
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 04/2008 konaného dne 20.5.2008  

 
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 16 členů ZM. Nebyl přítomen pouze zastupitel 
Vladislav Zejda.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Martina Bojanovská, MVDr. Jiří Pikula, PhD. 
Komise schválena všemi přítomnými (16). 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Mgr. Martin Nawrath 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (16) 
 
 
 
Program: 
 

1. Plnění usnesení                       
2. Majetkoprávní úkony  

                          -    dodatek č. 2 ke Smlouvě kupní o zřízení předkupního práva – TENZA Real. s.r.o. 
                          -    Bytové družstvo Sv. Jan Kuřim – refinancování stávajícího hypotečního úvěru 
                          -    převod pozemků z majetku ČR – PF do vlastnictví obce 
                 3.      Výstavba města a investice 
                          -    zpracování projektové dokumentace pro páteřní cyklistickou komunikaci 
                          -    změna č. VIII. ÚPN SÚ Kuřim 
                          -    změna č. Xa. ÚPN SÚ Kuřim – zadání 
                          -    odbočovací pruh Podlesí – příspěvek na realizaci stavby 
                          -    nabytí staveb do majetku města – technická infrastruktura Kolébka, II. etapa 
                          -    výstavba rodinných domů v lokalitě Kolébka 

4.  Finanční záležitosti 
 výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.2008 
 návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek města Kuřimi – FRB a FPBV 
 rozpočtové opatření č. 7 

                5.      Nabídka bezúplatného převodu pozemků a staveb – EMBRA Apartment s.r.o. 
                6.      Zprávy z jednání výborů ZM 
                         -     finanční výbor 
                7.      Žádost obyvatel bytového domu na náměstí v Osvobození v Kuřimi 
                8.      Různé 
 
 
 
Při schvalování programu jednání ZM RNDr. Igor Poledňák navrhuje předřadit bod 6) Zpráva z jednání 
finančního výboru před bod 4) Finanční záležitosti. I do budoucna navrhuje při přípravě programu zasedání 
ZM vždy nejprve zařadit projednání zápisu z finančního výboru a teprve následně zařadit bod Finanční 
záležitosti. 
Při schvalování programu jednání ZM bylo přítomno 16 členů ZM, nebyl přítomen zastupitel V. Zejda. 
Celý program jednání ZM byl schválen i s touto změnou pořadí, navrženou RNDr. I. Poledňákem. 
Hlasováno: pro 16 proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města k 13.5.2008 
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 13.5.2008.  
 
Při projednávání tohoto bodu jednání ZM bylo přítomno 16 členů ZM, nebyl přítomen zastupitel V. 
Zejda. 
 
 
Přijaté usnesení: 1056/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke 13.5.2008.  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
2.1. „Dodatek č. 2“ ke “Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení předkupního práva jako 
práva věcného“- TENZA Real, s.r.o. 
Přílohy č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. Jana Davidová 
 
Při projednávání tohoto bodu se dostavil na jednání ZM zastupitel V. Zejda, od této chvíle až do konce 
jednání ZM bylo stále přítomno 17 členů ZM. 
 
Smlouvou kupní a Smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 
V 494/2005-733, právní účinky vkladu práva do KN ze dne 29.3.2005, odprodalo Město Kuřim společnosti 
TENZA Real, s.r.o. (dále jen „TENZA“) pozemek parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim o výměře 4308 m2  v lokalitě „za 
úřadem“ v Kuřimi.  
Dne 27.6.2006 schválilo ZM pod číslem usnesení č. 1088/06 „Dodatek č. l“ k této smlouvě, jehož předmětem 
bylo  především  zrušení předkupního práva a změna článku 11, který upravuje  převod vybudované 
infrastruktury do majetku města .V čl.11.1 písm. e) se uvádí : 
 
e) TENZA Real, s.r.o. se zavazuje v souladu s výstavbou „Bytové domy za Městským úřadem“ v Kuřimi 
vybudovat 7 venkovních parkovacích stání a zachovat je pro uživatele z řad veřejnosti. 
 
f) Prodávající se zavazuje uhradit kupujícímu náklady na vybudování sedmi venkovních parkovacích stání pro 
uživatele z řad veřejnosti na pozemku prodávajícího, a to v částce ve výši 105 000,-Kč. Prodávající tuto částku 
uhradí kupujícímu bezhotovostním převodem na účet uvedený v záhlaví tohoto dodatku, a to do 14 kalendářních 
dnů po protokolárním předání sedmi venkovních parkovacích stání. Splatnost daňového dokladu – faktury činí 
14 kalendářní dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury do sídla prodávajícího.  
 
Dne 10.4.2008 požádala TENZA v návaznosti na “ Dohodu ze dne 21.9.2007“ o uzavření Dodatku č. 2  ke 
smlouvě číslo 34/2005, jehož předmětem by měla být změna  čl. 11.1 písm. e) v tom smyslu, že TENZA 
vybuduje 6 parkovacích stání místo 7 pro uživatele z řad veřejnosti. Parkovací stání jsou již vybudována, a to  
4 na pozemcích společnosti TENZA (z toho jedno stání je pro osoby s omezenou pohyblivostí - invalidní) a dvě 
na pozemcích města. Dále se jedná o změnu čl. 11.1 písm. f) v tom smyslu, že místo nákladů na vybudování 
sedmi venkovních parkovacích stání pro uživatele z řad veřejnost   ve výši 105.000,-Kč, uhradí město Kuřim  
TENZE částku 90.000,- Kč. 
Parkovací stání – dle přílohy včetně pozemků se zavázala TENZA převést do majetku města Kuřimi. Nabytí 
tohoto majetku bude řešeno samostatným usnesením. 
 
Přílohy: 
A) Dohoda ze dne 21.9.2007 
B) snímek z kat. mapy se zákresem park. stání 
C) Dodatek č. 2 
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V diskusi vystoupili: Ing. O. Štarha, Ing. M. Macková, Mgr. L. Ambrož, A. Matějíčková, Ing.M. Bojanovská, 
Ing. M. Kotek.  
Přijaté usnesení: 1057/2008 - ZM schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ ke Smlouvě kupní a Smlouvě o zřízení 

předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 se společností 
TENZA Real, s.r.o., se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or. č. 7, PSČ: 617 00, IČ: 
25576321.                               

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 7 
 

 
    
   
2.2. Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim – refinancování stávajícího hypotečního úvěru u 
Hypoteční banky, a.s. 
Přílohy č. 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. Petr Kavka 
 
Dne 5.5. 2008 se Ing. Mgr. Vlastimil Burkart, předseda představenstva Bytového družstva Sv. Ján Kuřim obrátil 
na OMP s žádostí následujícího znění: 
„Jménem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim (dále jen „Družstvo“) podávám Vaším prostřednictvím žádost městu 
Kuřim o schválení a podporu záměru Družstva refinancovat stávající hypoteční úvěr poskytnutý 
Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. pro 2. etapu výstavby na základě Smlouvy o úvěru reg. číslo: 
3100/043783-01/03/01-003/00/R ze dne 29.10.2003 (dále jen „Smlouva o úvěru“). 2. etapa výstavby bytových 
domů Družstva zahrnuje bytové domy Metelkova 1493,  Metelkova 1494, Metelkova 1534, Metelkova 1535, 
Metelkova 1536 a byty č. 1, 2, 3 v domě Metelkova 1537 (dále jen „2. etapa výstavby“). 
 
Podpisem Smlouvy o úvěru se město Kuřim stalo ručitelem za závazek Družstva vyplývající z této Smlouvy o 
úvěru. Družstvo vystavilo Českomoravské hypoteční bance, a.s. (dnes „Hypoteční banka, a.s.“) dle Smlouvy o 
úvěru blankosměnku. 
 
Podle Smlouvy o úvěru byla s Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. dohodnuta úroková sazba 4,80 %, fixace 
úvěru na 5 let a doba splatnosti do 20 let od dočerpání úvěru. Dohodnuté podmínky jsou platné do 20.10.2008. 
S přihlédnutím k vývoji úrokových sazeb a vzhledem k úspěšnému refinancování 1. etapy výstavby v říjnu 2007 
zahájilo Družstvo s předstihem jednání s Hypoteční bankou, a.s. o nových podmínkách pro další období, 
především o výši úrokové sazby. Hypoteční banka, a.s. v březnu 2008 sdělila předběžnou nabídku úrokové sazby 
ve výši 6,10 %. Protože akceptování těchto podmínek by vedlo k výraznému zvýšení nájmů členů družstva, a to 
v řádu až několika set korun měsíčně v závislosti na velikosti bytu, zahájilo Družstvo s Hypoteční bankou, a.s. 
jednání o nabídce výhodnějších podmínek a zároveň oslovilo také Komerční banku, a.s. a Českou spořitelnu, a.s. 
se žádostí o předložení nabídky na poskytnutí hypotečního úvěru pro refinancování úvěru u Hypoteční banky, 
a.s. 
 
Družstvo obdrželo nabídky od všech tří oslovených bankovních ústavů a předložilo je dne 28.4.2008 
k rozhodnutí členské schůzi. Členská schůze projednala nabídku Hypoteční banky, a.s. (nabídka prodloužení 
stávající úrokové sazby 4,80 % na dalších 5 let), nabídku České spořitelny (nabídnuta úroková sazba 5,16 % 
p.a.) a nabídku Komerční banky, a.s., jejíž nabídka zahrnuje poplatek za sjednání 0,- Kč a úrokovou sazbu 4,40 
% s délkou fixace 5 let. Realizací nabídky Komerční banky, a.s. by došlo za situace vzrůstajících úrokových 
sazeb dokonce k mírnému poklesu měsíčního nájmu družstevníků bydlících ve výše uvedených nemovitostech. 
Realizace nabídky Komerční banky, a.s. byla vázána na souhlas centrálních orgánů banky, který však ke dni 
konání členské schůze nebyl ještě k dispozici. Členská schůze proto rozhodla, že pokud nabídka podmínek úvěru 
ze strany Komerční banky, a.s. nebude závazně potvrzena do data 9.5.2008, družstvo uzavře dodatek k úvěrové 
smlouvě s Hypoteční bankou, a.s. Souhlas centrálních orgánů obdržela Komerční banka a.s. dne 30.4.2008, proto 
v souladu s usnesením členské schůze a z důvodu rizika pohybu úrokových sazeb, v jejichž důsledku by 
Komerční banka a.s. mohla od nabídky odstoupit, uzavřelo družstvo dne 5.5.2008 s Komerční bankou a.s. 
smlouvu o hypotečním úvěru na refinancování stávajícího hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s. ve výši 
maximálně 34 100 000,- Kč. 
 
Čerpání prostředků je vázáno na usnesení Zastupitelstva města Kuřim, kterým vysloví souhlas s Ručitelským 
prohlášení města Kuřim ve výši 50 % poskytnutého úvěru a zástavou bytových jednotek a pozemků 2. etapy 
výstavby ve prospěch Komerční banky. Tento krok by pro město Kuřim znamenal snížení ručitelského závazku 
oproti současnému stavu, kdy město Kuřim ručí Hypoteční bance ve výši 100 % z poskytnutého úvěru. Družstvo 
by Komerční bance ručilo svým podílem na nemovitostech a Blankosměnkou vystavenou na jméno Družstva. 
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Družstvo proto žádá město Kuřim jako většinového spoluvlastníka uvedených nemovitostí a účastníka Smlouvy 
o sdružení ze dne 30.10.2002 (schválené na zasedání Zastupitelstva města Kuřim dne 7.10.2002 usnesením č. 
1146/02) o souhlas s Ručitelským prohlášením a zástavou uvedených nemovitostí ve prospěch Komerční 
banky.“ 
 
V diskusi vystoupil: Ing. Mgr. V. Burkart – vysvětlil tuto záležitost a požádal ZM o podporu tohoto materiálu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1058/2008 - ZM bere na vědomí záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ: 

26277212 na přefinancování zůstatku hypotečního úvěru čerpaného Bytovým družstvem Sv. 
Ján Kuřim, družstvo u Hypoteční banky, a.s., IČ: 13584324 čerpaného na základě smlouvy o  
úvěru reg. č. 3100/043783-01/03/01-003/00/R ze dne 29.10.2003 k dofinancování výstavby 
60 bytových jednotek v bytových domech označených jako bloky F, G, H, I, J a K (lokalita 
Díly za sv. Janem, ulice Metelkova), v souladu s usnesením ZM č. 1158/03, a to úvěrem 
poskytnutým Komerční bankou, a.s. IČ: 45317054 ve výši max. 34,1 mil. Kč.  

 Poskytovaný úvěr bude splatný do 16 let od data podpisu úvěrové smlouvy, s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 4,40% p.a. fixovanou na dobu 5 let. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Přijaté usnesení: 1059/2008 - ZM schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který 

bude poskytnut Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, ve výši max. 34,1 mil. Kč zřízením 
zástavního práva k ideálním spoluvlastnickým podílům Města Kuřim ve výši 51% na 
bytových jednotkách v bytových domech F, G, H, I, J, K:  

 
- 1493/1, 1493/3, 1493/5, 1493/6, 1493/7, 1493/8, 1493/10, 1493/12, číslo budovy popisné 
1493 na stavební parcele č. 2642/431, 
 
- 1494/1, 1494/2, 1494/5, 1494/6, 1494/7, 1494/8, 1494/9, 1494/10, 1494/11, 1494/12, 
1494/13, 1494/14, 1494/15, číslo budovy popisné 1494 na stavebních parcelách č. 2642/435, 
2642/733, 
 
- 1534/1, 1534/2, 1534/3, 1534/4, 1534/5, 1534/6, 1534/7, 1534/8, 1534/9, 1534/10, číslo 
budovy popisné 1534, na stavebních parcelách 2642/182, 2642/502, 
 
- 1535/1, 1535/2, 1535/3, 1535/4, 1535/5, 1535/6, 1535/7, 1535/8, 1535/9, 1535/10, číslo 
budovy popisné 1535 na stavebních parcelách 2642/286, 2642/477, 2642/479, 2642/488, 
2642/496, 
 
- 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1536/4, 1536/5, 1536/6, 1536/7, 1536/8, 1536/9, 1536/10, číslo 
budovy popisné 1536 na stavebních parcelách 2642/485, 2642/489,  
 
- 1537/1, 1537/3, číslo budovy popisné 1537 na stavební parcele 2642/486, 
 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budov v bytových 
domech a pozemků parc. č. 2642/431, 2642/435, 2642/733, 2642/182, 2642/502, 2642/286, 
2642/477,  642/479, 2642/488, 2642/496, 2642/485, 2642/489, 2642/486, vše zapsáno 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště 
Brno – venkov, obec Kuřim, katastrální území Kuřim na LV 5465, 5466, 5467, 5468, 5469, 
5470, 5471, 5472, 5150, 5473, 5264, 5481. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Přijaté usnesení: 1060/2008 - ZM schvaluje zajištění  pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který 

bude poskytnut Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, ve výši max. 34,1 mil. Kč  
ručitelským prohlášením vystaveným Městem Kuřim, IČ: 00281964 ve výši 50 % 
poskytnutého úvěru. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
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2.3. Převod pozemků z majetku ČR-PF do vlastnictví obce – lokalita „pod novým 
dvorem býv. státního statku“ (bývalá železniční trať Kuřim -Veverská Bítýška) 
Přílohy č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J. Němcová 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1017/2004 ze dne 27.01.2004 schválilo dle § 5, odst. 1)  
zákona číslo 95/1999 Sb. v platném znění úplatný převod  části  pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ pozemkový katastr PK číslo 2573/100 k.ú.Kuřim  určeného  pro výrobu, skladování, distribuci a 
navrhovanou komunikaci a bezúplatný převod části téhož pozemku, určeného pro veřejnou zeleň z vlastnictví 
ČR-PF do majetku obce. 
V souladu se žádostí města byl ČR-Pozemkovým fondem objednán a následně vyhotoven  geometrický plán 
číslo 1828-45/2004 z 09.12.2004, dle kterého předmětem bezúplatného převodu měla být část PK 2573/100 nově 
označená jako parc.číslo 2700/16 o výměře 1448 m2  a parc.č. 2700/14 o výměře 823 m2. V obou případech se 
jedná o pozemky pod areálem nového dvora bývalého státního statku v Kuřimi – (bývalá železniční trať Kuřim – 
Veverská Bítýška).   
V průběhu posuzování žádosti  bylo zjištěno, že pozemky, určené platnou ÚPD k realizaci zeleně  nesplňují 
podmínky zákona pro bezúplatný převod, neboť se nacházejí mimo současně zastavěné i zastavitelné území 
obce a proto  nelze žádosti  o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2700/14 o výměře 823 m2  a pozemku  parc.č. 
2700/16 o výměře 1448 m2 v k.ú.Kuřim do vlastnictví obce vyhovět. 
Úplatný převod pozemků – parc.č.2700/13 o vým. 216 m2,  parc.č. 2700/15 o vým. 2472 m2, oddělených 
z původní PK parcely číslo 2573/100 k.ú.Kuřim GP číslo 1828-45/2004 ze dne 9.12.2004  nebylo možné ze 
strany ČR-PF realizovat. Důvodem byla skutečnost, že nejdříve v době od 03.05.2005 do 03.08.2005 bylo na 
žádost ČR-PF zveřejněno na úřední desce obecního úřadu oznámení o zamýšleném převodu pozemků. I když 
k předmětnému pozemku nebyly vzneseny žádné námitky vlastnického práva jiné osoby, byl další postup 
ovlivněn vyhlášením obnovy operátu v k.ú. Kuřim, kdy sloučením předmětné PK parcely číslo 2573/100 
k.ú.Kuřim s dalšími pozemky došlo k zásadní změně výměry i označení parcel. Pozemkový fond ČR uplatnil 
v připomínkovém řízení u katastrálního úřadu k vyhlášené obnově operátu v k.ú.Kuřim námitky, které nebyly  
akceptovány. Geometrický plán zpracovaný před obnovou operátu a dosud v katastru nemovitostí nezapsaný, 
nelze pro převod pozemků již použít. ČR-PF považuje žádost města Kuřimi o úplatný převod pozemků v lokalitě 
„pod novým dvorem státního statku“ za bezpředmětnou. 
O event. možném nabytí pozemků do majetku města lze s ČR-PF jednat až po zpracování nové územně 
plánovací dokumentace Města Kuřimi. 
 
S poukazem na výše uvedené navrhuje OMP přijaté usnesení zrušit. 
 
V diskusi vystoupila: M. Bojanovská. 
 
 
Přijaté usnesení: 1061/2008 - ZM ruší usnesení ZM číslo 1017/2004 ze dne 27.01.2004. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
           
 
 
3. Výstavba města a investice 
3.1. Zpracování projektové dokumentace pro páteřní cyklistickou komunikaci regionu 
Kuřim - Veverská Bítýška 
Příloha č. 5, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala  Ing. N. Šiblová 
 
Materiál uvedla jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková a vysvětlila tuto záležitost. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání 4. 3. 2008 schválilo usnesením 1025/2008 zpracování projektové 
dokumentace pro stavební povolení na realizaci páteřní cyklistické komunikace kuřimského regionu 
s minimálním kontaktem s motorovou dopravou v trase Kuřim - Moravské Knínice - Chudčice - Veverská 
Bítýška, v parametrech vhodných i pro vozíčkáře a in-line bruslaře s předpokládanými náklady projektu do 
700.000 Kč. Vzhledem k záměru Mikroregionu Kuřimka požádat o dotaci na výstavbu této cyklostezky 
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihovýchod, oblast podpory 1.4 Infrastruktura pro bezmotorovou 
dopravu  by bylo vhodnější, aby zpracovatelem této projektové dokumentace byl Mikroregionu Kuřimka. Páteřní 
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cyklostezka prochází všemi obcemi mikroregionu, bude proto mít větší šanci uspět jako žadatel o dotaci než 
město Kuřim.   
       
Přijaté usnesení: 1062/2008 - ZM ruší usnesení ZM č. 1025/2008 ze dne 4.3.2008. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Přijaté usnesení: 1063/2008 - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na 

realizaci páteřní cyklistické komunikace kuřimského regionu s minimálním kontaktem 
s motorovou dopravou v trase Kuřim - Moravské Knínice - Chudčice - Veverská Bítýška, 
v parametrech vhodných i pro vozíčkáře a in-line bruslaře a vyčleňuje na tuto akci pro 
Mikroregion Kuřimka finanční částku 700.000 Kč. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
                      
3.2. Změna č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim 
Přílohy č.6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Materiál uvedla jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková a vysvětlila tuto záležitost. Materiál byl při 
minulém jednání ZM dne 15.4.2008 stažen z jednání pro nepřítomnost jeho zpracovatelky Ing. J. Lekešové. Nyní 
již byla přítomna a podrobně členům ZM vysvětlila všechny uvedené změny. 
 
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 : 
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 přeřešení 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 : 
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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. Kotek, Ing. D. Sukalovský, J. Herman.  
Starosta Ing. O. Štarha podává protinávrh – hlasováním vyčlenit jako dvě samostatná usnesení: vyřazení 
dílčí změny 04 a a vyřazení dílčí změny 05 a o těchto samostatně hlasovat : 
 
 
Přijaté usnesení:  1064/2008 - 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. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1065/2008 – ZM souhlasí s vyřazením dílčí změny 05 – změna funkčního využití části 

plochy občanského vybavení a služeb na plochu pro bydlení v rodinných domech z dalšího 
projednávání změny č. VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
Přijaté usnesení: 1066/2008 - ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. VIIIb. Územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim, dle přílohy.     
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 
                            

3.3. Změna č. Xa. ÚPN SÚ Kuřim - zadání 
Přílohy č. 7, 7A, 7B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala  Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstvem města Kuřimi byl dne 4. 3. 2008, č. usn. 1034/2008 schválen podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim – 
změna funkčního využití plochy individuální rekreace na plochu veřejné zeleně na pozemku parc. č. 1707, k.ú. 
Kuřim. 
7.4.2008 – 7.5.2008 probíhalo projednávání návrhu zadání s dotčenými orgány a ostatními organizacemi. 
K návrhu zadání nebyly žádné požadavky. 
Předkládáme Zastupitelstvu města Kuřimi zadání ke schválení. Návrh změny č. Xa. bude projednáván s již 
schváleným zadáním změny č. X. ÚPN SÚ Kuřim. 
 
Příloha : - zadání změny č. Xa. 
 
 
Přijaté usnesení:  1067/2008 - ZM schvaluje zadání změny č. Xa. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, 

dle přílohy.     
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel 
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3.4. Odbočovací pruh Podlesí – příspěvek na realizaci stavby 
Přílohy č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala  Ing. J. Lekešová 
  
Dne 12.5.2008 požádalo Ředitelství silnic a dálnic o spoluúčast Města Kuřim na financování stavby „I/43 Kuřim 
– Podlesí, křižovatka“ v předběžné výši 186.533,- Kč bez DPH. Tato částka byla odvozena z kalkulace nákladů 
v investičním záměru stavby. Celkové náklady stavby dle investičního záměru jsou  8.500.000,- Kč vč. DPH. 
Uvedená částka spoluúčasti bude upřesňována na základě postupného zpracování dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. ŘSD nemůže financovat stavbu chodníku podél místní 
komunikace nebo jeho úpravu.  
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.  
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.   
 
Příloha : - žádost ŘSD ČR 
  - situace stavby  
 
Materiál uvedla jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková a vysvětlila tuto záležitost. 
 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec navrhl, aby do navrženého usnesení byla zapracována konkrétní částka, 
poskytnutá městem Kuřim na financování stavby – do 200.000,- Kč bez DPH. Následně hlasováno o 
návrhu usnesení i s tímto doplněním v textu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1068/2008 - ZM  souhlasí  s  finanční spoluúčastí Města Kuřimi na financování stavby „I/43 

Kuřim - Podlesí“ - objekt chodníku podél místní komunikace, v částce do 200.000,- Kč bez 
DPH. Investor celé stavby je Ředitelství silnic  a dálnic ČR, pracoviště Šumavská 33, PSČ: 
656 09 Brno, IČ: 65993390.                      

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
3.5. Nabytí staveb do majetku města – technická infrastruktura Kolébka, II. etapa 
Přílohy č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala  Ing. J. Lekešová 
  
Investor výstavby inženýrských sítí a komunikace II. etapy výstavby rodinných domů Kolébka - Moravská 
stavební – Invest, a.s. Brno nabídl městu bezúplatný převod staveb – komunikace, vodovod a kanalizace do 
vlastnictví Města Kuřimi. Jedná se o prodloužení vybudovaných sítí I. etapy výstavby. Převod do vlastnictví 
města bude uskutečněn po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění nedodělků včetně 
majetkoprávního vypořádání za cenu 500,- Kč za každou uzavřenou smlouvu. 
Pro vydání stavebního povolení je nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na převod infrastruktury. 
 
Příloha – situace se zakreslením nově vybudované infrastruktury 
 
Materiál uvedla jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková a vysvětlila tuto záležitost. 
 
 
Přijaté usnesení: 1069/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí staveb – komunikace, vodovod a kanalizace, 

vybudovaných v rámci II. etapy výstavby  rodinných domů v lokalitě Kolébka z vlastnictví  
investora Moravská stavební – Invest, a. s., se sídlem Koliště 1912/12, PSČ: 657 80 Brno, 
IČ: 25544756, po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění případných 
nedodělků do vlastnictví města Kuřimi včetně majetkoprávního vypořádání pozemků 
dotčených stavbou za 500,- Kč za každou uzavřenou smlouvu.     

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
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3.6. Výstavba rodinných domů v lokalitě Kolébka, nabytí stavby veřejného osvětlení  do 
majetku města.  
Přílohy č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala  Ing. B. Zavřelová 
 
Na základě smlouvy č.131/2006 o budoucí kupní smlouvě na veřejné osvětlení v lokalitě Kolébka proběhne 
v nejbližší době po kolaudaci stavby uzavření smlouvy a převedení stavby VO do majetku města. 
Investor výstavby, Moravská stavební – Invest a.s, Koliště 1912, Brno, navrhuje předání do majetku Města 
Kuřim také další část výstavby „SO 08 – veřejné osvětlení - II. etapa“ na pozemcích parc. č. 3433/2 a parc. č. 
3445/4, které jsou v majetku Moravské stavební - Invest, a.s.. Převod bude řešen jednou kupní smlouvou na obě 
etapy. 
 
Přílohy: 
 návrh firmy Moravská stavební – Invest, a.s. na převedení stavby VO do majetku města Kuřim 
 technická zpráva „Změna stavby před dokončením Kuřim – Kolébka , kabelový rozvod VO“ 
 situace 1:500 „Změna stavby před dokončením Kuřim – Kolébka , kabelový rozvod VO“  
 
Materiál uvedla jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková a vysvětlila tuto záležitost. 
 

                                      
Přijaté usnesení: 1070/2008 - ZM  schvaluje nabytí stavby veřejného osvětlení vybudovaného na pozemcích 

parc. č. 3433/2 a parc. č. 3445/4 v rámci výstavby „Kuřim, lokalita Kolébka“ do majetku 
města Kuřim. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 

 
 

4. Zpráva z jednání výborů ZM 
4.1. Finanční výbor 
Příloha č. 16, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval  Ing. A. Varmužka 
  
Předseda finančního výboru RNDr. I. Poledňák informoval členy ZM o záležitostech, které finanční výbor 
projednal na svém jednání 19.5.2008.  
 
Přijaté usnesení: 1071/2008 - ZM bere na vědomí zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 19.5.2008. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 

 
 
 
 

5. Finanční záležitosti  
5.1. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.2008 
Přílohy č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval  Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.2008.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.3.2008 50.742.994,76 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                     
33.511.100,55 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 17.231.894,21 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
1. čtvrtletí roku 2008 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna na 32,45 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
bezproblémové. 
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Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna na 19,11 %, což znamená, že výdaje jsou proporcionálně ke schválenému 
rozpočtu nižší.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla 
plněna rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku + 17 231 894,21 Kč, 
což je způsobeno sezónním výkyvem prací (většina je vykonávána přes jaro, léto a podzim) a také úhradou 
některých napředpisovaných příjmů začátkem roku ( např. poplatek za komunální odpad vybrán ze 67 %).  
 
 
Přijaté usnesení: 1072/2008 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.2008, 

s přebytkem hospodaření ve výši  17.231.894,21 Kč.   
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
5.2. Návrh na zrušení dvou obecně závazných vyhlášek města Kuřimi 

Přílohy č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 

Rada města Kuřimi předkládá Zastupitelstvu města návrh na zrušení 2 obecně závazných vyhlášek města Kuřimi 
z oblasti poskytování půjček na bydlení. Konkrétně se jedná o  Obecně závaznou vyhlášku č. 7/1999, o vytvoření 
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Kuřimi a Obecně závaznou vyhlášku č. 
4/1997, o poskytování půjčky na bytovou výstavbu, ve znění obecně závazných vyhlášek č.3/1998 a č.5/2000. 
Na základě první vyhlášky byly obyvatelům města půjčovány prostředky na opravu bytového fondu, na základě 
druhé vyhlášky prostředky na pořízení nového bytu či rodinného domku.  

Fond rozvoje bydlení byl zřízen na základě obdržené státní půjčky ve výši 2,6 mil. Kč, která sloužila 
k nastartování poskytování půjček, další prostředky do fondu vkládalo město a příjmem fondu byly i splátky již 
půjčených prostředků, včetně úroků. Státní půjčka byla splacena v roce 2005. 
Fond na podporu bytové výstavby byl zřízen pouze na podnět ZM a půjčky byly financovány z části příjmů 
z privatizace bytového fondu. 
Fondy byly zřízeny v době, kdy situace na finančním trhu byla pro potenciální žadatele o půjčky na 
bydlení velmi nepříznivá, úrokové sazby se pohybovaly nad 15 % p.a. a městské půjčky tak byly 
s úrokovými sazbami v průměru 4% p.a. velmi atraktivní. V prvních letech bylo ročně půjčováno přes 5 
mil. Kč a zájem byl značný, dnes, kdy banky půjčují prostředky za obdobné úrokové sazby je zájem velmi 
malý. V loňském roce byly poskytnuty pouze 3 půjčky z FPBV a 4 půjčky z FRB. V roce 2008 zatím 
nebyly půjčky z fondů poskytnuty. 
 
Město by mělo soustřeďovat finanční prostředky do oblastí, které jsou veřejnou správou a kde soukromý kapitál 
z různých důvodů nehledá možnosti investování. To rozhodně není v současnosti výstavba domů a bytů,  
zejména v Kuřimi.  
 
Na základě všech těchto faktů je navrhováno zrušení výše uvedených obecně závazných vyhlášek.  
 
Aktuální stav bytových fondů: 
 
Fond rozvoje bydlení (FRB) – rozpůjčeno 2 366 000 Kč 34 dlužníkům. 
Splatnost posledních půjček v roce 2013. 
Půjčky jsou určeny na opravy a rekonstrukce v bytech. 
Zájem ze strany občanů se pohybuje okolo 1 mil. Kč ročně a spíše klesá. 
Fond eviduje 1 dlužníka po termínu splatnosti ( po domluvě splácí). 
 
 
Fond na podporu bytové výstavby (FPBV) – rozpůjčeno  6 925 000 Kč 76 dlužníkům. 
Splatnost posledních půjček v roce 2016. 
Půjčky jsou určeny na pořízení nebo výstavbu nové bytové jednotky. 
Zájem ze strany občanů se pohybuje kolem 600 tis. Kč ročně a v posledních letech velmi klesá. 
Fond eviduje 2 dlužníky po termínu splatnosti (po domluvě splácí). 
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V diskusi vystoupili:  
starosta Ing. O. Štarha, který zdůvodnil návrh na zrušení dvou předmětných obecně závazných vyhlášek. Klesá 
zájem o tyto půjčky oproti minulým letům. 
RNDr. I. Poledňák – doporučuje v souladu s doporučení finančního výboru, konaného dne 19.5.2008 schválit 
pouze zrušení vyhlášky o poskytování půjček na bytovou výstavbu, ale naopak zachovat nadále platnost 
vyhlášky o poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení, po její aktualizaci, která zohlední jak konkrétní účely 
půjčky, tak jejich možnou velikost. 
J. Brabec – podporuje zrušení obou obecně závazných vyhlášek, nepodporuje ani revizi stávající obecně závazné 
vyhlášky, ale případné přijetí zcela nové. 
tajemník Ing. P. Němec – připomněl generální kontrolu obecně závazných vyhlášek v Kuřimi, ZM by nemělo 
schvalovat pouhé novely stávajících obecně závazných vyhlášek, ale zrušit stávající a posléze vypracovat a 
přijmout zcela novou obecně závaznou vyhlášku. Návrh na přijetí nové obecně závazné vyhlášky ostatně může 
podat kterýkoliv člen ZM či RM. 
 

Přijaté usnesení: 1073/2008 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2008, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků 
Fondu rozvoje bydlení na území města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 9, proti 5, zdržel se 3 
 

Přijaté usnesení: 1074/2008 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2008, kterou se 
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997,o poskytování půjčky na bytovou výstavbu, ve 
znění obecně závazných vyhlášek č.3/1998 a č.5/2000. 

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 
 
5.3. Rozpočtové opatření č.7 
Přílohy č. 13, 13A, 13B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval  Ing. A. Varmužka 
 
V přílohách č. 13A a 13B jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008. 
    
 
Přijaté usnesení: 1075/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, dle  
                              přílohy. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 

 
 
 
6. Nabídka bezúplatného převodu pozemků a staveb - EMBRA Apartment s.r.o. se 
sídlem Lidická 1005/23b, Brno 
Přílohy č. 14, 14A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Tento předložený materiál starosta Ing. O. Štarha stahuje z jednání ZM.    
      
 
  

 
7. Žádost obyvatel bytového domu na nám. Osvobození 
Příloha č. 15, zpracoval a předložil B. Jež 
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ZM byl předložen dopis Společenství vlastníků bytových jednotek, žádající zajistit odvodnění částí pozemků p.č. 
1822, k.ú. Kuřim za bytovým domem na náměstí Osvobození 824, 825. ZM tuto žádost může vzít pouze na 
vědomí a její technické dořešení bude předloženo odboru investičního a regionálního rozvoje MěÚ Kuřim. 
 
V diskusi vystoupil: J. Brabec, který upozornil, že po formální stránce není dopis ani stížností, ani peticí, u 
kterých by byl zákonem stanovený závazný termín projednání, o kterém se text dopisu nezmiňuje. 
 
Přijaté usnesení: 1076/2008 - ZM bere na vědomí dopis Společenství vlastníků bytových jednotek ohledně 

odvodnění části pozemku p.č. 1822, k.ú. Kuřim za bytovým domem na náměstí Osvobození 
824, 825. 

Hlasováno: pro: 17, proti 0, zdržel se 0 
 
 
 
 
8. Různé 
Starosta Ing. O. Štarha informoval ZM o odhalení busty E. Beneše ve středu 28.5.08 od 16:00 hod. na nám. 1. 
května v Kuřimi. Na tuto akci jsou členové ZM srdečně zváni.  
Téhož dne by měl Kuřim také navštívit zástupce izraelského velvyslance v ČR. V 18:00 hod. se v sále ZUŠ za 
jeho účasti uskuteční přednáška o historii a současnosti státu Izrael, který slaví 60. výročí svého založení. 
Tajemník Ing. P. Němec - ZM by na svém příštím jednání 17.6.08 mělo přijmout novou obecně závaznou 
vyhlášku o dani z nemovitosti, aby tato mohla podle zákona vstoupit v platnost od 1.8.2008. Návrh této obecně 
závazné vyhlášky připravuje na odboru majetkoprávním Mgr. P. Kavka. 
Mgr. M. Nawrath - prázdné vývěsky na Dílech – měly by se naplnit informacemi MěÚ (podle slov tajemníka 
úřadu patří tyto vývěsky MěÚ). 
Ing. R. Hanák – upozornil na stav chodníků v oblasti Na Loučkách, jsou ve špatném stavu, zejména po dešti. 
Místostarostka Ing. M. Macková – pracovníci OŽP toto pojedou zkontrolovat dne 21.5.2008 v 16:00 hod. 
Ing. M. Kotek – tuto záležitost v minulosti již několikrát urgoval, lidem to vadí. 
J. Herman – křižovatka Podhoří - Brněnská: projekt na výstavbu 24 bytových jednotek, tato výstavba se v tomto  
prostoru vůbec nehodí a hyzdí to místní lokalitu, lidé si na to stěžují, protože nejsou účastníky stavebního řízení. 
Ing. M. Kotek – ptá se, zda má na toto město vůbec vliv? Toto rozhoduje stavební úřad, účastníkem stavebního 
řízení je město. Jak se k tomuto problému staví komise výstavby? 
V. Zejda – komise výstavby je pouze orgán poradní a iniciativní, z hlediska samosprávy rozhoduje RM a ZM, po 
linii státní správy pak odbor investiční a regionálního rozvoje a odbor stavební a vodoprávní, tato stavba 
odpovídá všem potřebným normám. 
Ing. M. Bojanovská – povolování výstavby takových objektů probíhá veřejnou vyhláškou, obyvatelé tamní 
lokality měli možnost vznést včas své námitky. 
Místostarostka Ing. M. Macková – město Kuřim je úspěšný žadatel o dotaci ohledně zateplení a výměny oken na 
ZŠ Tyršova z fondů Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí v částce 17,7 mil. 
Kč. Celkové náklady stavby činí 22,5 mil. Kč. 
 
. 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl MVDr. Jiří Pikula, 
Ph.D.  
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:00 hod. 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 20.5.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
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Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
 
 
              Mgr. Lubomír Kincl                               Mgr. Martin Nawrath 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                    plnění usnesení ZM k 13.5.2008 
2, 2A, 2B, 2C           dodatek č. 2 ke Smlouvě kupní a Smlouvě ke zřízení předkupního práva 
3                               Bytové družstvo Sv. Jan Kuřim – refinancování stávajícího hypotečního úvěru 
4, 4A                         převod pozemků z majetku ČR-PF do vlastnictví obce 
5                               zpracování projektové dokumentace pro páteřní cyklistickou komunikaci regionu 
6, 6A, 6B, 6C           změna č. VIII. ÚPN SÚ Kuřim 
7, 7A, 7B                  změna č. Xa. ÚPN SÚ Kuřim - zadání 
8, 8A, 8B                  odbočovací pruh Podlesí – příspěvek na realizaci stavby 
9, 9A, 9B                  nabytí staveb do majetku města – technická infrastruktura Kolébka, II. etapa 
10, 10A, 10B, 10C   výstavba rodinných domů v lokalitě Kolébka, nabytí stavby do majetku města 
11, 11A, 11B, 11C   výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.2008 
12, 12A, 12B            zrušení obecně závazných vyhlášek – FRB a FPBV 
13, 13A, 13B            rozpočtové opatření č. 7 
14, 14A                     nabídka bezúplatného převodu pozemků a staveb – EMBRA Apartment s.r.o. 
15                              žádost Společenství vlastníků bytových jednotek o odvodnění pozemků 
16                              zápis č. 9 z jednání finančního výboru ze dne 19.5.2008 
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