
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 08/2008 konaného dne 11.11.2008  

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

1.  Plnění usnesení  
2. Organizační záležitosti města 

– Cena města Kuřimi a Medaile města Kuřimi 
– návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2008, o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů  

– podnikatelský obolus na rok 2009 
3. Majetkoprávní úkony 

– převody pozemků 
– Díly za Sv. Janem – V. etapa, ulice Metelkova, nabytí staveb do majetku města 

4. Finanční záležitosti 
                                -     zpráva z jednání finančního výboru 
                                -     výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.2008 
                                -     aktualizace rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim na rok 2008 

-      uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem 
-      rozpočtové opatření č. 12 

5. Různé 
 

 
 
Program jednání byl schválen 14 hlasy přítomných zastupitelů. 
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1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 4.11.2008 
Přílohy č. 1, 1A, 1B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim.  
 
Příloha č. 1A – nesplněné úkoly v mezidobí do 4.11.2008. 
Příloha č. 1B – kopie dopisu z KrÚ Jm kraje, týkající se plnění usnesení ZM č. 1051/2008. 

 
 
Přijaté usnesení:  1137/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 4.11.2008.  
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 

 
 
 

2. Organizační záležitosti města 
2.1. Cena města Kuřimi a Medaile města Kuřimi 
Přílohy č. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec 
 
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, dává v § 36 odst. 2 možnost udělovat ceny města lakonickou větou „Obec 
může udělovat ceny obce“. Z blízkých srovnatelných obcí mají takovou cenu Ivančice a Slavkov u Brna a platí, 
že čím větší město, tak s větší jistotou je cena zřízena a uděluje se. Předkladatel se domnívá, že je vhodné, aby 
takovou cenu mělo i město Kuřim a při vhodných příležitostech ji udělovalo. Byla připravena Pravidla pro 
udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi, podle nichž by bylo možno cenu udělovat. Jednotlivé 
články pravidel jsou doplněny i krátkými objasněními. O zřízení takové ceny musí rozhodnout zastupitelstvo 
města. Rada města byla s pravidly seznámena a doporučuje jejich schválení (bez usnesení). Souběžně s  pravidly 
se připravuje i jejich pět příloh, která přesně popisují proces přípravy k udělení ceny a medaile a následná 
opatření. K nim bude přiložena i širší důvodová zpráva objasňující, jak aplikovat jednotlivé články pravidel a 
zaznamenávající, jak se to při schvalování přibližně myslelo. V tomto okamžiku není na úrovni rady města znám 
žádný případný uchazeč o cenu. Medaile města Kuřimi by se poskytovala za zásluhy nižšího řádu jak cena. 
Zhotovitelem medaile vyjadřující cenu města je akademický sochař Andreé Vícha z Uherského Hradiště, který 
se na výrobu medailí specializuje a v jeho ateliéru jsou stovky raznic medailí pro množství měst, obcí, spolků, 
organizací atd., zejména z Moravy. 
 
Starosta Ing. O. Štarha odůvodnil předložený materiál. Ukázal současně členům ZM vzorky těchto 
medailí. 
 
Příloha č. 1 Pravidla pro udělování Ceny města Kuřimi a Medaile města Kuřimi. 

 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – malou medaili by měl udělovat pouze starosta, ne RM - z operativních důvodů, podává protinávrh. 
Měla by být zřízena pamětní kniha města, kde by byli uvedeni všichni vyznamenaní občané. 
J. Herman – podává protinávrh - malou medaili by měl udělovat starosta se souhlasem RM. 
Po následném vysvětlení ze strany starosty Ing. O. Štarhy zastupitelé J. Brabec a J. Herman stahují své 
protinávrhy. 
ZM bude tedy hlasovat o původně navrženém usnesení. 
 

 
Přijaté usnesení: 1138/2008 - ZM zřizuje Cenu města Kuřimi a Medaili města Kuřimi a schvaluje pravidla 

pro její udělování. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
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2.2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2008, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Přílohy č. 3, 3A, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
      
ZM je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška města Kuřimi o místním poplatku za „odpady“. 
Navržené úpravy oproti vyhlášce stávající jsou pouze administrativní, mění se sleva pro občany s datem narození 
1938 (loni 1937) a nová je rozúčtovací příloha (stanovení nákladů na jednoho poplatníka). 

                            
Starosta Ing. O. Štarha odůvodnil předložený materiál. 
 
 
Přijaté usnesení: 1139/2008 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 6/2008, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
2.3. Podnikatelský obolus 2009 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Mgr. A. Trtílková 
 
ZM svým usnesením č. 1214/2007 ze dne 13.11.2007 schválilo Program podnikatelský obolus 2008. Jeho 
platnost skončila dne 30.9.2008, a proto je třeba rozhodnout o existenci či neexistenci Programu podnikatelský 
obolus v roce 2009. V letošním roce uplatnilo podnikatelský obolus osm podnikatelů v celkové výši 122.325,- 
Kč. Navrhovatel doporučuje schválit uvedený program pro rok 2009 ve stejném znění a za stejných podmínek 
jako v letošním roce. 
 
Příloha: Návrh Programu podnikatelský obolus 2009 
 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož odůvodnil předložený materiál. 
 
 
Přijaté usnesení:  1140/2008 - ZM schvaluje Program podnikatelský obolus na rok 2009.    
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony 
3.1. EMBRA Apartment s.r.o. se sídlem Česká 184 – nabídka úplatného převodu 
pozemků  
Přílohy č. 5, 5A, 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 nabídla EMBRA Apartment s.r.o. městu Kuřim bezúplatný převod přilehlých 
pozemků a staveb komunikací. 
ZM dne 17.6.2008 přijalo usn.č. 1086/2008, kterým schválilo 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, IČ 
26979641. 
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Na základě zápisů geometrických plánů č. 2385-55/2008, 2393-55/2008 a 2452-140/2008, které byly zhotoveny 
z důvodů kolaudace místních komunikací, parkovacích stání a chodníků došlo k rozdělení některých pozemků na 
více parcel – viz příloha A.  
Dále společnost EMBRA Apartment s.r.o. požádala město o změnu z bezúplatného převodu pozemků na úplatný 
- za cenu 100,- Kč, vyhověla žádosti obyvatelů nových bytových domů o přemístění kontejnerů na komunální 
odpad před domem č.p. 1774 a oznámila novou adresu sídla. Převod staveb komunikací a chodníků bude řešený 
samostatnou smlouvou OIRR. 
OMP proto doporučuje usnesení ZM č. 1086/2008 zrušit a přijmout usnesení nové. 
 
 
Přijaté usnesení:  1141/2008 - ZM ruší usnesení č. 1086/2008 ze dne 17.6.2008. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 

 
 

Přijaté usnesení: 1142/2008 - ZM schvaluje nabytí pozemků parc. č. 2642/555, parc. č. 2642/559, parc. č. 
2642/564, parc. č. 2642/710, parc. č. 2642/842, parc. č. 2642/961, parc. č. 4598/1, parc. č. 
4598/2, parc. č. 4598/3, parc. č. 4598/4, par.č. 4598/5, parc. č. 4598/6, parc. č. 4598/7, parc. 
č. 4598/8 parc. č. 4700, parc. č. 4717, parc. č. 4742, parc. č. 4760, parc. č.  4867, parc. č. 
4983, parc. č. 4984, parc. č. 4985, parc. č. 4986, parc. č. 4988, parc. č. 4989, parc. č. 4990, 
parc. č. 4991, parc. č. 4994, parc. č.  4995, parc. č. 4996, parc. č. 4997, parc. č. 5000/1, parc. 
č. 5001, parc. č. 5002, parc. č. 5003, parc. č. 4736, parc. č. 4779, parc. č. 4780 a parc. č. 
4781 zapsaných na LV číslo 5988 pro obec a k.ú. Kuřim od vlastníka – společnosti EMBRA 
Apartment s.r.o. se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 26979641 za cenu 100,- Kč. 

Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
3.2. Manželé Kučerovští – nabídka bezúplatného převodu pozemků v Kuřimi na ulici 
Metelkova 
Přílohy č. 5, 5B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
           
Manželé Kučerovští požádali o převod pozemků parc.č. 2642/711 o vým. 247 m2 a parc.č. 2642/848 o 
vým.723m2 do vlastnictví města a to bezúplatně – formou daru. Pozemky se nacházejí  na ul. Metelkova a je na 
nich vybudována již zkolaudovaná komunikace - viz příloha B. 
ZM přijalo dne 24.1.2006 usn.č. 1005/2006, kterým schválilo úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/836 o vým. 
530 m2, poz. parc.č. 2642/937 o vým. 83 m2, poz.parc.č. 2642/338 o vým. 2703 m2, poz.parc.č. 2642/553 o vým. 
931 m2, poz.parc.č. 2642/848 o vým. 963 m2, poz.parc.č. 2642/711 o vým. 247 m2, poz.parc.č. 2642/714 o vým. 
245 m2 a poz.parc.č. 2642/721 o vým. 284 m2 z vlastnictví (SJM) manž. Zdeňka a Jany Kučerovských, první 
trvale bytem Vodova 53, 612 00  Brno, druhá trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno do vlastnictví 
obce za cenu 100,- Kč s tím, že náklady spojené s uzavřeném kupní smlouvy hradí nabyvatel. 
Výměra pozemku parc.č. 2642/848 se z důvodu zřízení parkovacích stání zmenšila. 
Na pozemcích parc.č. 2642/836, parc.č. 2642/937, parc.č. 2642/338, parc.č. 2642/553, parc.č. 2642/714 a parc.č. 
2642/721 je vybudována komunikace a manželé Kučerovští komunikaci i s pozemky předají městu po její 
kolaudaci samostatnou smlouvou v první polovině roku 2009. 
OMP proto doporučuje usnesení ZM č. 1005/2006 zrušit a přijmout usnesení nové. 
 
Starosta Ing. O. Štarha odůvodnil předložený materiál. 
 
 
Přijaté usnesení:   1143/2008 - ZM ruší usnesení č. 1005/2006 ze dne 24.1.2006. 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
Přijaté usnesení: 1144/2008 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemků parc.č. 2642/711 o výměře 247 m2 a 

parc.č. 2642/848 o výměře 723m2 z vlastnictví (SJM) manželů Zdeňka Kučerovského, trvale 
bytem Vodova 53, 612 00 Brno a Jany Kučerovské, trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 
00 Brno, do vlastnictví města Kuřimi. Náklady spojené s převodem pozemků hradí 
nabyvatel. 
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Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 3 
 
 
 
 
3.3. Díly za Svatým Janem – V. etapa, ulice Metelkova, nabytí staveb do majetku města 
– veřejné osvětlení   
Přílohy č. 6, 6A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. B. Zavřelová 
 
Investoři výstavby rodinných domů Díly za Svatým Janem – V. etapa: Jana Kučerovská, Svatopluka Čecha 
2729/64, Brno a Zdeněk Kučerovský, Vodova 2057, Brno nabídli bezúplatný převod veřejného osvětlení na ulici 
Metelkova do vlastnictví Města Kuřimi.  
Dále investor části veřejného osvětlení, Díly za Sv. Janem – V.etapa, parkoviště Metelkova, EMBRA Apartment 
s.r.o., Česká 184, PSČ 664 31, nabídl Městu Kuřim k odkoupení tuto část veřejného osvětlení za cenu 100,- Kč. 
Převod do vlastnictví města bude uskutečněn předáním stavby se všemi náležitostmi po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí, včetně odstranění vad a nedodělků a vyřešení majetkoprávních vztahů, včetně věcných 
břemen veřejného osvětlení. 
 
Příloha – situace zaměření VO. 
 
Na jednání ZM se dostavil  zastupitel RNDr. Igor Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
  
Místostarosta Ing. M. Macková odůvodnila předložený materiál. 
 
 
Přijaté usnesení: 1145/2008 – ZM schvaluje nabytí stavby veřejného osvětlení vybudované v rámci výstavby 

Díly za Svatým Janem – V. etapa, ulice Metelkova, do majetku města Kuřimi a to od firmy 
EMBRA Apartment s.r.o., se sídlem Česká 184, PSČ 664 31, IČ 26979641 za cenu 100,- Kč 
a bezúplatně od manželů Jany Kučerovské, trvale bytem Svatopluka Čecha 64, 612 00 Brno 
a Zdeňka Kučerovského, trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
  
 
 
4. Finanční záležitosti 
4.1. Zpráva z jednání finančního výboru  
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
Předseda finančního výboru RNDr. I. Poledňák informoval členy ZM o schůzi finančního výboru, která se 
konala 10.11.2008. Zápis č. 11 z této schůze mají členové ZM k dispozici. 
 
 
Přijaté usnesení: 1146/2008 - ZM bere na vědomí zápis č. 11 z jednání finančního výboru, konaného dne 

10.11.2008. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 
4.2. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.2008 
Přílohy č. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.9.2008.  
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Příjmy města po konsolidaci činily k 30.9.2008 146.468.526,- Kč, výdaje města po konsolidaci činily                     
125 116 922 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 21.351.603 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
3. čtvrtletí roku 2008 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 73 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
bezproblémové. 
 
 
 
Výdaje: 
 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  55 %, 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 + 21.351.063,- Kč. 
Tento stav je způsoben nízkým čerpáním výdajů, především v oblasti investic, kdy plnění u investičních položek 
je jen 23 % (ze 71 mil. v rozpočtu vydáno asi 16 mil. Kč). Provozní příjmová stránka rozpočtu je plněna 
v souladu se schváleným rozpočtem.  
 
 
Přijaté usnesení:  1147/2008 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.2008, 

s přebytkem hospodaření ve výši 21.351.603,- Kč.   
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
 
 

4.3. Aktualizace rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim na r. 2008 k 1.9.2008 
Přílohy č. 9, 9A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Bc. M. Bártová  
 
Provedena aktualizace rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim z důvodu obdržení dotace z Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR ve výši 640 tis. Kč. Od 1.5. 2008 rozšířena činnost CSS Kuřim o novou službu - Domácí 
zdravotní péči. Předpoklad nákladů činí 140 tis. Kč. Příspěvek od města pro CSS Kuřim se tímto snižuje o 500 
tis. Kč. 
 
Aktualizace rozpočtu CSS Kuřim – viz příloha. 
 
 
Na jednání ZM se dostavil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 16 členů ZM. 

 
1. místostarosta Mgr. L. Ambrož odůvodnil předložený materiál. 

 
 

Přijaté usnesení: 1148/2008 - ZM schvaluje aktualizaci rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, 664 34 Kuřim, na r. 2008 k 1.9.2008. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 1, nebyl přítomen 1 
 
 

 
 
4.4. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 o financování systému IDS JMK 
Přílohy č. 10, 10A, 10B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová  
 
ZM je předložen k  projednání návrh dodatku č.6 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování IDS JMK, 
kterým se mění rozsah smlouvy o zajištění nadstandardu pro rok 2009 dle požadavků města Kuřimi, 
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projednaných v komisi dopravy a Radě města Kuřimi. Na základě dodatku č. 6 ke smlouvě o zajištění 
financování systému IDS JMK je požadováno po městě Kuřim 920.572,- Kč. Podíly finančních prostředků na 
jednotlivých linkách IDS jsou uvedeny v návrhu  dodatku, který je přílohou tohoto materiálu.  
 
Příloha: dopis JMK , včetně návrhu dodatku č. 6 smlouvy č. 123/2004 – 3 x A4. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – přednesl návrh komise dopravní, která se tímto zabývala. Linka BUS č. 310 nenavazuje na 
vlakové spojení v Kuřimi podle stávajících jízdních řádů. Do poslední chvíle se vyjednávalo s Kordisem. 
Podává protinávrh - schválit by se měla pouze finanční částka na financování systému IDS JMK, ne uzavření 
dodatku. Částka města by se zvýšila na 1.010.000,- Kč 
 
 
Přijaté usnesení: 1149/2008 - ZM schvaluje financování Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje, kterým se zajišťuje nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi v částce do 
1.010.000,- Kč.   

 Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 

 
 
 

4.5. Rozpočtové opatření č. 12 
Přílohy č. 12, 12A, 12B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka  
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2008. 
 
Starosta Ing. O. Štarha odůvodnil předložený materiál. 
 
 
Přijaté usnesení:  1150/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, 

podle přílohy. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 
  
 

     

5. Různé 
5.1. Plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi na rok 2009 
Přílohy č. 11, 11A, předkládá a zpracoval Ing. P. Němec 
 
Při projednávání tohoto bodu odešla z jednání ZM zastupitelka Ing. Martina Bojanovská, až do konce 
zasedání ZM přítomno 15 členů ZM. 
 
Plán jednání RM a ZM na rok 2009 odůvodnil tajemník úřadu Ing. P. Němec.- 
Je dodrženo tradiční a osvědčené schéma - ZM, dvě RM, ZM, ... 
Toto schéma je narušeno před letními školními prázdninami z důvodu vytvoření prostoru pro dovolené a 
koncem roku, poslední ZM 15.12., to je 15 dnů před koncem roku kvůli případným obecně závazným vyhláškám 
– 15 dnů zveřejnění a účinnost od 1.1. 
Je naplánováno jako tradičně 9 ZM. 
 
Dne 30.6.2009 lze předpokládat na zasedání ZM schvalování konceptu nového územního plánu! 
 
Mimo tradiční schéma je ZM 18.11.2009 STŘEDA, protože 17.11. 2009 úterý je státní svátek.  
 
RM podle plánu a mimořádné RM i v den zasedání ZM podle potřeby. 
 
V Kuřimi není obvyklé „plán“ schvalovat usnesením, využívá se k jeho akceptaci „tichý souhlas“. V důsledku 
toho bude možné termíny v kritických situacích po předběžném upozornění volně měnit. 
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PŘÍPADNÉ NÁVRHY prosíme předkládat Mgr. J. Jandlovi do ZM 9.12.2008. 
 
V diskusi vystoupili: 
J. Brabec – není příliš šťastné datum ZM 30.6.2009!!! – budou začínat letní prázdniny a dovolené, vzhledem 
k plánovanému projednávání „Nového územního plánu města“ v tomto termínu hrozí na zasedání ZM malá účast 
zastupitelů a především veřejnosti, což může být vzhledem k pravděpodobnému projednávání návrhu územního 
plánu veřejností vnímáno jako špatné načasování ze strany města. 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – případné připomínky a protinávrhy k tomuto předloženému plánu zasílat Mgr. 
J. Jandlovi tak, aby ZM 9.12.2008 již mohlo vzít na vědomí všeobecně akceptovaný plán. V případě termínu ZM 
30.6.2009 je možno jej posunout o týden dříve. 
 
 
 
 
5.2. Řetěz starosty pro úřední akty a slavnostní příležitosti 
Starosta Ing. O. Štarha prezentoval členům ZM nový postříbřený řetěz starosty, užívaný při slavnostních 
příležitostech – svatby, vítání občánků, vzácné návštěvy v Kuřimi apod. 
 
 
 
 
 5.3. Digitální letecký snímek Kuřimi 
Jsou k dispozici na MěÚ Kuřim – na zdi ve velké zasedací místnosti a na některých vybraných odborech. Budou 
sloužit pro potřeby komisí RM, při různých jednáních apod. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek, J. Brabec – bylo by dobré tyto snímky umístit také na webové stránky města, aby k nim zájemci 
měli volný přístup. 
Ing. D. Sukalovský – je nutno tuto možnost nejdříve prověřit, zda snímky nejsou chráněny autorskými právy. 
 
 

 
 

Další různé: 
Ing. M. Kotek – dopravní studie jižního obchvatu, měla by se nejdříve projednat v komisích a teprve potom 
dávat na projednání do ZM. 
Starosta Ing. O. Štarha – v úterý 18.11.2008 v 10:00 hod. bude na MěÚ Kuřim veřejné projednání této studie 
s HBH spol. s r. o. , zastupitelé jsou srdečně zváni na toto projednání. 
A. Szabóvá – v Kuřimi chybějí bezbariérové vstupy, na nádraží ČD v Kuřimi je špatný stav infrastruktury, úklid 
pouze 1x za měsíc. Od 14:00 hod. jsou navíc uzavřeny nádražní WC, z hygienických důvodů naprosto 
nevyhovující. 
Ing. M. Kotek - jednal o tom na Krajském úřadě, ČD snížili odměnu pro personál na WC, proto došlo k jeho 
uzavření v odpoledních a večerních hodinách. 
Starosta Ing. O. Štarha – bude napsán dopis za město v této záležitosti, občané nerozlišují, kdo je majitelem čeho 
a kdo co provozuje. 
J. Herman – město by WC na nádraží ČD mělo provozovat samo, ČD by na to měly přispívat, ale nikoliv aby 
město přispívalo na provoz ČD,nebude kontrola, jak s tímto příspěvkem ČD budou hospodařit. 
Ing. D. Sukalovský – bude se zřizovat kavárna na nádraží ČD – provozovatelem bude Petr Burian, situace se  
snad změní k lepšímu. 
V. Zejda – problém s rozkopanými chodníky ve městě (instalace středotlakového potrubí), kdy budou opraveny? 
Místostarosta Ing. M. Macková – bude nová dlažba na ulici Jungmannova až po křižovatku Svatopluka Čecha. 
Ing. R. Hanák – stejný problém je s chodníky na sídlišti Na Loučkách, bude i toto opraveno? 
Místostarosta Ing. M. Macková – oprava do finální podoby bude až na jaře, přes zimu se asfaltové povrhy 
neopravují. 
Ing. M. Kotek – plynárny většinou odbývají opravy chodníků poté, kdy je rozkopou. 
V. Zejda – dotaz na rozpočtové opatření: „Přechod Farského“ – navýšení rozpočtového opatření, jak k tomu 
došlo? 
Místostarosta Ing. M. Macková – firmy, které se přihlásily do tohoto výběrového řízení, to takto nacenily. 
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V. Zejda – dotaz na rozpočtové opatření: „WELLNESS centrum“ – firma Eurovision přepracuje návrh žádosti o 
dotaci kvůli formálním chybám v původní žádosti?  
Starosta Ing. O. Štarha – nelze to takto interpretovat, jednal o tom na Radě soudržnosti 
Místostarosta Ing. M. Macková – obecně v těchto případech - žádost o jakoukoliv dotaci je formálně přijata, 
porota to vyhodnotí, a stanoví pořadí zájemců. Vysvětlí neúspěšným žadatelům, kde jimi podaný projekt ztratil 
body v hodnocení, jaké chyby se žadatel při zpracování žádosti dopustil. 
 
 
Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. Člen návrhové komise Ing. D. 
Sukalovský přečetl znovu všechna přijatá usnesení  
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdržel se 1, nebyli přítomni 2 
 
 
Starosta ukončil zasedání ZM v 19:30 hod. 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 11.11.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Alena Matějíčková            Bc. Roman Stříž 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A, 1B                plnění usnesení ZM k 4.11.08 
2, 2A, 2B,               Medaile města Kuřimi a Cena města Kuřimi 
3, 3A, 3B                návrh obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2008 o místním poplatku za provoz 
                               systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
                               odpadů 
4, 4A                       podnikatelský obolus 2009 
5, 5A, 5B                převody pozemků    
6, 6A                       Díly za Sv. Janem – V. etapa, ulice Metelkova, nabytí staveb do majetku města 
7, 7A                       zápis z jednání finančního výboru č 11, konaného dne 10.11.2008 
8, 8A, 8B, 8C, 8D   výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.2008 
9, 9A                       aktualizace rozpočtu Centra sociálních služeb Kuřim na r. 2008 k 1.9.2008 
10, 10A, 10B          uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 o financování systému IDS JMK 
11, 11A                   plán jednání RM a ZM na rok 2009    
12, 12A, 12B          rozpočtové opatření č. 12 
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