
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 05/2008 konaného dne 17.6.2008  

 
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, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník 
 
Omluveni: Ing. Drago Sukalovský, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů ZM. Konstatoval, že zasedání ZM je 
usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Lubomír Kincl 
Komise schválena všemi přítomnými (12). 
 
Ověřovatelé zápisu: Alena Szabóvá, Ing. Martina Bojanovská  
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (12) 
 
Program: 

1. Plnění usnesení                       
2. Majetkoprávní úkony  

- nabytí parkovacích stání do majetku města – TENZA Real. s.r.o. 
- odprodej pozemků pro výstavbu komunikace - Záhoří 
- nabytí garáže U Vlečky do majetku města 
- obecně závazná vyhláška o dani z nemovitostí 
- nabídka bezúplatného převodu pozemků a staveb – EMBRA Apartment s.r.o. 
- žádost o odkoupení pozemků  

3. Výstavba města a investice 
- nabytí staveb do majetku města – nadzemní hydrant Kolébka 
- alternativní územní studie – lokalita Záhoří 
- harmonogram projednání Návrhu zadání ÚP Kuřim 

4. Finanční záležitosti 
- podnikatelský obolus 2008 
- žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti – 2. kolo 
- rozpočtové opatření č. 8 
- závěrečný účet 2007 

                 5.     Mikroregion Kuřimka 
                 6.     Zápis z jednání finančního výboru 
 7. Různé 
                          - informace o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
  - výstavba cesty ul. Fučíkova 
  - informace o jmenování nových členů školských rad 
 
 
Program jednání včetně dodatečně dodaných materiálů byl schválen hlasy všech 12. přítomných členů ZM. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 10.6.2008 
Příloha 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. 
Plnění usnesení č. 1089/2007 bylo z části zahájeno, celkové plnění je brzděno nevyřízeným dědictvím. Návrh na 
řešení usnesení 1187/2007 bude samostatným bodem zasedání ZM. 
 
 
Přijaté usnesení: 1077/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 10.6.2008.  
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 5 
 
 
 
 

2. Majetkoprávní záležitosti 
2.1. Nabytí parkovacích stání do majetku města – TENZA Real, s.r.o. 
Přílohy č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu programu se dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 13 členů 
ZM. 
 
Smlouvou kupní a Smlouvou o zřízení předkupního práva jako práva věcného číslo 34/2005 ze dne 22.3.2005 
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 k předmětnému pozemku a změna článku 11, který upravuje převod 
vybudované infrastruktury do majetku města .  
Dne 20.5.2008 schválilo ZM pod číslem usnesení 1057/08 uzavření „Dodatku č. 2“ k této smlouvě, jehož 
předmětem byla změna čl. 11.1 písm. e) v tom smyslu, že TENZA vybuduje 6 parkovacích stání místo 7 za 
celkovou cenu 90 000,- Kč pro uživatele z řad veřejnosti.  
Na základě uzavřeného Dodatku č. 2 (viz. výše) nabídla Tenza městu Kuřim úplatný převod 6 vybudovaných 
parkovacích stání včetně pozemků do majetku za celkovou dohodnutou kupní cenu ve výši 90.000,- Kč. 
 
 
Přijaté usnesení 1078/2008 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc.č. 1593/30 o výměře 12 m2,1593/31 o 

výměře 12 m2,1593/32 o výměře 12 m2,1593/38 o výměře 19 m2 vše k.ú. Kuřim za celkovou 
kupní cenu ve výši 100,- Kč do majetku města Kuřimi od společností TENZA Real, s.r.o., se 
sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, org. č. 7, PSČ: 617 00, IČ: 25576321. Náklady spojené 
s převodem nemovitostí uhradí prodávající.    

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 4 
                            

 
Návrh usnesení: 1079/2008 - ZM schvaluje nabytí staveb parkoviště na pozemcích parc.č. 1593/30, 1593/31, 

1593/32, 1593/38, 1748/2, 1749/2 vše k.ú. Kuřim za celkovou kupní cenu ve výši 90.000,- 
Kč do majetku města Kuřimi od společností TENZA Real, s.r.o., se sídlem Brno, 
Svatopetrská č.p. 35, .org. č. 7, PSČ: 617 00, IČ: 25576321.  

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 4 
 
 
 
 
2.2. Odprodej pozemků pro výstavbu komunikace - Záhoří  
Přílohy č. 2, 2B, 2C, 2D, 2E předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová 
 
V souvislosti s připravovanou výstavbou lokality Záhoří a plánovanou výstavbou komunikace – dopravní 
napojení lokality Záhoří na silnici II/386 ul. Blanenskou, obdržel odbor majetkoprávní studii dopravního 
napojení vypracovanou Projekční a inženýrskou kanceláří – Jiří Bajer včetně výkresu záboru ploch, které budou 
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dotčeny stavbou komunikace. V této souvislosti se podařilo vyjednat s obchodní firmou LIKOV s.r.o. (dále jen 
„LIKOV“) odprodej části parcely p.č. 2994/39 k. ú. Kuřim označené dle GP č. 2352-15/2007 jako parcela p.č. 
2994/50 k. ú.Kuřim o výměře 136 m2 a odprodej části p.č. 2994/7 označené dle výše uvedeného GP jako p.č. 
2994/51 o výměře 19 m2 za cenu 600,- Kč za m2 pozemku. 
V souvislosti s přípravou lokality Záhoří nechal OIRR zaměřit retenční hráz v Kuřimi v lokalitě Blanenská. Z  
GP č.2364-42/2008 ze dne 15.4.2008 jednoznačně vyplynulo, že stavbou retenční hráze zasáhlo město Kuřim 
jako stavebník do pozemků ve vlastnictví LIKOVU. Obchodní firma LIKOV s.r.o. požaduje odkoupení pozemku 
p.č. 2994/57 o výměře 211 m2 k.ú. Kuřim městem Kuřim z důvodu, aby se stavba retenční hráze nacházela na 
pozemcích v majetku města. Za pozemek p.č. 2994/57 požaduje LIKOV cenu 400,- Kč/m2 pozemku. 
Vzhledem k tomu, že se cena pozemku v průmyslové lokalitě Blanenská pohybuje v rozmezí 1200-1500,- Kč / 
m2, doporučuje OMP nabytí výše uvedených pozemků do majetku města.  
 
Materiál objasnil Mgr. Petr Kavka z OMP a Ing. Jana Lekešová z OIRR. 
V průběhu projednávání tohoto bodu odešla z jednání ZM místostarostka Ing. Miluše Macková, přítomno 
12 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupil: J. Brabec, Ing. O. Štarha 
 
 
Přijaté usnesení: 1080/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků označených dle GP č. 2352-15/2007 

jako p.č. 2994/50 k. ú.Kuřim o výměře 136 m2, p.č 2994/51 k. ú.Kuřim o výměře 19 m2. za 
cenu 600,- Kč/m2, do majetku města Kuřimi od společnosti LIKOV s.r.o., se sídlem 
Lipůvka, Agrodružstvo,č.par. 923, IČ: 60697598. Náklady spojené s převodem nemovitostí 
uhradí nabyvatel. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena podle zákona.   

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 5 
 
  
Přijaté usnesení 1081/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemků označených dle GP č. 2364-42/2008 

jako p.č. 2994/57 o výměře 211m2 k. ú.Kuřim za cenu 400,- Kč/m2, do majetku města 
Kuřimi od společnosti LIKOV s.r.o., se sídlem Lipůvka, Agrodružstvo,č.par. 923, IČ: 606 
97 598. Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí nabyvatel. Daň z převodu 
nemovitostí bude uhrazena podle zákona.    

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 5 
 
 
 
 
2.3. Nabytí garáž U Vlečky do majetku města 
Přílohy č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
ZM dne 2.10.2007 pod č. usn. 1187/2007 schválilo nabytí garáže č.ev. 334 na pozemku p.č. 3857 (vlastník je 
město Kuřim) vše v k.ú. Kuřim v lokalitě U Vlečky za cenu 110.000,- Kč. Dne 2.6.2008 přišel ze strany 
prodávajícího (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno) návrh kupní 
smlouvy na převod předmětné garáže s kupní cenou ve výši 120 000,- Kč. Takto navýšena cena oproti loňské 
nabídce byla telefonicky zdůvodněna stanoviskem cenového odboru příslušného úřadu opírající se o údajně nový 
znalecký posudek, který nebyl OMP předložen. 
OMP nesouhlasí s takto jednostranně navýšenou cenou, navrhuje vznést námitky a jednat dál. V případě, že ZM 
rozhodne o nabytí garáže za nově požadovanou cenu, bude nutné zrušit předchozí usnesení č. 1187/2007. 
V opačném případě OMP požaduje prodloužit termín plnění původního usnesení č. 1187/2007 do 31.12.2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1082/2008 - ZM schvaluje nabytí garáže č.ev. 334 k.ú. Kuřim v lokalitě U Vlečky do 

majetku města Kuřimi za kupní cenu 120.000,- Kč. Náklady spojené s uzavřením kupní 
smlouvy a s převodem nemovitosti ponese prodávající. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 5 
 

 
Přijaté usnesení: 1083/2008 - ZM ruší ZM usnesení č. 1187/2007 ze dne 2.10. 2007. 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 5 
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2.4. Obecně závazná vyhláška o dani z nemovitostí 
Přílohy č. 3, 3B, 3C, 3D, 3E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Materiál objasnil Mgr. Petr Kavka z OMP.  
 
S účinností od 1.1. 2008 byl novelizován zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, který přináší obcím 
rozšíření pravomocí v daňové oblasti a může mít pozitivní dopad na rozpočet města. 

- § 4 odst. 1 písm. v) – toto ustanovení nabízí obci možnost osvobodit od daně z nemovitostí obecně 
závaznou vyhláškou zemědělské pozemky (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, trvalé travní 
porosty) s výjimkou zahrad, které osvobozeny být nemohou. Vlastní úvahou může obec některé tyto 
pozemky z osvobození vyjmout. Podmínkou ovšem je, aby se nacházely v zastavěném území nebo 
v zastavitelných plochách obce. Tyto pozemky však musí být přesně specifikovány parcelním číslem a 
názvem katastrálního území. Variantu individuálního osvobozování některých subjektů od daňové 
povinnosti OMP po konzultaci s FÚ nedoporučuje. 

- § 6 odst. 4 písm. b) – jeho uplatněním může obec pro určení sazby daně z pozemků obecně závaznou 
vyhláškou zvýšit zařazení obce o jednu kategorii, čímž docílí násobení daňového základu vyšším 
koeficientem. Dle současného zákona je Kuřim zařazena k obcím s počtem obyvatel 6 – 10 tisíc a 
přísluší jí koeficient 1,6. Pro potřeby zákona se vychází z údajů podle sčítání obyvatel z roku 2001. 
Jelikož tento stav již neodpovídá skutečnosti, bylo by možné využít zákonného zmocnění a stanovit 
vyhláškou koeficient 2,0. 

- § 11 odst. 3 písm. a) – viz. předchozí bod. Toto ustanovení se týká daně ze staveb. 
- § 11 odst. 3 písm. b) – na základě tohoto ustanovení vydalo město Kuřim obecně závaznou vyhlášku č. 

4/2000 s účinností od 1.1.2002, v níž stanovilo násobení sazby daně ze staveb koeficientem 1,5. 
Vyhláška je stále platná. 

- § 12 – místní koeficient – zde zákon nabízí obci stanovit dle vlastní úvahy obecně závaznou vyhláškou 
místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se pak vynásobí daňová povinnost 
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor. Obec může stanovit jen 
jeden koeficient pro všechny nemovitosti.  

 
Aby bylo možné podle případných nových obecně závazných vyhlášek postupovat a daň vyměřovat již ve 
zdaňovacím období roku 2009, musí být obecně závazná vyhláška schválená zastupitelstvem a platná 
nejpozději k 1.8.2008.  
OMP vytvořil 6 variant změn v daňové oblasti a prokonzultoval tyto možnosti s FÚ Brno-venkov. Navrhované 
varianty jsou zpracovány do tabulky, která tvoří přílohu tohoto materiálu. Žádná z navržených variant nebude 
pro daňového poplatníka znamenat nutnost podat nové daňové přiznání. FÚ vyměří daňovou povinnost z moci 
úřední. Nové daňové přiznání by si vyžádala pouze jakákoliv varianta obsahující osvobození zemědělských 
pozemků. 
Výnos daně z nemovitostí činil za rok 2007 částku ve výši 4.238.912 Kč. OMP připomíná, že v oblasti daní 
z nemovitostí nedošlo od roku 1993 k žádnému podstatnému zvýšení daňové povinnosti. Daň z nemovitosti 
plyne v celé své výši na základě zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní do rozpočtů obcí (§ 4). 
Tento materiál projednala RM na své schůzi dne 4.6.2008 a postoupila jej k projednání ZM s tím, že doporučuje 
přijmout variantu 4a. 
OMP při přípravě materiálů dospěl k variantě 4b, při níž není třeba zrušit současnou obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2000 (případně ji legislativně zakomponovat do nově přijímané vyhlášky). 
Pokud ZM schválí jakoukoliv jinou variantu, bude nutné obecně závaznou vyhlášku č. 4/2000 zrušit. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se vrátila na jednání ZM místostarostka Ing. Miluše Macková a 
dostavil se také zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 14 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Kotek, Mgr. M. Nawrath, J. Brabec, Ing. O. Štarha, Mgr. L. Kincl, V. Zejda. 
 
 
Přijaté usnesení: 1084/2008 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2008 o dani z nemovitosti ve 

variantě 4A. 
Hlasováno: pro 12, proti 2, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
Přijaté usnesení: 1085/2008 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008, kterou se ruší Obecně 

závazná vyhláška č. 4/2000 ze dne 25. července 2000. 
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Hlasováno: pro 12, proti 2, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
2.5. Nabídka bezúplatného převodu pozemků a staveb - EMBRA Apartment s.r.o. se 
sídlem Lidická 1005/23b, Brno 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Po dokončení projektu realizace výstavby bytových domů na ulici Dlouhá č.p. 1635 a Metelkova č.p. 1773, č.p. 
1774, č.p. 1851 a č.p. 1852 nabízí EMBRA Apartment s.r.o. městu Kuřim bezúplatný převod přilehlých 
pozemků, staveb a komunikací. Celková výměra parcel činí 4.053 m2 viz příloha A. 
Pozemky parc.č. 2642/710, parc.č. 2642/961, parc.č. 2642/555, parc.č. 2642/559, parc.č. 2642/842 obklopují 
bytové domy č.p. 1635, č.p. 1773, č.p. 1774, č.p. 1851, č.p. 1852 a jsou částečně zastavěny chodníky, pozemek 
parc.č. 2642/842 je částečně zastavěn komunikací. Zbývající části pozemků tvoří zatravněné plochy. 
Pozemek parc.č. 4598 je pozemek mezi obrubníkem silnice a chodníkem na ulici Metelkova. 
Pozemky parc.č. 4700, parc.č. 4742, parc.č. 4717 a parc.č. 4760 jsou využívány jako přístup k bytovým domům 
č.p. 1773 a č.p. 1774 mezi parkovacími stáními. 
Pozemek parc.č. 4811/2 je využíván jako vchod do bytového domu č.p. 1851 a je zastaven vstupními schody do 
domu. 
Pozemky parc.č. 4867 a parc.č. 2642/564 leží vedle parkovacích stáních a jsou vyčleněny na umístění kontejnerů 
na komunální odpad. 
Pozemky parc.č. 4712, parc.č. 4713, parc.č. 4714, parc.č. 4754, parc.č. 4755 a parc.č. 4756 jsou pozemky, na 
kterých je vybudované stání pro kontejnery na komunální odpad. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO doporučuje převod chodníků a komunikací na ul. Metelkova až po kolaudaci a po jejich geometrickém 
zaměření, oddělení chodníků, komunikací od zelených ploch.  
Komise výstavby jednání KV se bude konat 10.6., ZM bude dodatečně informováno o stanovisku předsedou 
komise. 
OIRR nemá námitek k převodu uvedených pozemků vyjma pozemku parc.č. 4811/2 – vchod k bytovému domu 
č.p.1851. 
OŽP doporučuje nejprve vyřešit přemístění kontejnerů na komunální odpad před domem č.p. 1774. Dále nejsou 
zbudována stání na kontejnery separovaného odpadu. OŽP nedoporučuje převod vstupu a schodiště mezi 
chodníkem a domem č.p. 1851 (parc.č. 4811/2). K převodu ostatních navrhovaných pozemků do majetku města 
nemá dalších námitek. 
Komise dopravy: doporučuje nabytí pozemků dle žádosti s ohledem na záměry města s využitím klidové zóny. 
OMP doporučuje převod pozemků po geometrickém zaměření a oddělení chodníků a komunikací od zelených 
ploch.   
Parc.č. 4811/2 je využívána jako vchod do bytového domu č.p. 1851 a je zastavěna vstupními schody. OMP 
nedoporučuje pozemek přebírat do majetku města, nýbrž navrhnout společnosti EMBRA Apartment s.r.o., aby 
pozemek dle § 9 odst.) 1 zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů nabídla Společenství vlastníků bytového domu.  
K ostatním pozemkům OMP nemá námitek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1086/2008 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 4700, parc.č. 4742, parc. č. 

4717, parc. č. 4760, parc. č. 2642/710, parc. č. 2642/559, parc. č. 2642/555, parc. č.  
2642/961, parc. č. 2642/842, par.č. 2642/564, parc. č. 4598, parc. č. 4867, parc. č. 4712, 
parc. č. 4713, parc. č. 4714, parc. č. 4754, parc. č. 4755 a parc. č. 4756 zapsaných na LV 
číslo 5988 pro obec a k.ú. Kuřim a staveb komunikací na těchto pozemcích od vlastníka – 
společnosti EMBRA Apartment s.r.o. se sídlem Brno, Lidická 1005/23b, PSČ: 602 00, IČ 
26979641.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
  
 
 
2.6. Žádost o odkoupení pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká - manželé Boháčovi, Ing. 
Stanislav Sehnal a Eva Mazánková, všichni bytem Kuřim, ul. Zámecká 
Přílohy č. 4, 4B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Eva Mazánková, bytem Zámecká 1037, Kuřim žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 761/1 k.ú. Kuřim o 
výměře cca 635 m2. Předmětný pozemek o výměře 525 m2 užívá jmenovaná na základě nájemní smlouvy č. 
98/1999 ze dne 31.5.1999 jako okrasnou zahradu okolo rodinného domu č.p. 1037 - viz příloha B.  
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Ing. Stanislav Sehnal, bytem Zámecká 1034, Kuřim žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 761/1 k.ú. Kuřim o 
výměře cca 162 m2 a pozemku parc.č. 761/19 k.ú. Kuřim o výměře 41m2. Část pozemku parc.č. 761/1 o výměře 
162 m2 užívá  jmenovaný na základě dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 102/1999 ze dne 19.5.1999 jako 
okrasnou zahradu okolo rodinného domu č.p. 1034 - viz příloha B. Pozemek parc.č. 761/19 je užíván jako vjezd 
do garáže - viz příloha 4B. 
Manželé Milan a Marie Boháčovi, bytem Zámecká 1036, Kuřim žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 761/1 
k.ú. Kuřim o výměře cca 268 m2 a pozemku parc.č. 761/18 k.ú. Kuřim o výměře 62m2. Část pozemku parc.č. 
761/1 o výměře 162 m2 užívají  jmenovaní na základě dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 62/1999 ze dne 
19.5.1999 jako okrasnou zahradu okolo rodinného domu č.p. 1036. Pozemek parc.č. 761/18 je užíván jako vjezd 
do garáže - viz příloha B. 
Jedná se o lokalitu rodinných domků typu OKAL na ul. Zámecká, kde pozemky okolo domů užívají vlastníci 
domů na základě nájemních smluv jako okrasné zahrady. V pozemcích jsou uloženy inženýrské sítě: plynovod, 
elektrická energie, vodovod, kanalizace (není ve vlastnictví města Kuřim), kabelová televize a veřejné osvětlení. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO, OŽP a komise dopravy nemají námitek k převodu pozemků. 
Komise výstavby: nemá námitek k odprodeji pozemků a doporučuje prověřit existenci sítí TI. 
OIRR a OMP doporučují odprodej pozemků za podmínky zřízení věcných břemen k inženýrským sítím, ve 
vlastnictví města. Paní Mazánková žádá o odprodej pozemku co nejblíže k chodníku na západní straně směrem 
k bytovým domům vyjma provizorního parkoviště. Vzhledem k místnímu šetření tuto variantu OMP 
nedoporučuje, doporučuje odprodat pozemek v linii vzrostlých keřů. 
Město v této lokalitě v roce 2007 odprodalo Olze Formanové část pozemku parc.č. 761/1 k výstavbě garáže za 
cenu 300,- Kč/ m2. Pozemek parc.č. 761/1 je určen územním plánem sídelního útvaru Kuřim jako plocha bydlení 
v bytových domech. OMP doporučuje cenu min. 500,- Kč/m2. 
 
V diskusi vystoupili: J. Brabec, E. Mazánková, Ing. M. Bojanovská, V. Zejda, J. Herman, Mgr. L. Ambrož. 
 
 
Přijaté usnesení: 1087/2008 - ZM schvaluje záměr odprodat Marii Mazánkové, bytem Zámecká 1037, 664 

34 Kuřim, část pozemku parc.č. 761/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 525 m2 (dle přílohy) za 
cenu 500,- Kč/m2 s podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím 
v majetku města Kuřimi uložených v předmětném pozemku a s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nebyl přítomen 3 
  
  
Přijaté usnesení: 1088/2008 - ZM schvaluje záměr odprodat Ing. Stanislavu Sehnalovi, bytem Zámecká 

1034, 664 34 Kuřim, část pozemku parc.č. 761/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 162 m2 (dle 
přílohy) a pozemek parc.č. 761/19 v k.ú. Kuřim o výměře 41 m2 za cenu 500,-Kč/m2 
s podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím v majetku města 
Kuřimi uložených v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nebyl přítomen 3 
  
 
Přijaté usnesení: 1089/2008 - ZM schvaluje záměr odprodat manželům Milanovi a Marii Boháčovým, bytem 

Zámecká 1036, 664 34 Kuřim, část pozemku parc.č. 761/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 268 
m2 (dle přílohy) a pozemek parc.č. 761/18 v k.ú. Kuřim o výměře 62 m2 za cenu 500,- Kč/m2 
s podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím v majetku města 
Kuřimi uložené v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 2, nebyl přítomen 3 
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2.7. Žádost o odkoupení části pozemku v Kuřimi na ulici Popkova – manželé Prachárovi 
Přílohy č. 4, 4C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Manželé MUDr. Patrik a Martina Prachárovi, bytem Brněnská 1257, Kuřim žádají o odkoupení části pozemku 
parc.č. 2291/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 110 m2  za účelem rozšíření pozemku parc.č. 2290 k.ú. Kuřim, na kterém 
budou stavět rodinný dům. Manželé Prachárovi by chtěli o předmětný pozemek rozšířit zahradu a přičlenit 
k pozemku zpět studnu, která byla postavena původními majiteli pozemku - viz příloha C. Pozemek byl v roce 
1971 nuceně, údajně „pod politickým nátlakem“ vykoupen od příbuzných paní Prachárové v rámci výstavby  
sídliště na ulici Legionářská. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO, OŽP, KV, OIRR a OMP nemají námitek k převodu pozemku. 
OMP doporučuje odprodej pozemku za cenu 500,- Kč/m2. 
 
V diskusi vystoupili: J. Brabec, J. Herman, Mgr. P. Kavka, manželé Prachárovi.  
 
 
Přijaté usnesení: 1090/2008 - ZM schvaluje záměr odprodat manželům MUDr. Patriku Prachárovi a Martině 

Prachárové, bytem Brněnská 1257, 664 34 Kuřim, část pozemku parc.č. 2291/1 v k.ú. Kuřim 
o výměře cca 110 m2 (dle přílohy) za cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 3, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 

3. Výstavba města a investice 
3.1. Nabytí staveb do majetku města – nadzemní hydrant Kolébka 
Přílohy č. 5, 5A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Investor výstavby rodinných domů Kolébka - Moravská stavební – Invest, a.s. Brno nabídl městu úplatný převod 
nadzemního hydrantu do vlastnictví Města Kuřimi. Nadzemní hydrant v této lokalitě byl požadován v rámci 
povolování výstavby rodinných domů v Kolébce. Nadzemní hydrant je napojen na stávající vodovodní řad a je 
umístěn na pozemcích Města Kuřimi parc. č. 3433/1 a 3440. Součástí osazení nadzemního hydrantu bylo 
vybudování schodiště a zpevněné plochy. Stavba je zkolaudována, BVK a.s. tento hydrant převezmou do 
provozování. Investor navrhuje převod hydrantu do vlastnictví města za cenu 500,- Kč.   
 
 
Přijaté usnesení: 1091/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí stavby nadzemního hydrantu včetně schodiště a 

zpevněné plochy na pozemcích parc č. 3433/1 a 3440, k. ú. Kuřim, ul. Hybešova, lokalita 
Kolébka z vlastnictví investora Moravská stavební – Invest, a. s., se sídlem Koliště 1912/12, 
PSČ: 657 80 Brno, IČ: 25544756 do vlastnictví města Kuřimi za cenu 500,- Kč.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 
3.2. Alternativní územní studie - lokalitu Záhoří   
Přílohy č. 6, 6A, předkládá a zpracoval Mgr. M. Nawrath 
 
Materiál objasnil a zdůvodnil jeho předkladatel Mgr. Martin Nawrath. 
 
Město Kuřim si nechalo pro potřeby přípravy nového územního plánu zpracovat atelierem Kynčl + Knesl spol. 
s r.o. územní studii lokality Záhoří. Tato studie aktualizuje možný územní rozvoj Kuřimi v lokalitě Záhoří a 
Podlesí nad rámec současně platného územního plánu. Vzhledem k plánované výstavbě týkající se lokality 
Záhoří je z hlediska posouzení rozvoje celé lokality vhodné srovnání stávající studie se studií alternativní, 
zpracovanou jiným architektonickým atelierem tak, aby bylo omezeno riziko konfliktu zájmů, tj. aby zpracovatel 
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této studie nebyl současně v obchodním vztahu k firmám ekonomicky zainteresovaným na řešeni této lokality. 
Studie by měla být zaměřena na řešení území nejen z hlediska jeho zastavitelnosti, ale měla by brát v maximální 
možné míře na zřetel i širší vztahy tak, aby byly respektovány podmínky dlouhodobě udržitelného rozvoje a 
kvality života ve městě zejména: 
a) v dopravní infrastruktuře a obslužnosti celého města, 
b) v technické infrastruktuře (zejména kanalizace),  
c) v občanské vybavenosti města, sociální infrastruktuře a životním prostředí.  
Cíle studie: 
A) popsat limity řešené lokality ve vazbě na limity územního rozvoje obecně, a to s výhledem po dobu platnosti 
nového územního plánu (tj. cca do roku 2020), 
B) alespoň přibližně popsat ekonomickou náročnost opatření, která budou nutná v případě překročení 
současných limitů územního rozvoje,   
C) nabídnout samosprávě možnost výběru ze dvou řešení, z nichž samospráva (zastupitelstvo) vybere to, které se 
stane podkladem pro stanovisko města v územním řízení pro lokalitu Záhoří a jedním z podkladů pro zpracování 
nového ÚP. 
 
V diskusi vystoupili: J. Herman, Ing. M. Kotek, J. Brabec, Ing. M. Bojanovská, V. Zejda, Ing. O. Štarha, pan 
Zavadil 
Pan Kumprecht seznámil ZM s výzvou, která byla několika občanskými iniciativami dne 17.6.2008 podána na 
podatelně MěÚ Kuřim a která se týká projednávání územního plánu a stavebních záměrů v Kuřimi.   
Mgr. L. Kincl a Ing. O. Štarha tuto výzvu zpochybnili, neboť někteří z podepsaných signatářů se po osobní 
rozmluvě od této výzvy distancovali. 
Pan Kumprecht – tato výzva vznikla jako společné dílo několika občanských iniciativ v Kuřimi, odmítá 
zpochybňování podpisů uvedených signatářů.  
 
Mgr. Martin Nawrath – žádá po vedení města oficiální zadání územní studie lokalit Záhoří, Podlesí a Díly - Jih a 
uzavřenou smlouvu s Ing. arch. Kynčlem.  
Současně stahuje původní návrh usnesení k tomuto bodu: 
 
Navržené usnesení:ZM ukládá RM zajistit vyhotovení alternativní územní studie pro lokalitu Záhoří (staženo). 
 
 
J. Brabec navrhuje spojit projednávání tohoto materiálu spolu s dalším bodem jednání – „Harmonogram 
projednání návrhu zadání ÚP Kuřim“, který s tímto bodem úzce souvisí. 
 
 
Alena Matějíčková podává návrh na další usnesení k tomuto bodu:  

 
Navržené usnesení: ZM si vyhrazuje právo rozhodování ve věci vyjádření města v územním řízení, 

týkajícího se výstavby v lokalitě Záhoří. 
Tento návrh usnesení byl po další diskusi jeho navrhovatelkou také stažen. 
 
 
Po další diskusi předkladatel materiálu Mgr. Martin Nawrath navrhl ZM k přijetí další návrh usnesení: 
 
 
Přijaté usnesení: 1092/2008 - ZM ukládá RM zajistit zpracování posudku, který posoudí územní studii 

lokality Záhoří z hlediska urbanistického, vyvolaných nákladů pro rozpočet města Kuřimi 
v oblasti infrastruktury, občanské vybavenosti, ploch pro rekreaci a sport a z hlediska 
souladu I. etapy výstavby v lokalitě Záhoří se stávajícím Územním plánem města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 
3.3. Harmonogram projednání Návrhu zadání Územního plánu Kuřim  
Příloha č. 7, předkládá a zpracoval Mgr. M. Nawrath 
 
Materiál objasnil a zdůvodnil jeho předkladatel Mgr. M. Nawrath. 
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Členové Zastupitelstva města Kuřimi obdrželi dne 9.6.2008 Návrh zadání Územního plánu Kuřim. Ten počítá 
s  harmonogramem projednání materiálu v komisích Rady města Kuřimi v průběhu června, s veřejným 
projednáním materiálu v průběhu července a s jeho schválením na zasedání zastupitelstva města dne 19.8.2008. 
Vzhledem k tomu, že územní plán je jedním z nejdůležitějších dokumentů ovlivňujících rozvoj území města 
Kuřimi, doporučuji jeho projednání posunout za dobu prázdnin (měsíce červenec a srpen). Z důvodů 
dovolených je původní harmonogram nevhodný, jak pro veřejné projednání, tak i pro schválení v zastupitelstvu 
města. Schválení navrhuji na zasedání ZM 30.9.2008. 
 
V diskusi vystoupili: starosta Ing. O. Štarha – v průběhu července 2008 budou do schránek občanům Kuřimi 
distribuovány formou letáčku srozumitelné informace o stavebních záměrech v Kuřimi, harmonogram jejich 
projednávání s veřejností, pojednávání v orgánech města apod. 
Ing. M. Bojanovská – přimlouvá se také za tento postup. 
J. Brabec – veřejné projednání územního plánu je možné uskutečnit s občany po prázdninách v září 2008  v sále 
Kulturního domu Kuřim + případné zkopírování těchto materiálů a informací pro zájemce z řad občanů na CD. 
 
 
Přijaté usnesení: 1093/2008 - ZM schvaluje harmonogram projednání Návrhu zadání Územního plánu Kuřim: 

- projednání v komisích Rady města Kuřimi - červen-srpen 2008, 
- veřejné projednání - září 2008, 
- schválení návrhu zadání Územního plánu Kuřim Zastupitelstvem města Kuřimi dne 
30.9.2008. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 
4. Finanční záležitosti 
4.1. Podnikatelský obolus 2008 
Příloha č. 8, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
Dne 28.05.2008 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 21.466,- Kč. Tuto částku určil pro Sportovní klub Kuřim, 
oddílu házené. Finanční prostředky mají být použity na provoz oddílu, dle uvážení vedení oddílu. Účel odpovídá 
Programu podnikatelský obolus 2008. 
Příloha č. 8A – tiskopis podnikatelského obolu 

 
 

Přijaté usnesení: 1094/2008 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 21.466,-Kč pro 
Sportovní klub Kuřim, oddíl házené, účel: na provoz dle uvážení vedení oddílu. 

Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 
4.2. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti - 2. 
kolo 
Přílohy. č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá a zpracoval Mgr. L. Kincl a Ing. D. Sukalovský. 
 
Tento materiál zdůvodnil a objasnil jeden z jeho předkladatelů Mgr. L. Kincl. 
Dne 3.6.2008 zasedala Komise sportovní a Komise kulturní Rady města Kuřimi, které se těmito návrhy 
zabývaly.  
 
Komise sportovní projednala 16 žádostí na příspěvky z „Fondu na podporu kulturní, spolkové a sportovní 
činnosti“. Předložené žádosti dosáhly výše 449.665,- Kč. Komise sportovní doporučila RM schválit žádosti ve 
výši 245.600,-Kč. RM následně dne 4.6.2008 schválila žádosti v celkové částce 272.600,- Kč dle přílohy. 
 
RM a komise sportovní doporučují ZM ke schválení žádost FC Kuřim kopaná ve výši 100.000,- Kč, dle přílohy.  
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Komise kulturní projednala celkem 12 žádostí na příspěvky z „Fondu na podporu kulturní, spolkové a sportovní 
činnosti“. Předložené žádosti dosáhly výše 368.700,- Kč. Komise kulturní doporučila schválit žádosti ve výši 
94.700,- Kč a RM následně dne 4.6.2008 schválila žádosti v celkové částce 148.700,- Kč dle přílohy. 
 
V diskusi vystoupil: Mgr. L. Kincl – je zpracován nový závazný formulář pro podávání žádostí o dotace, který 
bude v letních měsících zaslán organizacím – žadatelům, aby žádosti ve 3. kole roku 2008, které bude uzavřeno 
5.9.2008, byly podávány již touto formou. V letošním 3. kole žádostí bude ještě tolerováno případné podání 
žádostí na jiném formuláři, ale od roku 2009 již budou bezpodmínečně akceptovány pouze takové žádosti, které 
budou na předepsaném formuláři a budou obsahovat všechny potřebné náležitosti. 
 
 
Přijaté usnesení: 1095/2008 - ZM bere na vědomí informaci o poskytnutí příspěvků II. kola z Fondu na 

podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti a schvaluje příspěvek pro FC Kuřim kopaná 
dle příloh č. 9A a 9B. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 

 
 
4.3. Rozpočtové opatření č. 8 
Přílohy. č. 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2008. 
 
 
rozpočtové opatření 
č.8 

  

 typ oddíl Pol Úz  částka
    

1)    
 příjmy 4116 13235 dotace na soc. dávky 2 022 000 Kč
 výdaje 41  13235 výplata soc. dávek 2 022 000 Kč

Přijatá dotace na zabezpečení výplaty sociálních dávek. 
    

2)    
 výdaje 36  půjčky na bydlení -2 000 000 Kč
 výdaje 64  rezerva 2 000 000 Kč

Na základě zrušení fondů, ze kterých byly půjčovány prostředky do oblasti bydlení. 
    

3)    
 příjmy  dotace - zateplení ZŠ 

Tyršova 
17 772 500 Kč

 výdaje 31  zateplení ZŠ Tyršova 23 000 000 Kč
 výdaje 64  rezerva -5 227 500 Kč

viz. materiál KÚ   
    

4)    
 příjmy  dotace - závlahový systém 190 000 Kč
 výdaje  závlahový systém 440 000 Kč
 výdaje  rezerva -250 000 Kč

viz. materiál OIRR   
    

5)    
 příjmy  dar na bustu E. Beneše 23 500 Kč
 Výdaje  busta E. Beneše 23 500 Kč

viz. materiál OIRR   
    

6)    
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 Výdaje  parkovací plocha za MěÚ 420 000 Kč
 Výdaje  rezerva -420 000 Kč

viz. materiál OIRR   
 
 
V diskusi vystoupili: Ing. M. Macková, J. Brabec. 
 
 
Přijaté usnesení: 1096/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
 
 
4.4. Závěrečný účet hospodaření města Kuřim za rok 2007 
Přílohy. č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 

 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření města Kuřim za rok 2007.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva a výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
účetní jednotky Město Kuřim za rok 2007“ a „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku“. V obou zprávách je konstatováno, že nebyly shledány nedostatky. Závěrečný účet byl 
v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a dne 16.6.2008 bude za účasti auditora projednán Finančním 
výborem. 
          
 
Přijaté usnesení: 1097/2008 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření města Kuřimi k 31.12.2007 

s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu a výrok nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky účetní jednotky Město Kuřim za rok 2007“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku“. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
 
 

   
5. Mikroregion Kuřimka  
Příloha č. 14, předkládá a zpracovala Ing. M. Macková 
 
Materiál zdůvodnila jeho překladatelka místostarosta Ing. M. Macková. 
 
Usnesením č.1063/2008 ZM schválilo 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 inline 
bruslaře a vyčlenilo na tuto akci pro Mikroregion Kuřimka finanční částku 700.000 Kč. 
Dne 13.6.2008 proběhlo výběrové řízení a byla vybrána firma ROAD PROJEKT, Ing. Ivan Kutín, Staňkova 12d, 
Brno s nabídnutou částkou 892.770,- Kč. 
V rozpočtu města Kuřimi je výše uvedená akce kryta částkou 1,0 mil. Kč. 
 
V diskusi vystoupili: V. Zejda, J. Brabec, Ing. M. Kotek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1098/2008 - ZM schvaluje vyčlenit částku ve výši 200.000,- Kč pro Mikroregion Kuřimka 

na dofinancování projektové dokumentace Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nebyl přítomen 3 
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6. Zápis z jednání Finačního výboru ZM  
Příloha č. 15, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval Ing. A. Varmužka 

 
ZM byl předložen zápis č. 10 z jednání finančního výboru ZM, které se konalo 15.6.2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1099/2008 – ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru, konaného dne 
15.6.2008. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 

 
 
 
 
7. Různé 
7.1. Informace o zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 
Tajemní úřadu Ing. Petr Němec připomněl členů ZM povinnost v souladu s tímto zákonem podat přiznání o 
střetu zájmů na formuláři do 30.6.2008 - za rozhodující období kalendářního roku 2007. Týká se to členů RM 
bez ohledu, zda jsou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce či ne a také vedoucích odborů na MěÚ Kuřim. 
Evidenčním orgánem je v této záležitosti podle zákona tajemník úřadu. 

 
 
 
 
7.2. Žádost o vyřešení výstavby cesty nad zahradami ulice Fučíkovy 
Příloha č. 12, předkládá skupina občanů Kuřimi. 
 
Tato záležitost bude předána k dořešení odboru majetkoprávnímu.  
 
V diskusi vystoupili: 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož - zjistí stav věcí v této záležitosti a bude informovat na příštím zasedání ZM 
19.8.2008. 
J. Brabec žádá, aby do budoucna veškerá písemná podání od občanů byla projednána nejen v RM, ale také v ZM. 
Mnozí občané totiž nerozlišují mezi postavením radního a zastupitele a tak žádosti, které by mělo projednat ZM, 
adresují pouze vedení města, potažmo členům RM. 
 
 
 
 
7.3. Informace o jmenování nových členů školských rad při základních školách v 
Kuřimi. 
Příloha č. 13, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. H. Němcová 
 
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, ukládá zřizovateli zřídit při základní škole školskou radu (dále jen ŠR) a 
vydat její volební řád (volební řád ŠR byl schválen dne 4.5.2005 RM č. 13/2005).  
ŠR je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků a studentů nebo zletilým žákům a 
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.  
Zřizovatel určí počet členů ŠR a jmenuje její jednu třetinu, druhá třetina členů ŠR je volena pedagogickými 
pracovníky školy a třetí třetina je volena zákonnými zástupci žáků. 
Volbu členů ŠR, dle volebního řádu, zajišťuje ředitel dané školy, ale není jejím členem (na pozvání předsedy 
se zúčastňuje jednání ŠR). 
Funkční období členů ŠR je 3 roky.  
ŠR zasedá nejméně 2x ročně, první jednání svolává ředitel školy, další svolává její předseda. 
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Činnost školských rad při základních školách v Kuřimi započala 1.9.2005, tedy od školního roku 2005/2006.  
Současní členové ŠR, kteří byli jmenováni zřizovatelem na období 2005 – 2008: 

1. Členové školské rady při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizaci: 
Alena Matějíčková, Ing. Martina Bojanovská, Mgr. Hana Němcová. 

2. Členové školské rady při Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov: Alena 
Matějíčková, Mgr. Alena Trtílková, Ing. Rostislav Hanák. 

 
30.6.2008 končí tříleté funkční období členů obou školských rad při základních školách v Kuřimi. 
Upozorňujeme Zastupitelstvo města Kuřimi, že je třeba navrhnout nové členy ŠR za zřizovatele a jmenovat je, a 
to nejpozději do začátku nového školního roku 2008/2009. 
Členy ŠR nemusí být nutně zastupitelé, ale stačí zaměstnanec MěÚ Kuřim, který je schopen prosazovat zájmy 
zřizovatele. I když to není zákonná podmínka doporučujeme ZM, aby alespoň jeden člen ŠR, jmenovaný 
zřizovatelem, byl v obou školských radách, aby bylo možné porovnání činností školských rad a základních škol, 
tak jako v minulém období. 
Projednání veškerých náležitostí jmenování členů ŠR navrhujeme nejpozději do dalšího zasedání ZM, tj. do 
19.8.2008, aby mohli být členové ŠR za zřizovatele včas jmenováni. 
 
 
Další různé:  
A. Szabóvá – neposečená tráva u Centra denních služeb, špatný stav laviček v těchto místech. 
J. Brabec – informace k propagaci konání společenských akcí v Kuřimi podávat zásadně přes Městskou 
knihovnu Kuřim, ne přes pana Radima Nováka. 
Ing. M. Kotek – informoval, že podle zákona o záchranné službě bude území ČR rozděleno do 3 kategorií – 
hustě osídlená, řídce osídlená, horské oblasti. Sníží se dojezdová doba pro hustě osídlené oblasti, kam patří i 
Kuřim. Což může znamenat, že v Kuřimi může vzniknout stanoviště RZS, které může poskytovat i LSPP. Zeptal 
se vedení města, zda už v této věci nějak jednalo? 
Je už dokončena studie na rozšíření kapacity MŠ Kuřim, jak to uložilo usnesení ZM dne 15.4.2008? Přimlouvá 
se za využití kapacity zrušené MŠ Otevřená. Tajemník úřadu Ing. P. Němec připomněl znění textu předmětného 
usnesení, přijatého na zasedání ZM dne 15.4.2008. 
Místostarostka Ing. M. Macková – pokud chceme rozšířit kapacitu MŠ, může to znamenat i zabrání další 
stavební plochy. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl člen návrhové komise 
Ing. Rostislav Hanák. 
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 3 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 17.6.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
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                                                               Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
Ing. Martina Bojanovská                                        Alena Szabóvá 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                         plnění usnesení ZM k 10.6.08 
2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E   nabytí pozemků do majetku města Kuřimi, odprodej pozemků pro výstavbu 
3, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E   daň z nemovitostí – návrh nové obecně závazné vyhlášky města Kuřimi 
4, 4A, 4B, 4C                 bezúplatný převod pozemků a staveb, žádosti o odkoupení pozemků 
5, 5A                              nabytí staveb do majetku města kuřimi – nadzemní hydrant Kolébka 
6, 6A                              alternativní územní studie pro lokalitu Záhoří 
7                                     harmonogram projednání Návrhu zadání Územního plánu Kuřim 
8, 8A                              podnikatelský obolus 2008 
9, 9A, 9B, 9C                žádosti o příspěvek z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti – 2. kolo 
10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E   rozpočtové opatření č. 8 
11, 11A, 11B, 11C        závěrečný účet města Kuřimi za kalendářní rok 2007 
12                                  žádost občanů Kuřimi o vyřešení výstavby cesty nad zahradami ulice Fučíkovy 
13                                  informace o jmenování nových členů školských rad při základních školách v Kuřimi 
14                                  mikroregion Kuřimka 
15                                  zápis č. 10 z jednání finančního výboru, konaného dne 15.6.2008 
 
 
 


	                                                               Ověřovatelé zápisu

