
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 06/2008 konaného dne 19.8.2008  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Alena 
Matějíčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník 
 
Omluveni: Ing. Miluše Macková, Ing. Martina Bojanovská, Mgr. Martin Nawrath, Bc. Roman Stříž, Ing. 
Miloš Kotek, doc. MVDr. Jiří Pikula, PhD. 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 9 členů ZM. Konstatoval, že zasedání ZM je 
usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Jiří Brabec a Alena Matějíčková 
Komise schválena všemi přítomnými (9). 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Hanák a Alena Szabóvá 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (9) 
 
Program: 

1. Plnění usnesení                       
2. Majetkoprávní úkony  

                          -    odprodeje pozemků, úplatné nabytí pozemků 
3.  Výstavba města a investice 

                          -    návrh na zrušení usnesení ZM č. 1027/2008 
                          -    návrh na zrušení usnesení ZM č. 1046/2008 
                          -    nabytí staveb do majetku města, veřejné osvětlení „Bytové domy za MěÚ“ – doplnění  
                               usnesení 
                          -   změna č. IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření obecné povahy 
                 4.     Finanční záležitosti 

 výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2008 
 půjčka na opravu střechy 

                 5.     II. průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 
                 6.     Zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o městské policii 
                 7. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními                             

komunikacemi 
                 8.     Rozpočtové opatření č. 9 
                 9.     Různé 
 
 
Program jednání včetně dodatečně dodaných materiálů byl schválen hlasy všech 9 přítomných členů ZM. 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 11.8.2008 
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.   
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Plnění usnesení č. 1050/2008 návrh studie rozšíření MŠ, č. 1087, 1088,1089, 1090/2008 – záměry na prodej 
majetku města budou samostatným bodem zasedání ZM. 
 
Příloha č. 1 Nesplněné úkoly ZM do 11.8.2008  
 
 
Přijaté usnesení: 1100/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11.8.2008.  
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 8 
 
 
 
 

2. Majetkoprávní záležitosti 
2.1. Úplatné nabytí pozemku parc. č. 3002/6 k.ú. Kuřim z majetku Statutárního města 
Brna do vlastnictví obce 
Přílohy č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Statutární město Brno je vlastníkem pozemku parc. č. 3002/6 k.ú. Kuřim o výměře 2 541 m2 – viz příloha A. 
Tento pozemek sousedí s pozemkem parc.č. 3002/3 k.ú. Kuřim o výměře 2 651 m2, jehož vlastníkem je město 
Kuřim. OMP doporučuje požádat Statutární město Brno o odprodej pozemku parc.č. 3002/6 k.ú. Kuřim za 
účelem sloučení obou pozemků a větší variabilnosti dalšího využití pozemků. Dle schváleného Územního plánu 
sídelního útvaru Kuřim se pozemky nachází v nezastavěném území města Kuřimi a jsou určeny jako plochy 
veřejné zeleně. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 10 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: J. Brabec. 
 
Přijaté usnesení:   1101/2008 - ZM ukládá OMP jednat ve věci úplatného nabytí pozemku parc.č. 3002/6 v k.ú. 

Kuřim o výměře 2 541 m2 (ostatní plocha) z majetku Statutárního města Brna, 
Dominikánské náměstí 196/1, PSČ 601 67 Brno, IČ 44992785 do vlastnictví města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 1, nebylo přítomno 7 
 
 
 
 
2.2. Odprodej pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká - manželé Boháčovi, Ing. Stanislav 
Sehnal a Ing. Eva Mazánková 
Přílohy č. 2, 2B, 2C, 2D, 2E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Ing. Eva Mazánková, bytem Zámecká 1037, Kuřim požádala 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.  
Ing. Stanislav Sehnal, bytem Zámecká 1034, Kuřim požádal 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 B. 
Manželé Milan a Marie Boháčovi, bytem Zámecká 1036, Kuřim požádali 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. 
Dne 17.6.2008 přijalo ZM usn.č. 1087/2008, 1088/2008 a 1089/2008, kterými schválilo záměry na odprodej 
pozemků s podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím v majetku Města Kuřimi 
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uloženým v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemků, 
uzavřením kupních smluv včetně úhrady daně z převodu nemovitosti za cenu 500,- Kč/m2.  
Záměry byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněny a k záměrům podali Ing. Mazánková, 
Ing. Sehnal a manž. Boháčovi připomínky: 
Ing. Mazánková – viz příloha C – požaduje nižší cenu za m2 pozemku a větší výměru odprodávaného pozemku 
tak, že hranice pozemku na západní straně by kopírovala chodník a parkoviště ve vzdálenosti 1,5 m. OMP 
doporučuje odprodat Ing. Mazánkové pozemek v linii vzrostlých keřů (viz příloha B a fotografie) za 
účelem zachování možnosti rozšíření stávajícího parkoviště. 

- Ing. Sehnal – viz příloha D – nabízí cenu 250,- Kč/m2 
- manželé Boháčovi – viz příloha E – nabízí cenu 250,- Kč/m2 

Vyjádření OMP: pozemek parc.č. 761/1 je určen územním plánem sídelního útvaru Kuřim jako plocha bydlení 
v bytových domech. OMP doporučuje odprodej pozemků za cenu min. 500,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že tímto 
krokem výrazně stoupne prodejní cena jednotlivých nemovitostí, které v současné době obklopují pozemky 
v režimu nájmu. 
Výměry pozemků uvedené v níže uvedených usneseních byly převzaty z nájemních smluv, na základě kterých 
žadatelé pozemky užívají. V případě odprodeje pozemků budou parcely geometrem přeměřeny a výměry určeny 
přesně. 
 
Předložený materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha. 
 
V diskusi vystoupili: A. Szabóvá, J. Brabec, Mgr. L. Kincl.  
 
Navržené usnesení ZM schvaluje odprodat Ing. Evě Mazánkové, bytem Zámecká 1037, Kuřim, část 

pozemku parc.č. 761/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 525 m2 nebo 635 m2 (dle přílohy) za 
cenu…..-Kč/m2 s podmínkou zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím 
v majetku Města Kuřimi uloženým v předmětném pozemku a s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně 
úhrady daně z převodu nemovitosti.  

  
  
Navržené usnesení ZM schvaluje odprodat Ing. Stanislavu Sehnalovi, bytem Zámecká 1034, 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 ......,-Kč/m2 s podmínkou zřízení 
bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím v majetku Města Kuřimi uloženým 
v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemků, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti. 

  
 
Navržené usnesení ZM schvaluje odprodat manželům Milanovi a Marii Boháčovým, bytem Zámecká 1036, 

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 ......,- Kč/m2 s podmínkou 
zřízení bezúplatného věcného břemene k inženýrským sítím v majetku Města Kuřimi 
uloženým v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemků, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti. 

 
Na základě diskuse, ze které vyplynula nejednotnost názorů zastupitelů na výši finančních částek za 
navrhované odprodeje pozemků, starosta Ing. O. Štarha jako předkladatel stáhl tento materiál 
z projednávání na ZM. 
 
 
 
 
2.3. Odprodej částí pozemků v Kuřimi na ulici Popkova - manželé Prachárovi bytem 
Kuřim, ulice Brněnská 1257  
Přílohy č. 2, 2F, 2G, 2H, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
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Manželé MUDr. Patrik a Martina Prachárovi, bytem Brněnská 1257, Kuřim požádali 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 F. Pozemek byl v roce 
1971 nuceně, údajně „pod politickým nátlakem“ vykoupen od příbuzných paní Prachárové v rámci výstavby  
sídliště na ulici Legionářská . 
Dne 17.6.2008 přijalo ZM usn.č. 1090/2008, kterým schválilo záměr odprodat manželům MUDr. Patriku 
Prachárovi a Martině Prachárové, bytem Brněnská 1257, 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. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. K záměru podali manželé Bendovi, bytem 
Popkova 993 připomínky – viz příloha G, ve kterých vyjadřují nesouhlas s odprodejem pozemku (pozemek je 
využíván k odpočinku starších obyvatel atd. ...). Prohlášení o nesouhlasu s odprodejem části pozemku, parc.č. 
2291/1 podepsalo 15 osob, bydlících na ul. Popkova č.p. 991,992 a 993. K připomínce manž. Bendových se 
vyjádřil Ing. Petr Němec – viz příloha H. 
 
Předložený materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha. 
 
V diskusi vystoupili: Ing. D. Sukalovský, J. Brabec. 
 
 
Navržené usnesení ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2291/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 110 m2 

(dle přílohy) za cenu 500,-Kč/m2 manželům MUDr. Patriku Prachárovi a Martině 
Prachárové, bytem Brněnská 1257, Kuřim s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno: pro 3, proti 2, zdržel se 5, nebylo přítomno 7 
Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
 
J. Brabec v rámci projednávání tohoto bodu podal návrh na zrušení usnesení ZM, kterým se vyhlašuje záměr 
na odprodej částí pozemků parc. č. 229/1 v k.ú Kuřim. 
 
 
Přijaté usnesení: 1102/2008 - ZM ruší své usnesení č. 1090/2008 ze dne 17.6.2008, kterým se vyhlašuje 

záměr na odprodej částí pozemku parc. č. 2291/1 v k.ú. Kuřim. 
Hlasováno: pro: 9, proti 0, zdržel se 1, nebylo přítomno 7 
 
 
 
 
2.4. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 3414 k.ú. Kuřim z majetku Pozemkového fondu ČR 
do vlastnictví obce 
Přílohy č. 2, 2I, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Pozemkový fond České republiky (dále jen PF ČR) je vlastníkem pozemku parc. č. 3414 k.ú. Kuřim o výměře 
160 m2 – trvalé travní porosty – viz příloha I . Tento pozemek PF ČR nabídl k náhradním restitucím v termínu 
od 23.6.2008 do 23.7.2008. Dle sdělení PF ČR se žádný zájemce o nabídnutý pozemek nepřihlásil. Vzhledem 
k tomu, že dle schváleného Územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek nachází v nezastavěném území 
města Kuřimi a částečně je určen pro účelové komunikace a cyklistické stezky a částečně jako plocha biocentra a 
biokoridoru, navrhuje OMP Zastupitelstvu města požádat PF ČR o úplatný odprodej pozemku parc. č. 3414 k.ú. 
Kuřim. Dle sdělení OIRR se tento pozemek nachází v trase možné budoucí cyklostezky. 
 
 
Přijaté usnesení: 1103/2008 - ZM ukládá OMP jednat ve věci úplatného nabytí pozemku parc. č. 3414 k.ú. 

Kuřim o výměře 160 m2 – trvalé travní porosty z majetku České republiky - Pozemkového 
fondu, se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví 
města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 7 
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2.5. Úplatné nabytí pozemku parc.č. 3113 a budovy č.e. 76 vše v k.ú. Kuřim z majetku 
Mysliveckého sdružení HORA Brno - Ivanovice do vlastnictví obce 
Přílohy č. 2, 2J, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Myslivecké sdružení HORA Brno – Ivanovice se sídlem Hatě, 153/4, Brno - Ivanovice, IČ 48511277 nabídlo 
městu Kuřim k odkoupení nemovitosti zapsané na LV č. 5696, obec a k.ú. Kuřim jmenovitě pozemek parc.č. 
3113 k.ú. Kuřim o výměře 139 m2  - zastavěná plocha a nádvoří a nemovitost č. evidenční 76 (budova k 
rekreaci), která leží na pozemku parc.č. 3113 k.ú. Kuřim (lokalita Kolébka) – viz příloha J. 
Předmětné nemovitosti nabízí za kupní cenu 450.000,- Kč. Daň z převodu nemovitosti a poplatky uhradí 
prodávající. 
 
V diskusi vystoupili: tajemník úřadu Ing. P. Němec, V. Zejda. 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí budovy č.e. 76 na pozemku parc.č. 3113 a 

pozemku parc.č. 3113 o výměře 139 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) vše v k.ú. Kuřim 
z majetku Mysliveckého sdružení HORA Brno – Ivanovice se sídlem Hatě 153/4, PSČ 621 
00 Brno, IČ 48511277 do vlastnictví města Kuřimi za cenu 450.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 7 
 

 
 
 
2.6. S&K LABEL spol. s r.o. se sídlem Hošťálkova 117, Praha – žádost o odprodej části 
pozemku parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č. 2, 2K, 2L, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
S&K LABEL spol. s r.o. požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. č. 2996/4 k.ú. Kuřim o výměře 
45 m2 (viz příloha K) z důvodu zarovnání pozemků pro budoucí směnu mezi S&K LABEL spol. s r.o. a 
společností ELEKTROBOCK CZ s.r.o. – viz příloha L.  
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OSVO, OŽP, OIRR nemají námitek k převodu pozemku. 
Komise výstavby doporučuje odprodej po prokázání, že požadovaná plocha neleží na jakýkoliv technických 
konstrukčních součástech poldru.  
OMP projednal žádost s Ing. Žateckým, který provádí pro město Kuřim odbornou inženýrskou pomoc při 
technicko-bezpečnostním dohledu (TBD) suché nádrže Kuřim. Ing. Žatecký nemá námitek k prodeji části 
pozemku parc.č. 2996/4. Na předmětném pozemku se nenachází žádná podzemní zařízení sloužící k zabezpečení 
hráze suché nádrže. 
OMP doporučuje cenu 400,- Kč/m2. Za tuto cenu bylo schváleno nabytí pozemků pod stavbou retenční hráze 
od obchodní firmy LIKOV s.r.o. v červnu 2008. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – podává protinávrh na částku 500,- Kč/m2. 
 
 
Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr odprodat společnosti S&K LABEL spol. s r.o. se sídlem Hošťálkova 

117, Praha 6, IČ 44962878 část pozemku parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim o výměře cca 45 m2 

(dle přílohy) za cenu 500,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti.  

Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 2, nebylo přítomno 7 
Navržené usnesení nebylo schváleno 
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Starosta Ing. O. Štarha dává návrh hlasovat o původně navrženém usnesení – na částku 400,- Kč/m2. 

 

 

Navržené usnesení: ZM schvaluje záměr odprodat společnosti S&K LABEL spol. s r.o. se sídlem Hošťálkova 
117, Praha 6, IČ 44962878 část pozemku parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim o výměře cca 45 m2 

(dle přílohy) za cenu 400,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti.  

Hlasováno: pro 8, proti 1, zdržel se 1, nebyl přítomen 7 
Navržené usnesení nebylo schváleno 
 
 
Mgr. L. Kincl podává nový protinávrh – hlasovat o částce 450,- Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 1105/2008 - ZM schvaluje záměr odprodat společnosti S&K LABEL spol. s r.o. se sídlem 

Hošťálkova 117, Praha 6, IČ 44962878 část pozemku parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim o výměře 
cca 45 m2 (dle přílohy) za cenu 450,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně 

Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 1, nebylo přítomno 7 

 
 
 
 
3. Výstavba města a investice 
3.1. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 1027/2008 ze dne 4.3.2008  
Příloha č. 3, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. V. Indrová 
 
ZM svým usnesením č.1027/2008 ze dne 4.3.2008 uložilo RM zajistit zpracování projektové dokumentace 
dopravního opatření na ulici Dlouhá. V roce 2007 byla zpracována ČVUT Praha studie dopravního řešení 
lokality Díly za Sv. Janem.  
V rámci studie byl navržen na ulici Dlouhá přechod pro chodce dělený ostrůvkem. Navržené řešení přechodu si 
vyžádá zrušení 5 stávajících parkovacích míst a vybudování 7 nových parkovacích míst. Studie neřešila 
majetkové poměry dotčených pozemků a pro rok 2008 nebyly v rozpočtu města schváleny finanční prostředky  
na přípravu a realizaci dopravních opatření v Dílech za Sv. Janem.     
Na jednání komise dopravy dne 15.7.2008 byl předložen k projednání návrh p. Vejlupkové z ul. Dlouhá na 
úpravu dopravního řešení lokality Díly za Sv. Janem – zjednosměrněním některých ulic. Komise doporučila 
zadat zpracování návrhu na řešení dopravy v lokalitě Díly za Sv. Janem dopravním inženýrem v rozsahu studie a 
v souvislosti s již zpracovanou studií. Následně vybrat optimální řešení. Doporučení komise projednala RM dne 
23.7.2008. 
OIRR doporučuje zrušit usnesení ZM č.1027/2008 na vypracování PD pro stavební povolení a výběr zhotovitele 
do doby, než bude dopravním inženýrem prověřena možnost zjednosměrnění některých ulic a navrhnout 
zařazení přípravy a realizaci dopravních opatření v lokalitě Díly za Sv. Janem do rozpočtu na rok 2009. 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 11 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: starosta Ing. O. Štarha, který zdůvodnil všechny názory komisí a OIRR 
 
 
Přijaté usnesení:  1106/2008 - ZM ruší usnesení ZM č.1027/2008 ze dne 4.3.2008. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
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3.2. Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města č. 1046/2008 ze dne 15.4.2008 
Příloha č. 3, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. V. Indrová 
 
ZM svým usnesením č.1046/2008 ze dne 15.4.2008 schválilo provedení rekonstrukce autobusové zastávky u 
polikliniky ve směru do Kuřimi. V rozpočtu města pro rok 2008 nebyly schváleny finanční prostředky pro 
realizaci této akce. Na autobusovou zastávku není k dispozici zaktualizovaná PD, vyjádření DOSS a nebylo 
vydáno stavební povolení. 
Komise dopravy byla na základě upozornění projektanta informována o skutečnosti, že dosud není vyřešeno 
dopravní napojení lokality Záhoří. Vzhledem k možnému požadavku dopravní policie na rozšíření silnice II/386 
o třetí jízdní pruh, příp. vybudování okružní křižovatky, může dojít k výrazným změnám v řešení silnice ul. 
Blanenská v okolí polikliniky.  
OIRR a komise dopravy doporučuje realizaci autobusové zastávky zařadit do rozpočtu města pro rok 2009 po 
vyřešení dopravního napojení lokality Záhoří a zrušit usnesení č.1046/2008. 
 
V diskusi vystoupili: starosta Ing. O. Štarha, J. Brabec, V. Zejda, Ing. D. Sukalovský. 
 
 
Přijaté usnesení: 1107/2008 - ZM ruší usnesení ZM č.1046/2008 ze dne 15.4.2008.  
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
 
 
3.3. Nabytí staveb do majetku města, veřejné osvětlení „Bytové domy za MěÚ“ – 
doplnění usnesení 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
V Zastupitelstvu města dne 15. 4. 2008, číslo usnesení 1045/2008 bylo schváleno 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). 
 
Po odevzdání skutečného zaměření stavby veřejného osvětlení bylo zjištěno, že veřejné osvětlení je mimo 
uvedené pozemky umístěno ještě na pozemcích parc. č. 1743 a 1593/1. 
Příloha : situace s vyznačením trasy VO 
 
Předložený materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1108/2008 - ZM schvaluje doplnění svého usnesení č. 1045/2008 ze dne 15. 4. 2008 

ohledně úplatného nabytí staveb vybudovaných v rámci výstavby bytových domů za MěÚ 
na ulici U Stadionu, do majetku města Kuřimi – „veřejné osvětlení (na pozemcích 1743 a 
1593/1)“.  

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
 

   
3.4. Změna č. IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření obecné 
povahy 
Přílohy č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstva města schválilo na svém zasedání dne 2. 10. 2007 zadání změny č. IX. ÚPN SÚ Kuřim.   
Dílčí změna č. 9.1.: z dalšího projednávání je tato dílčí změna vyřazena 
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Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený městem Kuřim - zrušení regulativů pro plochu 
U(B), lokalita B 5.1 „Kolébka“. Jedná se o úpravu textové části „Návrh regulativů územního rozvoje ÚPN SÚ 
Kuřim“. 
Dílčí změna č. 9.2. : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený městem Kuřim - změna funkčního využití 
části plochy veřejné zeleně, část pozemku parc.č. 2659 a p.č. 2660/3 na plochu pro bydlení v rodinných domech. 
Jedná se o proluku mezi stávající zástavbou v lokalitě Díly za sv. Janem a ul. Jánská. Pozemky se nachází 
v nezastavěném území. Plocha určena ke změně je cca 800 m2. 
Dílčí změna č. 9.3. : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změna funkčního využití 
plochy veřejné zeleně (bývalé zahradnictví na ul. Tišnovská) na plochu pro bydlení v rodinných domech. V této 
lokalitě je v současné době povolována nová výstavba technické infrastruktury do ul. Luční. Na tyto nově 
vybudované inž. sítě budou napojeny nové rodinné domy (cca 2-3). Plocha se nachází v zastavěném území. 
Dílčí změna č. 9.4. : 
Záměrem zadavatele, města Kuřimi je návrh umístění cyklostezek:  
 a) Brno - Lelekovice – Kuřim – Veverská Bítýška 
 b) Kuřim – Česká podél Mozovského potoka a kolem Šiberné 

                                      c) Kuřim – Tišnov  v koridoru zrušené železnice 
                                     d) Kuřim – Malhostovice přes Zlobici 
                                      e) Kuřim – Lipůvka – Blansko. 

Pro město Kuřim se v současné době zpracovává dokumentace pro územní řízení na některé trasy cyklostezek. 
Cyklostezky budou pokud možno využívat pozemky v majetku města Kuřimi a budou navazovat na plánované 
cyklostezky okolních obcí.  
Dílčí změna č. 9.5.: 
Záměrem zadavatele, města Kuřimi je - změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na 
plochu občanského vybavení a služeb na ul. Tyršova (při ZŠ Tyršova). Plocha se nachází v zastavěném území. 
Dílčí změna č. 9.6. : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změna funkčního využití 
plochy veřejné zeleně na pozemku parc. č. 2614/1, k.ú. Kuřim (u prodejny PLUS Discount) na plochu pro 
bydlení v rodinných domech. Pozemek se nachází v nezastavěném území, bezprostředně navazuje na zastavěné 
území města. Plocha určena ke změně je cca 1900 m2   
Změnou ÚPN SÚ Kuřim č. I došlo ke změně funkčního využití sousedních pozemků (veřejná zeleň) do plochy 
na výstavbu rodinných domů. 
Dílčí změna č. 9.7. : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změna funkčního využití 
části plochy při ul. Tišnovská naproti areálu nového statku, určenou jako veřejná zeleň na plochu pro výrobu a 
skladování s možností vestavby občanského vybavení a služeb za podmínky, že hluk z výroby nepřekročí limity 
hluku vůči sousedním bytovým jednotkám. Plocha se nachází v nezastavěném území. 
 
Dokumentace změny byla zpracována firmou AR projekt s.r.o., Brno.  
Březen – červenec 2008 proběhlo projednávání návrhu změny.  
Již k zadání bylo vydáno záporné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚ Kuřim k dílčí změně č. 9.7.  
Pořizovatel změny – Odbor investiční a regionálního rozvoje navrhl vyřazení této dílčí změny již v zadání. 
Zastupitelstvo ze  zadání dílčí změnu 9.7. nevypustilo. Při projednávání návrhu změny vydaly dotčené orgány 
(Odbor ŽP MěÚ Kuřim a Odbor ŽP Krajského úřadu JMK) opět záporné stanovisko k dílčí změně č. 9.7. 
Z tohoto důvodu je předložena upravená dokumentace změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim ke schválení – bez dílčí 
změny č. 9.7. 
K návrhu změny nebyly podány žádné námitky. Námitky dle § 52 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu mohou podat vlastníci pozemků dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti.  
Zastupitelstvu  města předkládáme ke schválení návrh změny a opatření obecné povahy (dříve vydávána obecně 
závazná vyhláška města). 
K návrhu změny č. IX. ÚPN SÚ Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
Příloha : - Opatření obecné povahy + odůvodnění 
 - schéma hlavního výkresu s vyznačením změn 
 - stanovisko Krajského úřadu JMK, Odboru ŽP MěÚ Kuřim 
 
Předložený materiál odůvodnili starosta Ing. O. Štarha a zpracovatelka Ing. J. Lekešová z OIRR. 
V tomto materiálu jsou předloženy ke schválení celkem 3 návrhy na usnesení. 
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Přijaté usnesení: 1109/2008 - ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. IX. Územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
Přijaté usnesení:    1110/2008 - ZM vydává změnu č. IX. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
Přijaté usnesení:   1111/2008 - ZM vydává opatření obecné povahy č. 1/2008 - změnu č. IX Územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
 
 
4. Finanční záležitosti 
4.1. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2008 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, 6C, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2008.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2008 93.175.359,79 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                     
76.610.294,17 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 16.565.065,62 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
2. čtvrtletí roku 2008 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 50,95 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
bezproblémové. 
 
Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  37,95 %, což znamená, že výdaje jsou proporcielně 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 + 16 565 065,62 Kč, 
což je stále způsobeno sezónním výkyvem prací (většina je vykonávána přes jaro, léto a podzim a hrazena ve 
druhé polovině roku) a také úhradou některých napředpisovaných příjmů začátkem roku ( např. poplatek za 
komunální odpad vybrán z 85 %).  
 
Předložený materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1112/2008 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2008, 

s přebytkem hospodaření ve výši 16.565.065,62 Kč.   
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
 
 
4.2. Půjčka na opravu střechy 
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Na město Kuřim se obrátila paní Josefa Kudlová, bytem Jungmannova 1163, 664 34 Kuřim se žádostí o 
poskytnutí půjčky na opravu střechy domu na výše uvedené adrese. Tento domek spolu vlastní 4 rodiny, 3 rodiny 
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uhradí opravu střechy z vlastních prostředků, paní Kudlová prostředky na opravu střechy nemá. Dříve bylo 
možno žádat o půjčky na obdobné účely z Fondu rozvoje bydlení, ten byl ovšem v letošním roce zastupitelstvem 
zrušen. 
V případě, že by se zastupitelstvo rozhodlo půjčku poskytnout, je navrhováno půjčit prostředky za podmínek dle 
bývalého FRB, tedy 50.000 Kč na dobu 5 let s úrokovou sazbou 4 % ročně a ručitelským závazkem. Poskytnutí 
půjčky je třeba zvážit a to především z toho důvodu, aby se poskytnutí takovéto půjčky nestalo precedensem pro 
další obdobné případy v době, kdy se zastupitelstvo v letošním roce rozhodlo takovéto půjčky dále neposkytovat. 
 
 Žádost paní Josefy Kudlové je v příloze. 
 
V diskusi vystoupili:  
starosta Ing. O. Štarha navrhuje, aby ZM tuto žádost neschválilo, je obava, aby se to nestalo precedentem do 
budoucna i v jiných případech. 
Ing. R. Hanák – nesouhlasí n názorem starosty, aby se tato půjčka neschválila. 
J. Brabec – navrhuje v tomto usnesení půjčku schválit – ZM tedy bude hlasovat nejprve o tomto posledním 
protinávrhu. 
 
Před hlasování se z jednání ZM vzdálil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 10 členů ZM. 
 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje uzavření smlouvy o půjčce na opravu střechy s paní Josefou Kudlovou, trvale 

bytem Jungmannova 1163, 664 34 Kuřim, za podmínek dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdržel se 5, nebylo přítomno 7  
Navržené usnesení nebylo schváleno. 
 
 
 
 
 
 
5. II. průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního 
plánování 
Příloha č. 8, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením číslo 1156/2007 ze dne 26.6. 2007 schválilo plánování sociálních služeb 
na území Kuřimi v souladu s metodikami pro komunitní plánování a uložilo pověřeným osobám předkládat 
půlročně zprávy o průběhu plánování.  
Příloha: II. průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování   
 
Předložený materiál odůvodnil 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož 

 
                                                                                                                      

Přijaté usnesení:  1114/2008 - ZM bere na vědomí II. průběžnou zprávu o plánování sociálních služeb 
metodou komunitního plánování.   

Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 7 
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6. Zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o městské policii 
Přílohy č. 9, 9A, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Bc. Radim Novák, DiS. 
 
Městská policie v Kuřimi byla zřízena obecně závaznou vyhláškou č. 4/1993 ze dne 20.12.1993. Samotná 
činnost městské policie byla zahájena v roce 1994, kdy byl do funkce jejího velitele jmenován p. L. Čurda a do 
funkce strážníka p. J. Černý. V tomto složení fungovala městská policie až do roku 1998, kdy MZ rozhodlo o 
pozastavení její činnosti. V současnosti supluje činnost městské policie inspektor veřejného pořádku p. Milan 
Žáček pracující v řádném pracovním poměru na plný úvazek. Návrh vyhlášky byl konzultován na odboru 
právním a organizačním krajského úřadu a připomínky zapracovány. Je na rozhodnutí Zastupitelstva města, zda 
nebude lepší tuto nepoužívanou a legislativně zastaralou vyhlášku zrušit.  
 
Příloha č. 1 : Obecně závazná vyhláška 
 
Předložený materiál odůvodnil starosta Ing. O. Štarha. 
 
 
Přijaté usnesení: 1115/2008 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 5/2008, kterou se 

zrušuje vyhláška města č. 4/1993 ze dne 20.12.2003, o městské policii.  
Hlasováno: pro 10, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 7 
                               
                               
 
 

7. Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod 
místními komunikacemi 
Příloha č. 10, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“, schválenými Zastupitelstvem města Kuřimi dne 7.3.2006 pod číslem usnesení 1023/2006, 
předkládá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi Zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení výběrového řízení. 
V rozpočtu města Kuřimi na rok 2008 schváleném ZM dne 22.1.2008 pod číslem usnesení 1002/2008 je pro 
letošní rok uvažováno s částkou Kč 150.000,-Kč. 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za m2 pozemku 
pro rok 2008 částku 104,31 Kč. (výpočet dle zákona č.151/1997 Sb., ze dne 17.6.1997 o oceňování majetku a 
vyhlášky MF č.3/2008 Sb., ze dne 3.1.2008 kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona). 
 
V průběhu projednávání tohoto bodu se do jednání ZM vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 
11 členů ZM. 
 
V diskusi vystoupili: J. Brabec, 1. místostarosta Mgr. L. Ambrož, Ing. A.Varmužka (vedoucí OF). 
 
 
Přijaté usnesení: 1116/2008 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek :  
a) termín konání výběrového řízení 30.9.2008 
b) objem finančních prostředků 150.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 104,31,- Kč 
d) způsob podání nabídky: Nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“  se 

přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním 
MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv. č. 412 do úterý 30. září 
2008 do 14:00 hodin. 

Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
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8. Rozpočtové opatření č. 9 
Přílohy č. 11, 11A – 11J, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008. 
 
V diskusi vystoupili: V. Zejda.  
 
 
Přijaté usnesení: 1117/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, 

dle přílohy. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
 
 

9. Různé 
9.1. Informace o neposkytnutí dotace z regionálního operačního programu NUTS 2 
Jihovýchod na stavbu Wellness v Kuřimi 
Starosta Ing. O. Štarha informoval o této skutečnosti a o tom, že se této snahy město nevzdává a během 
podzimních měsíců 2008 bude žádost o tuto dotaci podána znovu. 
 

 
 
 
9.2. Informace o veřejné diskuzi k „Návrhu zadání územního plánu města Kuřimi“ 
Starosta Ing. O. Štarha informoval, že na čtvrtek 4.9.2008 od 18:00 hod. je v Kulturním domě Kuřim 
připravována veřejná diskuze k „Návrhu zadání nového územního plánu Kuřimi“. 
Návrh zadání nového územního plánu je od 21.7.2008 umístěn na internetových stránkách města k dispozici 
veřejnosti. 
Veřejná diskuze bude sloužit ke sběru informací pro orgány města k další práci s návrhem.  
Náměty pro další práci s návrhem 
Jedná se o nadstandardní krok v přípravě nového územního plánu. 
První informace o této akci byla uvedena v prázdninovém dvojčísle Zlobice, dále je veřejnost informována 
prostřednictvím textové zprávy v kabelové televizi od 13.8.2008 a průběžně také v hlášeních městského 
rozhlasu. 
Přítomny budou kabelové televize Direct Film a Kotva KA, určitě bude zpracován článek do říjnové Zlobice 
k informování veřejnosti. Přítomen bude městský architekt Ing. arch. Jakub Kynčl. 
Schválení zadání územního plánu je plánováno na zasedání Zastupitelstva města dne 30.9.2008.  
 
Zastupitelé i nejširší veřejnost jsou na tuto akci zváni. 
 
 
 
 
9.3. Příprava voleb do krajského zastupitelstva 17. a 18.10.2008. 
Na uvedené dny jsou vyhlášeny prezidentem republiky volby do krajských zastupitelstev: 
v pátek   17.10.2008 od 14:00 – 22:00 hod. 
v sobotu 18.10.2008 od 08.00 – 14:00 hod.  
 
Postupně začíná na městském úřadě příprava voleb. 
Změna v organizaci voleb v důsledku růstu počtu obyvatel Kuřimi od voleb v roce 2000. 
Mění se počet volebních okrsků ze 7 na 8, zejména v důsledku růstu počtu obyvatel v jižní části města Kuřimi 
– Díly za sv. Janem, Kolébka,.... 
Mění se volební místnosti v nových volebních okrscích. 
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Volební okrsek č. 1 – volební místnost Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (kinosál, vchod z ulice Brněnská).  

 

Volební okrsek č. 2 – volební místnost Základní škola, Tyršova 1255, Kuřim (učebna výtvarné výchovy, vchod 
z ulice Tyršova).  

 

Volební okrsek č. 3  – volební místnost Hasičská zbrojnice, Zahradní 236, Kuřim (klubovna)  

 

Volební okrsek č. 4 – volební místnost Základní škola Jungmannova 813, Kuřim (sborovna)  

 

Volební okrsek č. 5 – volební místnost Dělnický dům, Legionářská 338, Kuřim  

 

Volební okrsek č. 6 – volební místnost Základní škola Komenského 511, Kuřim (jídelna) 

 

Volební okrsek č. 7 – volební místnost Jungmannova 950, Kuřim (klubová místnost Domu služeb)  

 

Volební okrsek č. 8 - volební místnost: Dům kultury, Kpt. Jaroše 147, Kuřim (Podlesí)  

 
 
Bude 8 okrskových volebních komisí, v každé zapisovatel – úředník městského úřadu a další členové komise, 
delegovaní kandidujícími politickými subjekty, celkem x osob v komisi. 
Složení volebních komisí bude stanoveno na základě nominací politických a volebních stran existujících ve 
městě Kuřimi (ODS, KOL, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, SZ, SNK-ED). 
Návrhy na členy komisí včetně jednoho – dvou náhradníků, pro případné náhlé indispozice řádného člena 
komise prosíme připravit a na výzvu zaslat vedoucí odboru správního a vnitřních věcí, která je přímou 
organizátorkou voleb na městském úřadě. 
 
Vzhledem k tomu, že se neměnily volební zákony, bude postup přípravy voleb obvyklý. 
 
Veřejnost bude informována jednak povinnými informacemi na úřední desce (i elektronické) a v termínech 
stanovených zákonem a také informační kampaní v místních mediálních prostředcích. 
 
Poznámka 
Volby do Senátu Parlamentu ČR se budou v Kuřimi konat až na podzim v roce 2010. 
 
 
 
 
9.4. Vyjádření k územnímu řízení 
V diskuzi o navrženém usnesení na zasedání zastupitelstva města 17.6.2008 vznikl požadavek, aby si městský 
úřad obstaral vyjádření k tomuto usnesení za účelem přijetí kvalifikovaného rozhodnutí a předložil ho zasedání 
zastupitelstva města. 
 
Byla obstarána tři vyjádření od nezávislých autorů – viz přílohy ( Ing. J. Lekešová z OIRR, Ing. F. Macek 
z OSVO a Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu). 
 
Ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že 
stavební úřad požaduje vyjádření obce (města). V praktickém fungování města to mohou být zastupitelstvo 
města, rada města a starosta města jako orgány města s pravomocemi zastupující město jako účastníka řízení 
(další orgány města – městský úřad nebo zvláštní orgány nepřipadají v úvahu). 
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V rozhodování o „běžném územním řízení“ zastupuje město starosta. Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích to 
může činit, protože je orgán obce s právem obec zastupovat. Jemu připravuje stanovisko příslušná referentka 
odboru investičního a regionálního rozvoje, mající na starosti územní plánování. 
Může tomu však být i jinak, je však třeba vzít v úvahu nejen kompetence, ale i frekvenci jednání dalších orgánů, 
jejich operativnost v činnosti, průběh jednání i jiné skutečnosti.  
 
V diskusi vystoupili:  
starosta Ing. O. Štarha - je přesvědčen o tom, že ZM by se k územnímu řízení nemělo vyjadřovat 
A. Matějíčková – chápe, že tato studie je velice obsáhlá, starosta odkazuje na kontakt s Ing. arch. Navrkalem, 
který jako odborník toto dokáže laicky vysvětlit 
J. Brabec – v Kuřimi je praxe taková, že o tom, které materiály jdou do komisí, nerozhoduje většinou RM, ale 
úředníci, tajemníci komisí, kterým předá materiály úřednice z OIRR. Komise jsou orgány RM, proto by toto 
rozhodnutí mělo být na RM. Protože jde ale i o orgány iniciativní, předsedové komisí by měli mít k dispozici 
projednávané materiály a rozhodnout se, zda o tom příslušná komise bude či nebude jednat. Neměly by to 
prejudikovat odbory MěÚ jako orgány státní správy.  
U významnějších zásahů do výstavby v Kuřimi by nemělo dokumentaci k územnímu řízní či stavebnímu 
povolení projednávat ZM na svém zasedání, ale měla by se stanovit metodika projednávání těchto materiálů 
v komisích, výsledky by měly být kromě RM k dispozici i ZM a následně by následovalo veřejné projednání 
k dané věci, svolané ZM. 
V. Zejda – jakou závaznost by mělo takovéto veřejné projednání v dané věci? 
A. Szabóvá – domnívá se, že hlavním výsledkem bude skutečnost, že se s danou problematikou seznámí co 
nejširší veřejnost. 
J. Herman – je zapotřebí odstranit nedostatky při stavbě v lokalitě Díly za Sv. Janem, mohlo by tomuto 
napomoci veřejné projednání, jak navrhuje zastupitel J. Brabec? 
V. Zejda – není pravda, že by odbory MěÚ rozhodovaly o tom, čím se komise RM budou či nebudou zabývat, 
v tomto s kolegou J. Brabcem nesouhlasí. Jak se má vést územní řízení, to určuje zákon. 
 
 
 
 
V rámci bodu Různé byla zpracovatelem Ing. arch. Martinem Navrkalem představena „Oponentní studie, 
týkající se výstavby v lokalitě Záhoří“ – tato studie je k dispozici na webových stránkách města Kuřimi a 
v rámci názorné prezentace byla promítnuta přítomným zastupitelům a občanům na CD nosiči v Power Pointu. 
Tento oponentní posudek byl odevzdán na MěÚ 18.8.2008, kdy byl také zveřejněn na webu. 
 
V diskusi vystoupili: 
 J. Brabec – má obavu, že tuto oponenturu už nestihnou projednat komise RM a že se k ní nestačí vyjádřit 
občané. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje Ing. arch. M. Navrkalovi, shrnout všechny klady a zápory této studie, aby to 
občanům bylo srozumitelné i na záznamu z jednání ZM v kabelové televizi. Dále se ptá, zda zadaná studie 
splnila svůj účel, zda bylo dobré, že byla zadána ke zpracování? 
 
Ing. M. Navrkal tedy shrnul všechny věcné připomínky i odborné názory, které vůči této studii byly vzneseny.  
 
Starosta Ing. O. Štarha – Ing. arch. M. Navrkal bude i nadále konzultantem pro vedení města i OIRR při dalším 
zpracování územního plánu. 
 
 
 
 
V rámci bodu Různé byla zpracovatelem Ing. arch. Titlem představena „Studie na rozšíření stavby MŠ 
Kuřim na ulici Jungmannova“– tato studie je k dispozici na webových stránkách města Kuřimi a 
Prezentace byla na ZM provedena včetně názorné grafické prezentace na Power Pointu. Zpracovatel zopakoval 
všechny varianty zpracování kapacitních studií MŠ Kuřim na této ulici – bude připojen nový pavilon spojovacím 
krčkem. Názorně na grafickém obrázku popsal jednotlivé místnosti v přístavbě. Dne 20.7.2008 bylo vydáno 
stavební povolení na tuto stavbu, čeká se na stavební řízení 
 
V diskusi vystoupili: 
A. Szabóvá – jaká budou finanční náklady stavby ? 
Ing. arch. Titl – přesnou finanční částku (stavební náklady) zatím není možné zodpovědně sdělit. 
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Další různé: 
A. Szabóvá – opravený chodník u Polikliniky je opět poškozený, u CDS není posečená tráva. 
J. Hanák – je operativnější informovat přímo příslušného pracovníka na MěÚ o nějakém nedostatku ve městě. 
Ing. J. Lekešová – když je územní řízení na cokoliv, automaticky je to zařazeno do komise výstavby, předá to i 
komisi dopravy, příp. komisi ŽP – předá to příslušným kolegyním, kterou jsou tajemnicemi dané komise. V této 
záležitosti naprosto nesouhlasí s předchozím vystoupením zastupitele J. Brabce. 
J. Brabec – omlouvá se Ing. J. Lekešové za určité nepřesnosti ve svém předchozím vystoupení. 
Dále informoval „O dnech africké kultury“, kterou organizuje Orel Kuřim ve dnech 11.9. - až 19.9.2008 v 
Kuřimi.  
 
 
Starosta Ing. O. Štarha vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl člen 
návrhové komise J. Brabec. 
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdržel se 0, nebylo přítomno 6 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 19:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 19.8.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
Ing. Rostislav Hanák                                        Alena Szabóvá 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                         plnění usnesení ZM k 11.8.08 
2, 2A – 2L                     odprodeje pozemků, úplatné nabytí pozemků 
3                                    návrhy na zrušení usnesení ZM č. 1027/2008 a č. 1046/2008 
4, 4A                             doplnění usnesení ZM – úplatné nabytí staveb do majetku města, veřejné osvětlení 
5, 5A, 5B, 5C                změna č. IX Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
6, 6A, 6B, 6C                výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.6.2008 
7, 7A                              půjčka na opravu střechy 
8, 8A                              II. průběžná zpráva o plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 
9, 9A                              zrušení obecně závazné vyhlášky města kuřimi o městské policii 
10         majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními                             

komunikacemi 
11                                   rozpočtové opatření č. 9 
12                                   různé 
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