
  MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 07/2008 konaného dne 30.9.2008  

 
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, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – členové 
zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM. V úvodu zasedání ZM nebyli 
přítomni tito členové ZM: RNDr. Igor Poledňák (omluven ze zasedání ZM) a Vladislav Zejda (dostaví se 
v průběhu zasedání ZM). 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Bc. Roman Stříž, Alena Szabóvá 
Komise schválena všemi přítomnými (15). 
 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Brabec, Jan Herman 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (15) 
 
 
Program:  
 
                 1.     Zpráva agentury ORANGE GROUP s.r.o., o bezpečnostní situaci v Kuřimi 
              2.    Plnění usnesení       

3. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1202/2007 
4. Výstavba města a investice 

                         -     návrh zadání Územního plánu Kuřim 
                         -     změna č. X. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
                         -     podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 

- prezentace variant řešení náměstí 1. května v Kuřimi – doc. ing. arch. J. Kynčl, Ph.D. 
- řešení jižního obchvatu Kuřimi tunelem pod Kuřimskou horou 

5. Majetkoprávní úkony 
                         -     Kynologický klub Kuřim, odkoupení pozemku, směna pozemků 
                         -     změna zřizovací listiny, mimořádná směna bytu 
                         -     odprodej pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká 

6. Jmenování nových členů do školských rad při základních školách v Kuřimi               
                 7.    Finanční záležitosti 

 podnikatelský obolus 2008 
 žádost o dotaci z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti – III. kolo 
 rozpočtové opatření č. 10 

                 8.        Převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR v Kuřimi – lokality „Záhoří“ do  
                            vlastnictví města Kuřimi 
                 9.       Různé 
 

 
 
Program jednání byl schválen 15 hlasy přítomných zastupitelů. 
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1. Zpráva agentury ORANGE GROUP s.r.o., o bezpečnostní situaci 
v Kuřimi 
Zprávu členům ZM prezentoval ředitel agentury Michal Fábera a analytik agentury Ing. Petr Žůrek. Předkládá 
ZM analýzu současného stavu projektu “Bezpečné město Kuřim“. 
Snahou je vytvořit podmínky pro to, aby se mohla zpracovat projektová část této analýzy. 
V posledních letech je v Kuřimi znát pokles trestné činnosti, ale v budoucnu s růstem počtu obyvatel může tato 
kriminalita narůstat. Analýza ohrožení majetku města Kuřimi, bezpečnostní zajištění významných objektů ve 
městě včetně budovy radnice, městské knihovny, mateřské školy. Dalším indikátorem vzrůstu trestné činnosti 
v Kuřimi je velký počet sprejerství (sgrafity) a obecného vandalismu. Také ČOV ve Veverské Bítýšce, která 
patří do správního obvodu Kuřim, je poškozována (strojní zařízení, chemikálie). 
Možnosti spolupráce s institucemi a firmami ve městě v oblasti bezpečnosti, včetně PČR – prevence. 
Analýza názorů a potřeb občanů města v oblasti bezpečnosti – bezpečnostní rizika ve městě více vnímají občané 
ve věkové kategorii nad 40 let než lidé mladší, což je obecný celostátní trend. 
Městu Kuřim se v minulosti zatím vyhýbaly bezpečnostní problémy a rizika známá z jiných velkoměst (ničení 
majetku, pouliční kriminalita, fyzické útoky na osoby, vandalismus, rušivé projevy chování apod.). 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – obyčejní lidé si v anketě těžko vyhodnotí, zda bezpečnost ve městě více zajistí městská policie, 
kamerový systém či podobně. 
Ing. P. Žůrek – tyto ankety nikdy nemají jasnou vypovídací hodnotu. Každého občana se problematika 
bezpečnosti začne týkat až tehdy, když sám utrpí nějakou citelnou újmu v důsledku trestné činnosti. 
 
V průběhu projednání tohoto bodu se dostavil zastupitel Vladislav Zejda, přítomno 16 členů ZM. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Na příštím jednání ZM dostanou zastupitelé k dispozici na CD 
předmětnou „analytickou bezpečnostní studii“ a bude umístěna také na webové stránky MěÚ. 
 
 
 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 23.9.2008 
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.   
Usnesení č. 1202/2007 bude samostatným bodem jednání.  
 
Příloha: Nesplněné úkoly ZM do 23.9.2008  
 
 
Přijaté usnesení: 1118/25008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 23.9.2008.  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
 
 
3. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 1202/2007 z 13.11.2007 
Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová 
 
Odkoupení části pozemku parcely č. 2918/17 do majetku města pro účely rozšíření plánované cyklostezky 
Kuřim - Malhostovice nebylo uskutečněno. I když vlastník parcely podepsal předběžný souhlas s odprodejem 
části pozemku za stanovenou cenu k určenému účelu, před podpisem kupní smlouvy od tohoto souhlasu 
odstoupil. Projektová dokumentace na cyklostezku byla upravena podle této nové skutečnosti a v budování se 
bude dále pokračovat. Z tohoto důvodu se navrhuje zrušení usnesení 1202/2007. 
 
Starosta Ing. O. Štarha vysvětlil důvod toho, proč by ZM mělo dotyčné usnesení zrušit. 
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Přijaté usnesení: 1119/2008 - ZM ruší usnesení ZM č. 1202/2007 z 13.11.2007. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 1 
                          
 
 
 

4. Výstavba města a investice 
4.1. Zadání Územního plánu Kuřim 
Přílohy č. 3, 3A – 3EE, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
V termínu 14.8. - 15.9.2008 byl vyvěšen návrh zadání ÚP Kuřim k veřejnému nahlédnutí. Do 15.9.2008 mohl 
každý uplatnit své připomínky, sousední obce mohly uplatnit své požadavky, dotčené orgány stanoviska a 
krajský úřad požadavky na obsah územního plánu. 
V termínu bylo doručeno celkem 57 písemných připomínek, požadavků a stanovisek. 
Požadavky krajského úřadu, dotčených orgánů a správců sítí byly doplněny do textu zadání (červeně), 
připomínky fyzických a právnických osob (viz. příloha k zadání ÚP) budou prověřeny v rámci zpracování 
konceptu ÚP a v případě kladného posouzení zahrnuty dle požadavků. Pro informaci jsou připomínky součástí 
tohoto příspěvku. Některé žádosti již byly podány před zahájením projednávání. 
Příloha: - zadání ÚP Kuřim 
              - připomínky fyzických a právnických osob (celkem 29) 
 
V průběhu jednání o tomto bodu odešla v 19:30 hod. zastupitelka Ing. Martina Bojanovská, která se 
omluvila z dalšího zasedání ZM. Nadále bylo přítomno 15 členů ZM. Na jednání ZM byl přítomen 
projednávání tohoto bodu programu také doc. ing. arch J. Kynčl, Ph.D. 
 
V diskusi vystoupili: 
Starosta Ing. O. Štarha - shrnul genezi přípravy nového územního plánu od jeho prvopočátku. 
Ing. R. Hanák – část veřejnosti se stále neorientuje v tom, v jaké fázi zpracování se nyní ÚP města nachází. 
Ing. M. Kotek – způsob projednávání ÚP a připomínky ze strany orgánů státní správy byly automaticky 
zapracovány do ÚP. ZM by se tímto mělo zabývat a projednat všechny připomínky z řad občanů města. 
Nesouhlasí s tím, aby připomínky posuzoval z hlediska věcnosti zpracovatel ÚP. 
Z hlediska občanů je největším problémem Kuřimi doprava a špatná průjezdnost a dopravní přetíženost 
některých silnic (zejména ulice Tyršova a Tišnovská). Není možné, aby silnice krajského významu udržovalo na 
své náklady město. 
Starosta Ing. O. Štarha – všechno musí být v souladu, město se nemůže stavět proti názorům Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje v oblasti dopravy. 
Ing. D. Sukalovský – požádal o vyjádření ing. arch. J. Kynčla. 
Ing. arch. J. Kynčl – připomínky dotčených orgánů státní správy mají jinou váhu než připomínky občanů, taková 
je skutečnost. Mnoho připomínek je naprosto konkrétních, ale v takové fázi práce na novém ÚP zatím není. 
Město musí respektovat nadřízený orgán státní správy – v tomto případě Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Ing. M. Kotek -  generel je uzavřenou záležitostí z pohledu kraje, připomínky je nutno zapracovat. 
Mgr. M. Nawrath – město sice nemusí reagovat na všechny připomínky občanů, ale mělo by jim být vysvětleno, 
v jaké fázi projednání se ÚP v současnosti nachází. 
Tajemník Ing. P. Němec – v tomto volebním období bude práce na novém ÚP jedním z hlavních úkolů politické 
reprezentace města (ZM), nový ÚP by měl být schválen podle harmonogramu cca do letních prázdnin roku 2010. 
Ing. arch. Kynčl – pokud dnes ZM schválí zadání ÚP, před letními prázdninami roku 2009 se na ZM dostane 
koncept ÚP, bude se tedy již pracovat pouze na jednom konceptu ÚP. V lednu – březnu 2010 by ZM mělo 
projednávat konečnou podobu ÚP. 
J. Brabec – nyní ZM nebude projednávat všechny připomínky občanů, ty budou předány týmu ing. arch. Kynčla 
k dalšímu zpracování. Vyhodnotí, které připomínky patří do současné etapy práce na ÚP. 
Ing. J. Herman – celá věc kolem nového ÚP oživila rozruch ve městě, zejména připravovaný nárůst počtu 
obyvatel o cca 5.000 v následujících letech. Mělo by být v této věci vyhlášeno referendum, co si občané města 
přejí či nepřejí. 
Ing. M. Kotek – připomínky občanů by měly projít projednáním v samosprávných orgánech města ,než se tím 
v dalším kole bude zabývat ZM. Pokud to dnes ZM schválí, znamená to, že všechny připomínky se hází do koše. 
Ing. R. Hanák – zastupitelé by se měli bavit o konkrétních věcech v návrhu zadání ÚP. 
Ing. arch. Kynčl – příprava ÚP má jasná pravidla hry. 
Ing. D. Sukalovský – bude se ing. arch. J. Kynčl zabývat všemi konkrétními připomínkami? 
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Ing. arch. J. Kynčl – ano, bude.  
Ing. M. Macková – připomínky od občanů budou chodit na MěÚ i nadále, OIRR je zpracovává a posílá průběžně 
ing. arch. J. Kynčlovi. 
J. Brabec – červeně jsou v textu připomínky účastníků stavebního řízení ze zákona. 
Ing. M. Kotek – je dopravní obchvat Kuřimi zpracován ve variantách? ZM by mělo dát přesné zadání, které bude 
také dodrženo. 
Starosta Ing. O. Štarha – je tomu tak, dopravní obchvat je zpracován variantně. 
Ing. R. Hanák – projednávala tyto připomínky komise dopravy? 
Ing. M. Kotek – zatím ještě ne. 
J. Brabec – stanoviska komise ŽP jsou v zadání ÚP zapracována, protože tato komise přijala k tomuto jasné 
usnesení. Někteří lidé vědomě vsugerovávají veřejnosti, že ZM to hraje na levačku a členové ZM jsou 
zkorumpovaní.  
V. Zejda – diskuse se točí v kruhu, zadání ÚP je dobře zpracováno, na základě jednání mezi městem a krajem se 
tvoří konkrétní zadání ÚP. 
 
 
Ing. M. Kotek – podává několik pozměňovacích návrhů k tomuto zadání ÚP:  
A. „Vypustit z návrhu zadání červené texty v kapitole „generel krajských silnic“  
Hlasováno: pro 4 (protinávrh nebyl přijat). 
Názor ing. arch. J.  Kynčla – toto nejde udělat, ZM musí respektovat stanoviska nadřízeného orgánu, v tomto 
případě Jihomoravského kraje. 
 
 
B. „Aby v zadání bylo zapracováno do odstavce „občanská vybavenost“ vytvoření územní rezervy pro 
možné budoucí zřízení víceletého gymnázia v Kuřimi“. 
Hlasováno: pro 2 (protinávrh nebyl přijat). 
 
 
C. „Zdravotní služby - v Kuřimi chybí urgentní a pohotovostní služba“. 
Hlasováno: pro 6, proti 4, zdržel se 5 (protinávrh nebyl přijat). 
 
 
D. „Dopravní infrastruktura – územní rezerva pro umístění železniční zastávky směrem na obec Česká“. 
Hlasováno: pro 4, proti 3, zdržel se 8, nebyli přítomni 2 (protinávrh nebyl přijat). 
 
 
Starosta Ing. O. Štarha dal hlasovat o původně navrženém usnesení: 
 
 
Přijaté usnesení: 1120/2008 - ZM schvaluje zadání Územního plánu Kuřim podle přílohy.  
Hlasováno: pro 13, proti 1, zdržel se 1, nebyli přítomni 2  

                       
 
 
 
4.2. Změna č. X. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim – vydání opatření obecné 
povahy 
Přílohy č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Zastupitelstva města schválilo na svém zasedání dne 22. 1. 2008 zadání změny č. X. ÚPN SÚ Kuřim a dne 20. 5. 
2008 zadání změny č. Xa. ÚPN SÚ Kuřim. Jedná se především o změny pozemků v majetku Pozemkového 
fondu, o které město požádalo k převodu do svého vlastnictví.  
Dílčí změna č.10.1.: Záhoří  
 1a) – změna části plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1b) – změna orné půdy na plochu veřejné zeleně, 
 1c) – změna části plochy pro sportovní zařízení ozn. SP 1 na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1d) – rozšíření plochy pro bydlení  B 4.4.  
Pro celou lokalitu Záhoří budou vymezeny hranice zastavitelné plochy včetně ploch veřejné zeleně. 
Dílčí změna č. 10.2.: Mouze k Hoře  
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– změna orné půdy mezi Šibernou a Kuřimskou horou na plochy veřejné zeleně s možností vybudování parku. Součástí 
změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.3.: Za Koutem  
 – změna orné půdy na veřejnou zeleň s možností výstavby drobných objektů v prostoru mezi rybníkem Srpek a Zborovem 
včetně prostoru při severním okraji Zborova. Tato změna navazuje na zpracovanou studii klidové zóny Srpek. Součástí 
změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.4.: Státní statek 
– změna plochy výroby, skladování a distribuce (ozn. V 1.1 a V 1.2) na plochu veřejné zeleně. Jedná se o plochu pod státním 
statkem, kde může být vybudován park k oddělení budoucí silnice R 43 a zastavěného území v Kuřimi. Lokalita navazuje na 
využívaný státní statek a komerční plochy podél silnice II/386. Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.5.:  Opálenka – na základě usnesení ZM vyřazena z dalšího projednávání 
- změna funkčního využití orné půdy na plochu terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb. Jedná se o záměr 
soukromého vlastníka podpořený Městem Kuřim - umístění fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku Města Kuřimi - 
parc.č. 3510 a části soukromých pozemků do celkové výměry 6 ha (viz. grafická příloha) u obalovny. Součástí změny bude 
vymezení zastavitelné plochy. 
Dílčí změna č. 10.6.: ul. Jungmannova 
- změna funkčního využití plochy individuální rekreace na plochu veřejné zeleně. Podnět ke změně byl schválen 
v Zastupitelstvu města na základě žádosti Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim. Na této ploše nebude možná výstavba 
drobných objektů. 
Jedná se o plochu cca 2500 m2. 
Pro projednání návrhu byly tyto změny sloučeny a projednávány jako změna č.X 
Dokumentace změny byla zpracována firmou KNESL+KYNČL s.r.o., Brno.  
Červenec - srpen 2008 proběhlo projednávání návrhu změny.  
Zastupitelstvu města předkládáme ke schválení návrh změny a opatření obecné povahy (dříve vydávána obecně 
závazná vyhláška města). 
K návrhu změny č. X. ÚPN SÚ Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
Příloha:  - Opatření obecné povahy + odůvodnění 
 - schéma hlavního výkresu s vyznačením změn 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – ptá se na změnu využití plochy na ulici Jungmannova, vysvětlili to starosta Ing. O. Štarha a 
místostarostka Ing. M. Macková. 
 
 
Přijaté usnesení: 1121/2008 - ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č. X. Územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim nebyly podány žádné námitky. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení:   1122/2008 - ZM vydává změnu č. X. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim.  
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení:   1123/2008 - ZM vydává opatření obecné povahy č. 2/2008 - změnu č. X. Územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
4.3. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Přílohy č. 5, 5A, 5B, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
  
Změna funkčního využití pozemků parc.č. 3002/3 a 3002/6 – žadatel Walter s.r.o. 
Dne 15. 9. 2008 podala firma Walter s.r.o. Kuřim žádost o změnu funkčního využití plochy veřejné zeleně na 
plochu pro parkování. Jedná se o pozemky parc. č. 3002/3 (Vlastník město Kuřim) a 3002/6 (vlastník Statutární 
město Brno) při ulici Blanenská. Vzhledem k tomu, že město Kuřim požádalo o úplatný převod pozemku parc. č. 
3002/6 z majetku Statutárního města Brna bude případné projednávání změny zahájeno až po převodu pozemku 
do majetku města Kuřimi.   
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Komise výstavby (ze dne 10.9.2008) souhlasí se záměrem – vybudování parkovišť. Musí předcházet buď změna 
ÚPD nebo zapracování do nového ÚP. Komise výstavby doporučuje jednat s investorem o vybudování 
autobusových zastávek  při ulici Blanenská. 
Rada města již jednala s firmou Walter s.r.o. o výstavbě nových autobusových zastávek s tím, že firma vybuduje 
zároveň s parkovištěm autobusové zastávky při ul. Blanenská. Výstavba zastávek bude smluvně ošetřena. 
Změna ÚPD se projednává přibližně 1 rok, koncept a návrh nového ÚP cca 2 roky. 
Při změně vždy město požaduje úhradu nákladů za pořízení dokumentace změny. 
 
Příloha: výřez z ÚPN SÚ Kuřim s vyznačením pozemků, žádost. 
 
Překladatelka místostarostka Ing. M. Macková stahuje tento materiál z jednání ZM z toho důvodu, že 
předmětný pozemek není v majetku města Kuřimi. 
 
 
 
  
4.4. Prezentace variant řešení náměstí 1. května v Kuřimi 
Tyto varianty budoucího urbanisticko - architektonického řešení náměstí 1. května v Kuřimi představil členům 
ZM doc. ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Vše bylo názorně předvedeno s použitím dataprojektoru. 
 
Moderní náměstí může ve městě plnit několik funkcí: 
a) shromažďovací funkce pro konání různých akcí, 
b) tržní či obchodní využití pro občany, 
c) rekreační - každodenní rekreace obyvatel. 
 
Vedle náměstí 1. května je podobným prostorem v Kuřimi také náměstí Osvobození a prostranství před 
železničním nádražím. Na náměstí 1. května je několik volných ploch, které by se daly ještě využít. 
 
Návrhy na budoucí urbanisticko - architektonické řešení náměstí 1. května: 
a) minimální úprava náměstí, uzavření otevřených ploch – hluchých míst, 
b) hlavní náměstí – shromažďovací funkce (i když by tuto funkci mělo plnit spíše náměstí Osvobození), 
c) městský odpočinkový prostor, 
d) tržní náměstí, postavení polyfunkčního objektu komerčního charakteru, 
e) obchodní náměstí. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. D. Sukalovský – kterou variantu řešení by ing. arch. Kynčl jako urbanista osobně preferoval? 
Ing. arch. J. Kynčl – variantu Ad d) tržní náměstí 
Ing. M. Kotek – na tomto náměstí byl vybourán prostor, kde se dříve plánovala zástavba, ale nakonec se 
nerealizovala. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. Starosta Ing. O. Štarha informoval o tom, že tyto návrhy budou 
zpracovány formou ankety pro veřejnost, aby se k tomu občané Kuřimi mohli přímo vyjádřit. 
 
 
 
 
4.5. Řešení jižního obchvatu Kuřimi tunelem pod Kuřimskou horou 
Starosta Ing. O. Štarha také informoval o dopravním řešení jižního obchvatu města průjezdem pod „Kuřimskou 
horou“, kde by byl proražen tunel. Jednal o tomto na kraji s náměstkyní hejtmana ing. arch. A. Procházkovou, 
která je tomuto řešení nakloněna. Podrobnosti tohoto návrhu prezentoval členům ZM také přítomný ing. 
arch. J. Kynčl. Výjezd z tunelu na druhé straně by byl vedle Golfového hřiště Kaskáda. Cílem by bylo odlehčit 
dopravně - přetíženému centru města, hlavní doprava by byla tímto tunelem odvedena už před Kuřimí. Je to 
v podstatě koncept studentské práce na VUT v Brně, seriózní projekt by muselo zpracovat Ředitelství silnic a 
dálnic ČR.. 
Komise dopravní i Rada města se k tomu staví pozitivně. Toto potvrdil i předseda komise dopravní ing. M. 
Kotek. 
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V diskusi vystoupili:  
A. Szabóvá, Ing. R. Hanák, Ing. M. Kotek – toto se plánovalo již v minulosti, ale nikdy se to nezdálo reálné a 
nebyly na to finanční prostředky. Proti tomuto projektu by se mohli stavět obyvatelé v lokalitě Díly za Sv. Jánem 
i když obyvatelům v ostatních částech města by to výrazně ulehčilo od intenzivní každodenní dopravy. 
Ing. D. Sukalovský – ZM to v minulém volebním období odmítlo, protože proti bylo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a financovat by to muselo celé město, což nebylo reálné. 
 
 
Přijaté usnesení: 1124/2008 - ZM pověřuje starostu města k jednání o jižní variantě obchvatu města Kuřimi 

pod Kuřimskou horou a souhlasí se zpracováním studie této varianty. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 

5. Majetkoprávní úkony 
5.1. Kynologický klub Kuřim – odkoupení pozemku, směna pozemků 
Přílohy č. 6, 6A, 6B, 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 projekt „KOMUNIKACE    

DO ZÁHOŘÍ“ vypracovaný Projekční a inženýrskou kanceláří – Jiří Bajer. Z uvedeného projektu jednoznačně 
vyplývá nutnost majetkového vypořádání stavbou dotčených parcel s Kynologickým klubem Kuřim. V této 
souvislosti se podařilo předjednat s Kynologickým klubem Kuřim odkoupení parcely p.č. 2991/2 k.ú. Kuřim za 
cenu 400,-Kč/m2 a směnu části pozemku p.č. 2993/1(vlastník Kynologický klub Kuřim) za část pozemku p.č. 
2994/16 (vlastník město Kuřim) vše k.ú. Kuřim v rozsahu cca 450m2. Vzhledem k tomu, že výměra parcel, které 
budou směnou dotčeny je pouze orientační, doporučuje OMP ve věci směny nyní uzavřít budoucí směnnou 
smlouvu a vlastní směnu zrealizovat až na základě geometrického zaměření stavbou skutečně dotčených parcel.  
Parcelu p.č. 2991/2 k.ú. Kuřim doporučuje OMP odkoupit vzhledem k možnosti jejího spojení s parcelou  p.č. 
2991/1 k.ú. Kuřim (vlastník město Kuřim).  
Kynologický klub Kuřim s tímto postupem souhlasí s podmínkou, že na náklady města Kuřimi bude vybudováno 
nové oplocení pozemku v místech dotčených odkupem nebo směnou včetně posunutí brány.   
 
Příloha – 
A - plánovaná trasa komunikace do Záhoří - část 
B - katastrální mapa s vyznačeným odkupem a vyznačenou směnou 
 
 
Přijaté usnesení: 1125/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku p.č. 2991/2 k. ú.Kuřim o výměře 

825m2, za cenu 400,- Kč/m2 do majetku města Kuřimi od Kynologického klubu Kuřim, se 
sídlem Královky 936, 664 34 Kuřim, IČ 49460102. Náklady spojené s převodem 
nemovitostí uhradí nabyvatel. Daň z převodu nemovitostí bude uhrazena dle zákona.    

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
  
 

Přijaté usnesení: 1126/2008 - ZM schvaluje uzavření budoucí směnné smlouvy s Kynologickým klubem 
Kuřim, se sídlem Královky 936, 664 34  Kuřim, IČ 49460102 ve věci směny části pozemku 
p.č. 2993/1(vlastník Kynologický klub Kuřim) za část pozemku p.č. 2994/16 (vlastník město 
Kuřim) vše k.ú. Kuřim v rozsahu cca 450m2 – dle přílohy, za účelem majetkoprávního 
vypořádání pozemků dotčených stavbou komunikace do Záhoří. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
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5.2 Změna zřizovací listiny Sportovního areálu Kuřim 
Přílohy č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Sportovní areál Kuřim, organizační složka obce, se sídlem Jungmannova 968, Kuřim má ve zřizovací listině 
povinnost provozovat a udržovat hřiště u ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova a u školy na ulici Komenského. Jelikož 
usneseními Rady města č. 304/2007 a č. 305/2007 byla tato povinnost přenesena na příslušné základní školy, je 
nutné tuto skutečnost ošetřit i ve zřizovací listině Sportovního areálu Kuřim a tuto povinnost vyjmout. 
 
Příloha A – znění dodatku č. 1 
 
 
Přijaté usnesení: 1127/2008 - ZM schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině Sportovního areálu Kuřim, 

organizační složka obce se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, ve znění přílohy. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 

 
 
 
 

5.3. Mimořádná směna bytu – paní Lenka Valentová 
Přílohy č. 7, 7B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Dne 25.8.2008 došlo k předání bytu č. 1124/6 na ulici Bezručova čtvrť po zemřelém panu Oldřichovi Hladkém 
městu Kuřim. Jde o byt 2+1 („II. kategorie“) umístěný ve III. nadzemním podlaží. Podlahová plocha bytu 
s příslušenstvím činí 67,70 m2. Již 19.08.2008 byla uveřejněna ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 9/1999 o 
volných bytech v majetku města a bytových náhradách „nabídka na směnu obecního bytu“. 
Dne 10.9.2008 podala na odbor majetkoprávní žádost paní Lenka Valentová, trvale bytem Bezručova čtvrť 1121, 
664 34 Kuřim, jejímž předmětem je přednostní výměna obecního bytu č. 1121/7 o velikosti 2+kk („I. kategorie“) 
umístěný v podkroví budovy o celkové ploše s příslušenstvím 54,37 m2 na ul. Bezručova čtvrť za byt č. 1124/6 
na téže ulici. Paní Valentová svou žádost odůvodňuje dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. Je plně 
invalidní, jsou jí přiznány mimořádné výhody I. stupně podle ustanovení § 31 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 
Sb. a též používá invalidní vozík. Dále ve své žádosti uvádí, že je samoživitelkou dvou nezletilých dětí. Její 
současně obývaný byt je umístěn ve IV. NP. Jde o půdní vestavbu a schodiště je pro vozík příliš prudké. Byt 
nabízený ke směně je ve III. NP, což považuje vzhledem ke svým zdravotním indispozicím za částečné ulehčení 
situace, protože město Kuřim nemá volný žádný bezbariérový byt nebo byt v domě s výtahem. 
 
Historie nájemního bydlení pí Valentové v Kuřimi: 
- duben 2002; nájemní smlouva na byt č. 947/21 na ulici Wolkerova 
- duben 2007; nájemní smlouva na dobu neurčitou na byt č. 1121/7 na ulici Bezručova čtvrť. 
Město Kuřim nakládá s volnými byty podle výše citované obecně závazné vyhlášky č. 9/1999. Tato vyhláška 
pamatuje ve svém čl. 10 i na případy hodné zvláštního zřetele a vyhrazuje ZM možnost rozhodnout o využití 
bytu jinak než stanoví tato obecně závazná vyhláška. OMP se domnívá, že žádost paní Valentové se dá takto 
kvalifikovat a žádá Zastupitelstvo města Kuřimi, aby rozhodlo, zda bude postupovat podle čl. 10 vyhlášky č. 
9/1999 a směnu žadatelce odsouhlasí. 
 
Rada města přijala v předmětné věci na schůzi dne 17.9.2008 následující usnesení: 
422/2008 
RM schvaluje předložení materiálu týkající ho se mimořádné směny bytu č. 1124/6 na ulici Bezručova čtvrť v 
Kuřimi ve prospěch paní Lenky Valentové, trvale bytem Bezručova čtvrť 1121, 664 34 Kuřim, k projednání 
zastupitelstvu města. 
423/2008  
RM nesouhlasí ve věci směny bytu č. 1124/6 na ul. Bezručova čtvrť s postupem dle čl. 10 odst. 2 obecně závazné 
vyhlášky č. 9/1999 o volných bytech v majetku města a bytových náhradách a ukládá odboru majetkoprávnímu 
povinnost postupovat v intencích citované vyhlášky. 
 
Příloha B – rozhodnutí orgánů soc. péče 
 
Starosta města ing. O. Štarha informoval ZM o tom, že žadatelka mezitím písemně oznámila OMP, že 
stahuje z osobních důvodů tuto svoji žádost. Projednávání tohoto materiálu se tedy stalo bezpředmětným 
a starosta jako předkladatel jej stahuje z jednání ZM. 
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5.4. Odprodej pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká - manželé Boháčovi 
Přílohy č. 8, 8A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
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 268 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 A. 
Jedná se o lokalitu rodinných domků typu OKAL na ulici Zámecká, kde pozemky okolo domů užívají vlastníci 
domů na základě nájemních smluv jako okrasné zahrady. V pozemcích jsou uloženy inženýrské sítě: plynovod, 
vodovod, kanalizace (není ve vlastnictví města Kuřim) a rozvody elektrické energie, kabelové televize a 
veřejného osvětlení. 
Dne 17.6.2008 přijalo ZM usnesení č. 1089/2008, kterým schválilo záměr na odprodej pozemků za cenu 500,- 
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 nemovitostí.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn. K záměru podali manželé Boháčovi 
připomínku, která se týkala ceny pozemku a nabídli městu cenu 250,- Kč/m2. 
Dle vyjádření OMP je pozemek parc.č. 761/1 určen územním plánem sídelního útvaru Kuřim jako plocha 
bydlení v bytových domech. OMP doporučuje odprodej pozemků za cenu 500,- Kč/m2, vzhledem k tomu, že 
tímto krokem výrazně stoupne prodejní cena rodinného domu, který je v současné době obklopen pozemky 
v režimu nájmu. 
Na jednání ZM dne 19.8.2008 ve věci výše uvedené nepřijalo ZM z důvodu nabídnuté nízké prodejní ceny za m2 
pozemku žádné usnesení. 
Dne 17.9.2008 manželé Boháčovi opět požádali o odkoupení pozemků za cenu dle usnesení ZM č. 1089/2008, tj. 
za cenu 500,- Kč/m2. 
Výměra části pozemku parc.č. 761/1 uvedená v  usnesení byla převzata z nájemní smlouvy, na základě které 
žadatelé pozemek užívají. V případě odprodeje části pozemku bude parcela přeměřena a výměra určena přesně. 
 
V diskusi vystoupili:  
M. Boháč – respektuje navrženou cenu. 
 
 
Přijaté usnesení: 1128/2008 - ZM schvaluje 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 uloženým v předmětných pozemcích a s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s převodem pozemků, uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitostí. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 

  
 
 

6. Jmenování nových členů do školských rad při základních školách v 
Kuřimi. 
Příloha č. 9, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. H. Němcová 

 
Dne 30.6.2008 skončilo tříleté funkční období členů obou školských rad při základních školách v Kuřimi. 
Zřizovatel v minulém období určil, že každá školská rada bude mít 9 členů. Jednu její třetinu jmenuje zřizovatel, 
druhou volí pedagogičtí pracovníci školy a třetí volí zákonní zástupci žáků. 
Členem školské rady za zřizovatele nemusí být nutně pouze zastupitel, stačí zaměstnanec MěÚ Kuřim, který je 
schopen prosazovat jeho zájmy. Doporučujeme ZM, aby alespoň jeden člen školské rady, jmenovaný 
zřizovatelem, byl tak jako v minulém období, v obou školských radách, z důvodu porovnání činností obou 
školských rad a základních škol. 
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Kromě jiných kandidátů jsme oslovili i všechny bývalé členy školských rad, a ti souhlasili se jmenováním na 
další tříleté období. Proto navrhujeme jmenovat na období 2008/2011 do obou školských rad stejné členy (viz 
návrhy usnesení). 
 
V diskusi vystoupili: 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož - informoval ZM o tom, že zastupitelka Alena Matějíčková, navržená 
původně do obou školských rad, má zájem v případě jmenování pracovat pouze ve Školské radě při  Základní 
škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov. Na její místo jako kandidáta na člena Školské rady při 
Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, navrhuje radního ing. 
Draga Sukalovského. 
 
 
Přijaté usnesení: 1129/2008 - ZM jmenuje za město Kuřim tyto členy Školské rady při Základní škole, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizaci: Ing. Draga 
Sukalovského, Ing. Martinu Bojanovskou, Mgr. Hanu Němcovou. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Přijaté usnesení: 1130/2008 - ZM jmenuje za město Kuřim tyto členy Školské rady při Základní škole 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov: Alenu Matějíčkovou, Mgr. Alenu Trtílkovou, 
Ing. Rostislava Hanáka. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
7. Finanční záležitosti 
7.1. Podnikatelský obolus 2008 
Přílohy č. 10, 10A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
Dne 2.9.2008 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 50.000,- Kč. Tuto částku určil pro Sportovní klub Kuřim, oddíl 
silového trojboje. Finanční prostředky mají být použity na sportovní vybavení oddílu, dle zvážení vedení klubu. 
Účel odpovídá Programu podnikatelský obolus 2008. 
 
 
Přijaté usnesení: 1131/2008 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 50.000,- Kč pro  

Sportovní klub Kuřim, oddíl silového trojboje, účel: na sportovní vybavení oddílu, dle 
zvážení vedení klubu. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 

     
 
7.2. Žádost o dotaci z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti - III. 
kolo 
Přílohy č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. J. Jandl 
 
Dne 10.9.2008 zasedala komise sportovní, která projednala 7 žádostí o dotace z „Fondu na podporu kulturní, 
spolkové a sportovní činnosti“. Předložené žádosti dosáhly výše 107.200,- Kč. Komise sportovní doporučila RM 
schválit dotace ve výši 66.300,-Kč s tím, že žádost TJ Sokol Kuřim o dotaci na „cestopisné přednášky“ byl 
předán k posouzení komisi kulturní. RM následně dne 17.9.2008 schválila tyto dotace v celkové částce 66.300,- 
Kč, podle přílohy. 
 
Dne 11.9.2008 zasedala komise kulturní, která projednala 22 žádostí o dotace z „Fondu na podporu kulturní, 
spolkové a sportovní činnosti“. Předložené žádosti dosáhly výše 289.200,- Kč. Komise kulturní doporučila 
schválit dotace ve výši 199.200,- Kč a RM následně dne 17.9.2008 schválila dotace v celkové částce 199.200,- 
Kč, podle přílohy. 
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RM a komise kulturní předkládají ZM ke schválení žádost pana Bohuslava Bednáře o poskytnutí dotace na 
uspořádání tradičního festivalu „Rock Made In Gambrinus“ v částce 60.000,- Kč, podle přílohy.  
 
V diskusi vystoupili:  
předkladatel ing. D. Sukalovský a Mgr. L. Kincl – oba odůvodnili tyto návrhy. 
 
 
Přijaté usnesení: 1132/2008 - ZM bere na vědomí informaci o poskytnutí dotací III. kola z Fondu na 

podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti v roce 2008 a schvaluje dotaci pro pana 
Bohuslava Bednáře na uspořádání tradičního festivalu „Rock Made In Gambrinus“ podle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 14, proti 1, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 

 
 
 
7.3. Rozpočtové opatření č. 10 
Přílohy č. 12, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2008. 
 
V diskusi vystoupili:  
Ing. M. Kotek – chce vysvětlit architektonickou soutěž na Kulturní dům a víceúčelovou sportovní halu v Kuřimi 
v rozpočtovém opatření č. 10. 
Starosta ing. O. Štarha - záměrem je vybrat investiční akce z většího počtu návrhů, RM toto podporuje. 
V. Zejda – je předčasné vyhlašovat architektonickou soutěž, když nevíme, co přesně chceme s Kulturním 
domem dělat a co se bude posuzovat, měl by se nejprve sestavit investiční záměr. 
Ing. D. Sukalovský – budou se k tomu vyjadřovat i komise RM, k této záležitosti bude svolána také komise 
kulturní. 
Ing. M. Kotek – tato položka by se z rozpočtového opatření č. 10 měla vypustit a mělo by se postupovat v tomto 
případě obvyklým způsobem. 
J. Brabec – je obvyklé, že RM vypracuje projekty a ZM pak schvaluje finanční prostředky na tyto akce. 
A. Szabóvá – bude se tato architektonická soutěž realizovat ještě v tomto volebním období? 
V. Zejda, Mgr. M. Nawrath – pro tato rozpočtová opatření hlasovat nebude, není to dostatečně připraveno. 
1. mistostarosta Mgr. L. Ambrož – na začátku stávajícího volebního období ZM chtělo získat co nejvíce dotací 
pro rozvoj Kuřimi, tento závazek snad stále ještě platí. 
Místostarostka Ing. M. Macková – je to jen architektonická soutěž, studie už musí mít konkrétní zadání. 
J. Herman – má vůbec město na všechny tyto plánované investice finance, abychom o těchto studiích mohli 
jednat? (Kulturní dům, Wellness centrum atd.). Buďme realističtí. 
Mgr. L. Kincl – jsou to významné investice a dominanty města (víceúčelová sportovní hala i Kulturní dům). 
V. Zejda – s bazénem se něco musí dělat ať už na Wellness centrum dostaneme dotaci či ne, je ve špatném stavu. 
Ing. M. Kotek – na všechny tyto akce by se měla vyhlásit architektonická soutěž. 
 
V. Zejda a Ing. M. Kotek podávají protinávrh, aby se hlasovalo odděleně: 
A. o vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření č. 10 na architektonickou soutěž 
návrhu“ víceúčelové sportovní haly v Kuřimi“. 
 
B. o vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření č. 10 na architektonickou soutěž 
návrhu na „přestavbu Kulturního domu v Kuřimi včetně stavebních úprav venkovních prostor“. 
 
C. hlasování o zbývajících navržených rozpočtových opatřeních č. 10 jako o celku. 
 
 
Přijaté usnesení: 1133/2008 - ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření 

č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008 na architektonickou soutěž k výběru nejlepšího 
architektonického návrhu víceúčelové sportovní haly v Kuřimi, podle přílohy. 
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Hlasováno: pro 9, proti 1, zdržel se 5, nebyli přítomni 2  
 
 
Přijaté usnesení: 1134/2008 - ZM schvaluje vyčlenění finančních prostředků v rámci rozpočtového opatření 

č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008 na architektonickou soutěž k výběru nejlepšího 
architektonického návrhu na přestavbu Kulturního domu v Kuřimi včetně stavebních úprav 
venkovních prostor, podle přílohy. 

Hlasováno: pro 12, proti 0, zdržel se 3, nebyli přítomni 2  
 
 
Přijaté usnesení: 1135/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, 

podle přílohy. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
8. Převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR v Kuřimi – lokalita 
„Záhoří“ do vlastnictví města Kuřim  
Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing.V. Fidrmucová 
 
V souvislosti se schválením změny č. X Územního plánu sídelního útvaru Kuřim vydaného ZM dne 30.9.2008 
v lokalitě „Záhoří“, má město Kuřim možnost dle § 5 zákona č. 95/1999 Sb., získat od Pozemkového fondu ČR  
bezúplatným převodem pozemky parc.č. 3058/72 o vým. 4121 m2, 3058/73 o vým. 594 m2, 3058/139 o vým 685 
m2, 3059/1 o vým. 7406 m2, 3060/1 o vým. 516 m2, 3060/29 o vým. 74 m2, 3060/30 o vým. 179 m2, 3061/29 o 
vým. 87 m2, 3061/30 o vým. 49 m2, 3061/31 o vým. 163 m2, 3061/32 o vým. 88 m2, 3062/85 o vým. 118 m2, 
3062/87 o vým. 206 m2, 3062/93 o vým. 5316 m2, 3062/94 o vým.10255 m2, 3062/95 o vým. 780 m2, 3062/96 o 
vým. 1940 m2, 3062/97 o vým 36 m2, 3062/98 o vým. 682 m2, 3062/99 o vým. 326 m2, 3062/192 o vým. 94 m2, 
3062/193 o vým. 78 m2, 3062/195 o vým. 693 m2, 3062/197 o vým. 1223 m2, 3062/199 o vým. 3980 m2, 
3062/202 o vým. 25 m2, 3062/204 o vým 1408 m2, 3117/12 o vým. 2995 m2, 3431/6 o vým. 819 m2, 3432/1 o 
vým. 34 m2, 3432/2 o vým. 462 m2 a 3433/4 o vým. 29 m2 vše v k.ú. Kuřim. Tyto pozemky (o celkové výměře 
45 461 m2) jsou Územním plánem určeny jako plochy pro bydlení v rodinných domech a plochy veřejné zeleně.  
 
 
Přijaté usnesení:   1136/2008 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 3058/72, 3058/73, 3058/139, 

3059/1, 3060/1, 3060/29, 3060/30, 3061/29, 3061/30, 3061/31, 3061/32, 3062/85, 3062/87, 
3062/93, 3062/94, 3062/95, 3062/96, 3062/97, 3062/98, 3062/99 3062/192, 3062/193, 
3062/195, 3062/197, 3062/199, 3062/202, 3062/204, 3117/12, 3431/6, 3432/1, 3432/2 a 
3433/4 vše v k.ú. Kuřim podle § 5 odst. 1) zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového 
fondu České republiky do vlastnictví města Kuřimi. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
  
 
 
 
9. Různé 
A. Szabóvá – má dotaz na OŽP, zda bylo provedeno ostříhání větví u stadionu, zavazí to v chůzi na chodníku. 
V minulosti na to již několikrát upozorňovala. 
Z. Kučerovský – domníval se, že OIRR již na toto zasedání ZM předložilo materiál ohledně vypořádání 
pozemků a veřejného osvětlení v Kuřimi. 
Místostarostka ing. M. Macková mu odpověděla, že z časových důvodů se nepodařilo toto vypořádání zařadit již 
na program stávajícího zasedání ZM. Bude zařazen na program příštího zasedání ZM 11.11.2008. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedla členka návrhové 
komise Alena Szabóvá. 
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Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. 
Hlasováno: pro 15, proti 0 zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 21:50 hod. 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 30.9.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Jiří Brabec            Jan Herman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                  plnění usnesení ZM k 23.9.08 
2                              návrh na zrušení usnesení ZM č. 1202/2007 z 13.11.2007 
3, 3A – 3EE            zadání Územního plánu Kuřim 
4, 4A, 4B                změna č. X. Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
5, 5A, 5B                podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim    
6, 6A, 6B                Kynologický klub Kuřim – odkoupení pozemků, směna pozemků 
7, 7A, 7B                změna zřizovací listiny SAK, mimořádná směna bytu – paní Lenka Valentová 
8, 8A                       odprodej pozemků v Kuřimi na ulici Zámecká – manželé Boháčovi 
9                              jmenování nových členů do školských rad při základních školách v Kuřimi 
10, 10A                   podnikatelský obolus 2008 
11, 11A, 11B, 11C  žádost o příspěvek z Fondu na podporu sportovní, kulturní a spolkové činnosti – III. kolo    
12, 12A – 13E         rozpočtové opatření č. 10 
13                            převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR v Kuřimi – lokalita „Záhoří“ do  
                                vlastnictví města Kuřimi 
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