008 - ZM schvaluje nabytí staveb vybudovaných v rámci výstavby bytových domů 

na ul. U Stadionu, za MěÚ do majetku Města Kuřimi za cenu 100,- Kč za každou uzavřenou 
smlouvu : 

    -  veřejné osvětlení (na pozemcích parc. č. 1593/4, 1593/11, 1593/12, 1593/13), 
    - komunikace a zpevněné plochy (na pozemcích parc. č. 1593/12, 1593/13, 1593/60, 

1743/2), 
    -  splašková kanalizace (na pozemcích parc. č. 1593/11, 1593/12). 

Hlasováno: pro 17 
    

 
 
 

4. Výstavba města a investice 
4.1. Výstavba autobusové zastávky u polikliniky. 
Příloha č. 7, zpracoval a předkládá Ing. M. Kotek  
 
Předložený materiál objasnil předkladatel Ing. M. Kotek, který zodpověděl dotazy zastupitelů. Jedná se o 
nevyhovující stav zastávky před poliklinikou. Zejména starší lidé a invalidé mají problém s nastupováním a 
vystupováním z autobusu v tomto místě. 

 
Autobusová zastávka u polikliniky ve směru do centra města je ve velmi špatném stavu. Záliv na silnici je 
nezpevněný, po deštích bývá rozbahněný a stále se na něj naváží štěrk. Neexistuje zde nástupní hrana, vozovka 
včetně zálivu je dnes výše než chodník. To vše působí značné komplikace cestujícím při nastupování do 
autobusu, především starším lidem a lidem s poraněnýma nohama (např. nástup pro pacienta s nohou v sádře se 
zde stává nadlidským výkonem).  
V současnosti je z minulého období zpracován projekt na rekonstrukci zastávky, který spočívá ve zpevnění 
zálivu zastávky dlažbou, zvýšení nivelety chodníku před poliklinikou, vytvoření nástupní hrany zastávky a 
odvodnění zastávkového zálivu. Náklady na výše uvedené náklady jsou odhadovány na cca 1,5 mil. Kč. 
Vzhledem ke stavu zastávky navrhuji zařadit její rekonstrukci do plánu investic ještě v letošním roce. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – podává pozměňující návrh – „ předpokládané náklady do 2 mil Kč“, jinak text usnesení zůstává. 
J. Herman - plánovaná tangenta bude v této lokalitě ústit?  
M. Kotek – plánovaná tangenta tam nezavazí. 
D. Sukalovský – o částečné náklady na výstavbu autobusové zastávky by se měl podělit také provozovatel IDS 
JMK. Nejen Kuřim, ale i Jihomoravský kraj by na tom měl mít zájem. 
 
 
Hlasováno o protinávrhu J. Brabce: 
 

   Přijaté na usnesení: 1046/2008 - ZM schvaluje provedení rekonstrukce autobusové zastávky u polikliniky ve 
směru do Kuřimi s předpokládanými náklady do 2 mil. Kč. 

   Hlasováno: pro 17  
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4.2. Realizace 1. etapy cyklostezky Kuřim - Malhostovice  
Přílohy č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Město Kuřim získalo pro rok 2008 dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1 mil. Kč na akci „Cyklostezka Kuřim-
Malhostovice“. Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům v prvním úseku budoucí cyklostezky byl projekt 
rozdělen na 2 etapy. Jako první bude vybudován úsek cyklostezky od Lučního potoka po hranici s katastrálním 
územím Malhostovice. Pro podání žádosti o stavební povolení je třeba uzavřít smlouvu o budoucí směnné 
smlouvě se spoluvlastníky pozemku parcely č. 3718/21, jelikož část pozemku této parcely bude využita pro 
rozšíření cyklostezky na parametry stanovené pro její šířku. Vzhledem k nesouhlasu spoluvlastníků 
s odkoupením části pozemku této parcely o výměře 209 m2 do majetku města proběhlo s nimi úspěšné jednání o 
směně za část pozemku parcely soukromých vlastníků č. 2918/16 o stejné výměře, která bude odkoupena 
k tomuto účelu do majetku města po ukončení dědického řízení.  
 
Příloha: Smlouva číslo 61/2008 o budoucí směnné smlouvě 
 
V diskusi vystoupili: 
V. Zejda – ptá se na dotaci 1 mil Kč, kolik bude stát celá tato investice? 
Ing. O. Štarha – odkoupení pozemků už je vyřešeno, včetně mobiliáře a zeleně v trase cyklostezky 
Ing. M. Macková – čeká se na stavební povolení, po jeho udělení bude město usilovat o získání další dotace. 
 
 
Přijaté usnesení: 1047/2008 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě, jejímž 

předmětem je závazek spoluvlastníků uzavřít s městem směnnou smlouvu na část pozemku 
parcely č. 3718/21 o výměře 209 m2 za část pozemku parcely č. 2918/16 o stejné výměře po 
jejím nabytí do majetku města.  

Hlasováno: pro 16, 0 proti, 1 se zdržel 
 
 
 
 
4.3. Změna č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim 
Přílohy č. 9, 9A, 9B, 9C,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstvem města bylo dne 18. 12. 2006, č. usn. 1044/2006/2007 schváleno zadání změny č. VIIIb. ÚPN SÚ 
Kuřim :  

Změna 01: je vyřazena z dalšího projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim 

Záměrem zadavatele, Města Kuřimi bylo zrušení veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) č. 6 – etapové 
rozšíření stávající trasy I/43 Svitavské radiály.  

Změna 02:  

Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je zrušit etapové rozšíření VPS č. 5 – severní tangenty R 43 na čtyřpruh 
a řešení propojení Kuřimi se Zlobicí. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch souvisejících 
s úpravami dopravního řešení. 
Trasa severní tangenty R 43 jako dvoupruh zůstává zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb jako 
VPS č.5. Napojení tangenty na silnici I/43 bude zachováno. 
Důvodem změny je existence variantního řešení trasy R 43 ve schváleném ÚPN SÚ Kuřim, což je pro tento 
stupeň dokumentace nepřípustné. Výsledkem změny bude zachování spojnice (tangenty) mezi návrhovou 
trasou R 43 a silnicí I/43.  

Změna 03:  

Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je upravit část trasy VPS č. 7b. – propojovacích úseků místních 
komunikací Na Vyhlídce a ul. Blanenské do rozvojové zóny Záhoří. V rámci změny dojde k přeřešení 
funkčního využití ploch souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Změnou dojde k odklonění trasy návrhové komunikace do rozvojové lokality Záhoří. Nová trasa byla 
prověřena  studií, která řeší přechod přes nově vybudovanou suchou retenční hráz. 
Změna 04 : 
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Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je částečná úprava VPS č. 7c. – trasy severního přivaděče do města, 
v úseku od stadionu po zaústění do ul. Blanenská. V rámci změny dojde k dořešení funkčního využití ploch 
souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Důvodem změny trasy jsou majetkoprávní vztahy – novým řešením se VPS bude nacházet na pozemcích ve 
vlastnictví Města Kuřimi. Úpravou VPS č. 7b. a 7c. vznikne průsečná křižovatka na ul. Blanenská. 
Změna 05 : 
Důvodem pořízení změny je záměr zadavatele - Města Kuřimi změnit funkční využití části plochy 
občanského vybavení a služeb na plochu pro bydlení v rodinných domech. 
Lokalita K 3.4. se nachází v jihovýchodní části Kuřimi. 
Změna 06 : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změnit funkční využití 
části plochy tercieru, administrativy, výrobních a technických služeb na plochu pro bydlení v rodinných 
domech.  
Lokalita se nachází v západní části Kuřimi u plochy pro bydlení „Starý dvůr“. 

Po zpracování dokumentace konceptu změny (zpracovatel arch. Vojtěch Mencl) bylo zahájeno projednávání 
konceptu změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. Na základě zaslaných připomínek a námitek byl zpracován  návrh 
pokynů pro zpracování návrhu změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. Pokyny pro zpracování návrhu územního 
plánu/změny schvaluje dle § 49, odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Zastupitelstvo obce.  
S ohledem na zpracovanou projektovou dokumentaci „Rekonstrukce a dostavba krytého koupaliště“ a 
s výhledem úprav sportovních ploch v prostoru atletického oválu navrhujeme Zastupitelstvu města ponechat 
směrové řešení veřejně prospěšné stavby č. 7c. – trasy severního přivaděče do města, v úseku od stadionu po 
zaústění do ul. Blanenská v trase dle stávajícího ÚPN SÚ Kuřim (t.j. nad poliklinikou), kde je zachován prostor 
pro budoucí propojení. Následovalo by vyřazení dílčí změny 04 z dalšího projednávání. 
 
Příloha : - návrh pokynů pro zpracování návrhu územního plánu 
 - vyznačení změn  
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Macková – změny po č. VI. už byly ZM schváleny, omlouvá zpracovatelku Ing. Lekešovou z účasti na 
ZM z důvodu nemoci – původně měla tento bod prezentovat ona. 
Ing. M. Kotek – spojnice mezi tangentou se mu nezdá, není šťastné ji táhnout za poliklinikou, v případě zrušení 
spojnice by město muselo vyvlastňovat pozemky. To by vyžadovalo jednání mezi městem i majitely dotčených 
pozemků. 
Ing. O. Štarha - navrhuje stažení celého materiálu z jednání ZM do ujasnění celé záležitosti a do osobního 
vyjádření zpracovatelky tohoto materiálu Ing. J. Lekešové. 
V. Zejda – také se přimlouvá za stažení tohoto bodu z nynějšího jednání ZM. 
 
 

   Navržené usnesení: ZM souhlasí s vyřazením dílčí změny 04 - úprava veřejně prospěšné stavby č. 7c. trasy 
severního přivaděče do města, v úseku od stadionu po zaústění do ul. Blanenská z dalšího 
projednávání změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. 

 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. VIIIb. Územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim dle přílohy.     
 
Po diskusi starosta Ing. O. Štarha tento materiál stáhl z pořadu jednání ZM. 
 
  

 
 

4.4. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
Přílohy č.10, 10A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. Š. Střítežská 

 
ZM schválilo dne 18.4.2006 usnesením č. 1054/2006 Strategický plán rozvoje města Kuřimi jako významný 
programový dokument formulující cíle rozvoje města. Na základě usnesení ZM č. 1130/2007 ze dne 29.5.2007 je 
zpracována Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi a to za období květen 2007 – duben 2008. 
Jednotlivé aktivity realizované v tomto období jsou vztaženy vždy k odpovídajícímu rozvojovému záměru dle 
struktury Strategie rozvoje.  
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Příloha 10A: Realizace jednotlivých aktivit v rámci Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
 
V diskusi vystoupili:  
Mgr. L. Ambrož – objasnil tento předkládaný materiál, který vypracoval OŽP. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálil z jednání ZM zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 
členů ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1048/2008 - ZM bere na vědomí zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

za období květen 2007 – duben 2008 a pověřuje 1. místostarostu města Mgr. Ladislava 
Ambrože předložením zprávy o jeho plnění na 3. zasedání ZM v roce 2009. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
 
4.5. Odclonění obalovny na Podlesí 
Přílohy č.11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval Ing. J. Hamřík 
 
Město Kuřim svým usnesením č. 1223/2007 pověřilo místostarostu Mgr. Ladislava Ambrože k  jednání se 
zástupci Silnic Brno, spol. s.r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, provozovny Obalovna Česká ohledně řešení 
odclonění Obalovny od rodinných domů na Podlesí. Na základě tohoto jednání mezi Mgr. Ambrožem a zástupci 
Silnic Brno, spol. s.r.o., provozovny Obalovna Česká byl předložen protokol z autorizovaného měření emisí, 
protokol z autorizovaného měření hluku, Certifikát, který potvrzuje, že organizace má zaveden a udržován 
systém environmentálního managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001 : 2005, zápis o 
provedení šetření v rámci pracovní lékařské péče, vyjádření ČIŽP OI Brno ke stížnosti pana Topila a 
vyhodnocení protokolu o zkoušce - měření hluku Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem 
v Brně. Na tyto podklady lze nahlédnout v kanceláři u pana místostarosty Ambrože. 
Dále byly projednávány možnosti odhlučnění provozu Obalovny od Podlesí. Byly navrženy tři alternativy. Jedna 
spočívá ve vytvoření panelové protihlukové stěny ze SPIROLL. Tato varianta se jeví jako nejdražší. Druhá 
alternativa počítá s  výsadbou řady rychle rostoucích dřevin. Toto řešení bylo zavrženo,  protože je málo účinné 
zejména proti hluku. Třetí možností je výstavba zemního protihlukového valu. Tento způsob odhlučnění byl 
posouzen jako nejvýhodnější, v budoucnu bude možné tento val osázet dřevinami.  
V případě, že bude schválena výstavba protihlukového valu, Silnice s.r.o. budou bezúplatně zabezpečovat 
samotnou výstavbu valu (od vytyčení pozemku stavby až po konečné zatravnění), projektovou dokumentaci a 
všechny potřebné podklady pro vydání územního rozhodnutí) zajistí Městský úřad Kuřim. 
 
Přílohy: 1) Stavba protihlukové stěny ze SPIROLL  
              2) Stavba protihlukového valu 
 
Při projednávání tohoto bodu se na jednání ZM vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 17 členů 
ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Mgr. L. Ambrož – objasnil tento materiál, který zpracoval OŽP. 
J. Herman – ptá se, zda to bude mít účinnost? 
RNDr. I. Poledňák – ptá se na pozemky (čí jsou?)  
Mgr. L. Ambrož - odpověděl, že se jedná pozemky města, stavebníkem a vlastníkem bude město. 
Mgr. L. Kincl – z právního pohledu je důležité, v čím vlastnictvím tato stavba bude. 
Ing. M. Bojanovská – protihluková ochrana by měla být zajištěna. 
V. Zejda – měla by to projednat i komise výstavby, která o tom zatím nejednala. 
Mgr. L. Ambrož – předloží tento materiál na jednání stavební komise. 
Ing. M. Macková – plněním tohoto úkolu bude po dohodě mezi OIRR a OŽP pověřen OŽP. 
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Přijaté usnesení: 1049/2008 - ZM schvaluje vybudování zemního valu na parc.č. 3430/1 k.ú. Kuřim 
k hlukovému odclonění provozovny Obalovna Česká od Podlesí a pověřuje OŽP zajištěním 
zpracování projektové dokumentace a podkladů pro územní rozhodnutí. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
Navržené usnesení ZM pověřuje RM uzavřením smlouvy na výstavbu protihlukového zemního valu se 

Silnicemi Brno, spol. s.r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno.  
 
Po diskusi 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož stáhl druhé navržené usnesení z jednání ZM. 

 
 
 
 

4.6. Dostavba stávajících budov Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov, příspěvkové organizace. 
Přílohy č.12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 

Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkovou organizaci tvoří pět odloučených 
pracovišť na ulicích Zborovská 887 (sídlo ředitelství MŠ), Jungmannova 885, Komenského 1011, Brněnská 
1775 a Kpt. Jaroše 147. Celková kapacita MŠ je 331 dětí ve 13 třídách. V současné době však poptávka po 
umístění dětí do předškolního zařízení převyšuje nabídku a dle demografického vývoje porodnosti v Kuřimi a 
předpokládaného nárůstu obyvatel v nových kuřimských zástavbách (cca 5 000 obyvatel v krátkodobém výhledu 
2 – 7 let) bude tento stav přetrvávat nebo se nadále zhoršovat (viz příloha č.1 – údaje z matriky a č.2 – výsledky 
zápisu do MŠ). 

Od školního roku 2007/2008 byla sice uvedena do provozu nová trojtřídní budova MŠ na ulici Brněnské, ale 
zároveň s jejím otevřením byl uzavřen provoz dvoutřídní budovy MŠ na ulici Otevřená, která nesplňovala 
požadavky na provoz předškolního zařízení. Přibyla tudíž pouze jedna třída pro 28 dětí. Kapacita mateřské školy 
se zvýšila z 297 na 331 dětí, ale požadovaných míst v MŠ je pořád nedostatek. Děti jsou přijímány dle kritérií, 
která každoročně vypracovává a zveřejňuje ředitelka školy, aby předešla stížnostem rodičů na neumístění jejich 
dítěte v MŠ, ale i tak se mnozí odvolávají proti jejímu rozhodnutí na KÚ JmK Brno. Z důvodu nedostatku míst 
také každoročně žádá ředitelka MŠ zřizovatele o udělení výjimky z počtu dětí, aby uspokojila co největší počet 
rodičů. 

Třída mateřské školy, dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, má v průměru 
nejméně 18 dětí a naplňuje se do počtu 24 dětí. Zřizovatel MŠ má ze školského zákona právo povolit MŠ 
výjimku z počtu dětí ± 4 dětí ( s povolenou výjimkou může mít tedy MŠ v průměru nejméně 14 a nejvýše 28 
dětí).  

Dne 8.4. a 9.4. 2008 proběhne zápis dětí do kuřimské mateřské školy. Na posledním jednání poradní komise pro 
řešení technických, provozních a koncepčních problémů ve školských zařízeních (27.2.2008) upozornila 
ředitelka mateřské školy paní Ivana Hermanová na nedostatek míst v MŠ. V letošním roce je v mateřské škole 
117 předškoláků, ale z těch si 34 požádalo o odklad školní docházky. Z toho vyplývá, že na nový školní rok 
2008/2009 bude moci MŠ přijmout pouze 83 nových dětí. Proto poradní komise projednávala otázku nedostatku 
volné kapacity kuřimské mateřské školy a na základě tohoto jednání žádá zastupitelstvo města, aby se na svém 
zasedání zabývalo možností dostavby některé ze stávajících budov mateřské školy, čímž by se zvýšila její 
kapacita a případně uložilo zpracování studie možné dostavby. 

Ředitelka MŠ navrhla dostavbu budovy na ulici Komenského 1011, protože je druhou nejžádanější MŠ na 
umístění dětí a jsou zde třeba i jiné stavební úpravy dané zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 
v platném znění a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění (např. rekonstrukce stravovacího 
provozu, propojení tříd mezi sebou a propojení kuchyně se třídami, …. aj.). Je možno uvažovat i o dostavbě 
budovy MŠ na ulici Zborovská a Jungmannova (rozšíření o jednu třídu).  

Má-li navrhované opatření splnit účel a být smysluplné, je nutné ho řešit operativně, tj. v co nejkratším termínu, 
nejlépe do jednoho roku. 

V diskusi vystoupili: 

RNDr. I. Poledňák – dostavba pavilonu na MŠ, pouze 1 třída je málo. 
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Ing. M. Kotek – zpracování studie na zřízení 2 – 3 nových tříd v souladu s nárůstem nových obyvatel a dětí 
v Kuřimi. 

Ing. M. Bojanovská – podporuje protinávrh Ing. M. Kotka, MŠ Kuřim je v těsném kontaktu se ZŠ Jungmannova. 

Ing. M. Macková – výsledkem studie bude možnost výstavby dalších tříd MŠ Kuřim. 

Ing. D. Sukalovský – hledisek na posuzování je více, připravuje se další bytová výstavba v lokalitě Záhoří. 

V. Zejda – je vytipovaná plocha pro školku v lokalitě Záhoří. 

A. Szabóvá – ZŠ Jungmannova má nedostatek kapacity ve školní družině. 

J. Herman – je třeba rozšířit pavilon na ul. Komenského. 

J. Brabec - navržené usnesení je dostatečně zohledňující dnešní situaci, nic nyní podrobně neprojektujme, 
nakonec bude stejně rozhodovat ZM. 

RNDr. I. Poledňák – navrhuje nové usnesení k tomuto bodu (viz. níže). 

 

Přijaté usnesení: 1050/2008 - ZM ukládá RM vytipovat nejvhodnější odloučené pracoviště Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ke zvýšení kapacity 
v umístění dětí a zajistit zpracování studie jako podkladu pro příslušnou projektovou 
dokumentaci. 

Hlasováno: pro 17 

 

RNDr. I. Poledňák navrhuje další usnesení k tomuto bodu: 

 

Přijaté usnesení: 1051/2008 - ZM schvaluje záměr nabytí nemovitosti – pozemku ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje do majetku Města Kuřimi, které toho času slouží organizaci Středisko 
služeb školám, Kuřim, okres Brno-venkov, Jungmannova 1227, PSČ: 664 34, IČ: 44947500 
a ukládá starostovi Ing. Oldřichu Štarhovi jednat o podmínkách převodu. 

Hlasováno: pro 17 

 

 

 

4.7. Schválení dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Přílohy č.13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 

Dne 28.6.2005 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi nové zřizovací listiny školských příspěvkových organizací, 
které zřizuje Město Kuřim. Ve zřizovacích listinách je, krom jiného, vymezena hodnota nemovitého a movitého 
majetku, který byl školám svěřen do správy k 1.7.2005. Hodnota majetku se však každý rok mění z důvodu 
nákupu nového vybavení, vyřazování nepotřebného majetku, investičních akcí nebo stavebních úprav. Z toho 
důvodu je třeba každoročně schválit aktuální hodnotu nemovitého i movitého majetku PO, a to dle jejich 
inventur ke 31.12.  

Hodnota nemovitého i movitého majetku je však v letošním roce uvedena ne k 31.12.2007, ale od 1.1.2008, 
protože byl z majetku Města Kuřimi převeden do správy PO nový nemovitý i movitý majetek, jehož hodnota je 
oproti inventurám k 31.12.2007 vyšší (viz přílohy č. 1 a 2 dodatků). 

Inventurní seznamy veškerého majetku jsou uloženy v PO. 

Ostatní ustanovení zřizovacích listin PO zůstávají nadále v platnosti.  

 

Přílohy: 
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Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace. Součástí je příloha č. 1 a 2 – soupis nemovitého a movitého majetku. 

 

Přijaté usnesení: 1052/2008 - ZM schvaluje Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Hlasováno: pro 17 

 
 
 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1. Rozpočtové opatření č. 5 
Přílohy č.14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2008. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. O. Štarha – vysvětlil jednotlivá navržená rozpočtová opatření, tak jak jsou předložena v příloze. 
Mgr. L. Kincl – zajímá se, jaké stanovisko k těmto návrhům na rozpočtová opatřením přijal finanční výbor? 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor to projednal a nemá připomínek k navrženým rozpočtovým opatřením. 
 
 
Přijaté usnesení: 1053/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, dle 
přílohy č. 14A. 
Hlasováno: pro 17 

  
 
 
 

5.2. Ručitelské prohlášení 
Příloha č.15, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. L. Tomšů 
 
RM odsouhlasila v loňském roce řediteli Centra technických služeb Kuřim, nákup nového zametacího vozu. 
Společnost hodlá nákup tohoto vozu financovat z úvěru, který příslibila Komerční banka, a.s. pro získání tohoto 
úvěru je nutné ručitelské prohlášení města, jako zakladatele a jediného společníka v této společnosti.  
 
 
Přijaté usnesení: 1054/2008 - ZM bere na vědomí záměr společnosti Centrum technických služeb Kuřim, 

s.r.o., IČ 26307189 na financování pořízení zametacího vozu úvěrem čerpaným u Komerční 
banky, a.s. a schvaluje zajištění pohledávky vyplývající ze střednědobého úvěru, který bude 
poskytnut Komerční bankou, a.s. IČ 45317054 ve výši max. 3,9 mil. Kč na dobu 5 let 
ručitelským prohlášením vystaveným Městem Kuřim, IČ 00281964. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
6. Zprávy z výborů ZM 
6.1. Zpráva z jednání finančního výboru 
Příloha č. 16, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka 
 
Závěry z jednání finančního výboru č. 8, které se uskutečnilo 14.4.2008, shrnul jeho předseda RNDr. I. 
Poledňák. 
 
 
Přijaté usnesení: 1055/2008 – ZM bere na vědomí zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2008. 
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Hlasováno: pro 17 
 
 
 
7. Různé 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec - připravil tabulku na základě aktuálních informací ČSÚ o počtu obyvatel 
v Kuřimi od počátku roku 2008 oproti roku 2007 a to v porovnání s městy stejné či podobné velikosti, se kterou 
seznámil členy ZM. 
J. Herman – otázka výstavby nového bytového domu v Kuřimi na ul. Brněnská, vyjádření města k této stavbě a 
skutečnost. 
V. Zejda – stavební komise o tomto jednala, má se jednat o 8 bytů v 2 podlažním objektu. 
 
Další různé  
 
A. Szabóvá – špatný stav hygieny na nádraží ČD Kuřim, zejména v podchodu, dále informovala o tom, že 
kabelová televize vysílá mnohdy neaktuální zprávy, lidé si na to už stěžovali. 
Ing. M. Kotek – s čistotou a hygienou na kuřimském nádražím by se něco mělo dělat, nelze o tom jen mluvit, 
dále mluvil o tom, že rodiče dětí z lokality sv. Jan by chtěli, aby do této lokality zajížděla autobusová doprava. 
Mgr. L. Ambrož – neuvažuje se o tom, starosta jednal s občany ze sdružení „Spokojené díly“ a nikdo si na toto 
nestěžoval. 
J. Brabec – INDIES SCOPE nedostali grant 80.000,- Kč z Ministerstva kultury ČR na svou akci „Hudební 
festival v Kuřimi“, na kterou získali od města Kuřimi dotaci z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
v rámci I. kola, takže to sami nejsou schopni pouze za dotaci od města Kuřimi zrealizovat. Nabízejí za dotaci od 
města Kuřimi uspořádat náhradní akci stejné kulturní úrovně. 
Dne 8.5.2008 v 10:00 hod. se v Kulturním domě Kuřim uskuteční vernisáž: „Kuřim v proměnách času“. 
Ing. D. Sukalovský – snížení rychlosti u Podlesí – komise výstavby to projednala. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – seznámil členy ZM se stavem zápisu dětí do MŠ Kuřim k 9.4.2008 – narůstá 
oproti roku 2007 počet odmítnutých žadatelů o umístění do MŠ Kuřim. Dále informoval členy ZM o problému 
vysílání kabelových televizí v Kuřimi – textové zprávy a jejich aktualizaci má na starosti Mgr. Jan Jandl, 
společnost provozující kabelové vysílání musí infozprávy podle pokynů MěÚ pravidelně aktualizovat. 
Ing. M. Kotek – nárůst nepřijatých dětí do MŠ v letošním roce je už skoro na zřízení nové MŠ, nejen na nové 
třídy v rámci stávající MŠ. 
A. Szabóvá – není ustavena školská komise RM podle zákona o obcích, rodiče se nemají kam odvolat v případě 
nepřijetí jejich dítěte do MŠ. 
Mgr. L. Ambrož – odvolacím orgánem je v tomto případě KrÚ Jm kraje. 
Ing. O. Štarha – je zřízena školská skupina, která toto řeší, ale není to komise jako poradní orgán RM ve smyslu 
zákona o obcích. 
Ing. D. Sukalovský – stát spoustu problémů přenáší na obce, ale ty na to nemají peníze ani možnosti toto řešit 
Ing. M. Kotek – pohotovost LSPP ve městě chtěl řešit, ale v ZM k tomu není politická vůle. 
RNDr. I. Poledňák – město by nemělo dělat, co mohou ošetřit podnikatelské subjekty (např. správa bytového 
fondu), nemělo by vlastnit kabelové televize, ale zřízením LSPP by se město zabývat mělo (dle průzkumu 30% 
občanů, kteří to chtějí, je dost). 
Pan Prostějovský – informoval o připravovaném odhalení busty E. Beneše k výročí jeho narození 28.5.2008 u 
památníku české státnosti v Kuřimi, je to všední den (středa) – přesný termín domluví na osobní jednání se 
starostou v pátek 18.4.2008. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedla Alena Szabóvá. 
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 17 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:00 hod. 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 15.4.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Jiří Brabec            Jan Herman 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                   plnění usnesení ZM k 8.4.08 
2, 2A, 2B, 2C          změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb Kuřim 
3, 3A                        obnovení Lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
4, 4A                        TENZA Real, s.r.o. – nabytí pozemků, zřízení věcných břemen 
5, 5A, 5B, 5C           směny pozemků, úplatné nabytí pozemků 
6, 6A                        bytové domy za MěÚ, nabytí staveb do majetku města 
7                               výstavba autobusové zastávky u polikliniky 
8, 8A                        realizace 1. etapy cyklostezky Kuřim - Malhostovice 
9, 9A, 9B, 9C           změn č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim 
10, 10A                    zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
11, 11A, 11B, 11C, 11D, 11E   odclonění obalovny na Podlesí 
12, 12A                    dostavba stávajících budov MŠ Kuřim, Zborovská 887 
13, 13A, 13B            schválení dodatku ke zřizovací listině MŠ Kuřim, Zborovská 887 
14, 14A                     rozpočtové opatření č. 5 
15                              ručitelské prohlášení 
16                              zápis č. 8 z jednání finančního výboru ze dne 14.4.2008 
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