
 
    MĚSTO KU Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 09/2008 konaného dne 9.12.2008  

 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. 
Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. 
MVDr. Jiří Pikula, RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav 
Zejda – členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Při 
zahájení zasedání ZM nebyli přítomni zastupitelé Ing. Miloš Kotek a RNDr. Igor Poledňák. Zasedání ZM je 
usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Mgr. Martin Nawrath, Vladislav Zejda 
Komise schválena všemi přítomnými (15). 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Drago Sukalovský 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými (15) 
 
 
Program:  
 

1.     Prezentace stavební studie „Kuřim – jižní obchvat“ firmou HBH Projekt spol. s. r. o. 
2.  Plnění usnesení  
3. Organizační záležitosti města 

                               -    uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem o zajištění   
financování systému IDS JMK 

-       souhrnná zpráva kontrolního výboru  o kontrolní činnosti v roce 2008 
4. Majetkoprávní úkony 

                               -       souhlas s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2086/18 
                               -       odprodej části pozemku, úplatné nabytí pozemku 

5.    Finanční záležitosti 
                                -     zpráva z jednání finančního výboru 
                                -     odvolání a volba člena finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
                                -     rozpočtové provizorium na rok 2009 

-      náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
-     zmocnění Rady města Kuřimi k provedení rozpočtového opatření 
-     rozpočtová opatření 

6.     Výstavba lokality „Záhoří“ – uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 
7.     Různé 

 

 
Při schvalování programu jednání vystoupil zastupitel Mgr. M. Nawrath, který vznesl připomínky k zasílání 
materiálů do ZM. Všechny písemné materiály by měly být zasílány vždy v úterý – týden před jednáním ZM, aby 
zastupitelé měli čas se písemnými materiály seznámit a neměl by se ještě v pátek (4 dny před jednáním ZM) 
zasílat zbytek, mnohdy zásadních materiálů. Dále v programu jednání ZM by měl být uveden každý jednotlivý 
příspěvek s návrhem usnesení zvlášť a všechny písemné příspěvky by měly být uvedeny v kompletní 
elektronické podobě na webových stránkách města Kuřimi. 
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V průběhu projednávání programu jednání ZM se dostavili zastupitelé Ing. Miloš Kotek a RNDr. Igor 
Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 
 
 
Po diskusi byl program jednání schválen 17 hlasy přítomných zastupitelů. 
 
 
 
 

1. Prezentace stavební studie „Kuřim – jižní obchvat“ firmou HBH Projekt 
spol. s. r. o. 
Představitel firmy HBH Ing. Hornoch představil pomocí dataprojektoru stavební studii studenta VUT v Brně – 
jižní obchvat města Kuřimi by byl podle této studie veden Kuřimskou horou tunelem o délce cca 1.000 m, jeden 
vjezd by byl veden v oblasti za lokalitou Díly za sv. Janem a druhý vjezd by byl veden za Golfovým areálem 
Kaskáda v návaznosti na plánovanou rychlostní komunikaci R43 v její bystrcké variantě. 
 
V diskusi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – jaká intenzita dopravy by po zbudování jižního obchvatu byla na ulici Tyršova? Odpověď - Asi 
jen 6.500 aut místo dnešních 18.000 aut denně. 
Ing. M. Bojanovská – na Svitavské radiále po Podlesím by pak jezdilo kolik aut denně? Odpověď - Jen asi 9.000 
aut denně. 
Mgr. M. Nawrath – je jediná varianta napojení jižního obchvatu za lokalitou Šibenná? Odpověď - Ano, dále je 
už zastavěné území, kudy se nedá projet. 
J. Herman – jak bude vyřešeno dopravní napojení Čebína? Odpověď - Bez návaznosti na vybudování rychlostní 
komunikaceR43. 
Ing. D. Sukalovský – hrozí nebezpečí, že plánovaná trasa R 43 skončí u Kuřimi a město Kuřim bude opět 
přetíženo dopravou. 
Mgr. M. Nawrath – ŘSD plánuje výstavbu postřední části R43 s napojením na komunikaci I/43 severní 
tangentou, pokud by se nezačalo stavět ve směru od Brna. 
  

 
K tomuto bodu jednání nebylo navrženo žádné usnesení. 

 
 
 
 
2. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 2.12.2008 
Přílohy č. 1, 1A, 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 2.12.2008. 

 
 

Přijaté usnesení: 1151/2008 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení ke 2.12.2008. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
3. Organizační záležitosti města 
3.1. Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským krajem 
Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová 
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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, 
projednaných v komisi dopravy a Radě města Kuřimi. 
V návaznosti na usnesení ZM č. 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.“ OIRR předkládá ke schválení 
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č.123/2004. 
 
 
Přijaté usnesení: 1152/2008 - ZM schvaluje  uzavření dodatku č.6 ke smlouvě č. 123/2004 s Jihomoravským 

krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337, o zajištění financování systému 
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, kterým se zajišťuje nadstandard 
dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2009 .   

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
3.2. Informace o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi za rok 2008 
Příloha č. 3, zpracovala a předkládá A. Matějíčková 
 
Dne 24.11.2008 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá souhrnnou zprávu o kontrolní činnosti. 
 

1. Prověření smluv na byty v Domě s pečovatelskou službou. 
 
2. Kontrola vybavení věcných břemen za léta 2004 – 2007. 
 
3. Činnost OMP ve věci rozhodování o prodloužení nájemních smluv. 
 
4. Kontrola smluv pronajatých objektů v majetku města v návaznosti na využití reklamních ploch. 
 
5. Kontrola systému a přidělování permanentek v plaveckém areálu. 
 
6. Kontrola aktuálnosti zřizovacích listin a MŠ a Centrum sociálních služeb ve vztahu změny hranice 

pozemku (posezení, změna oplocení). 
 
 
Kontrolní výbor se v roce 2008 konal pětkrát: 14. ledna, 28. dubna, 26. května, 22. září a 24. listopadu. 
 
Závěry z jednotlivých jednání kontrolního výboru jsou shrnuty v zápisech a jsou k nehlédnutí všem členům 
zastupitelstva města u starosty města. V jednotlivých šetřeních nebyly zjištěny závažné nedostatky. 
Kontrolní výbor žádá ZM o případné podněty ke směřování činnosti kontrolního výboru pro rok 2009. 
 
Předložený příspěvek odůvodnila jeho překladatelka a předsedkyně kontrolního výboru ZM A. 
Matějíčková. 
 
Při projednávání tohoto příspěvku se z jednání ZM vzdálil zastupitel Ing. Miloš Kotek, přítomno 16 členů 
ZM. 
 
V diskusi vystoupili: 
Tajemník úřadu Ing. P. Němec – nešlo by předkládat každou zprávu kontrolního výboru zvlášť vždy na 
nejbližším následujícím zasedání ZM? 
A. Matějíčková – není v tom problém, v zásadě je to možné. 

 
 
Přijaté usnesení: 1153/2008 - ZM bere na vědomí informace o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi v roce 2008. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
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4. Majetkoprávní úkony 
4.1. Souhlas s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2086/18 
Přílohy č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Mgr. P. Kavka 
 
Na odbor majetkoprávní se dne 19.11.2008 obrátil pan Josef Trubák, trvale bytem Smetanova 24, PSČ 679 61 
Letovice se žádostí o udělení souhlasu s převodem spoluvlastnického podílu ve výši ½ k pozemku p.č. 2086/18 
k.ú. Kuřim o výměře 313 m2 ve prospěch svých synů Martina a Michala Trubákových. Žadatel pan Josef Trubák 
je spoluvlastníkem předmětného pozemku na základě kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
111/1998 ze dne 13.10.1998. Druhým spoluvlastníkem ideální ½ je pan Zdeněk Malý, trvale bytem U Vlečky 
1090, PSČ 664 34 Kuřim. Při převodu současným spoluvlastníkům bylo ve prospěch města zřízeno předkupní 
právo jako právo věcné ve smyslu § 603 odst. 2 Občanského zákoníku. 
Odbor majetkoprávní doporučuje souhlas udělit a nevyužít tak své předkupní právo, které zůstane i nadále 
zachováno. 
 
Příloha: katastrální mapa 
 
 
Přijaté usnesení: 1154/2008 - ZM souhlasí s převodem vlastnického práva k pozemku p.č. 2086/18 k.ú. 

Kuřim z pana Josefa Trubáka, trvale bytem Smetanova 24, 679 61 Letovice na Martina 
Trubáka a Michala Trubáka, oba trvale bytem Smetanova 24, 679 61 Letovice.   

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1  
 
 
 
 
4.2. S&K LABEL spol. s r.o. se sídlem Hošťálkova 117, Praha – odprodej části pozemku 
parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim 
Přílohy č.5, 5A, 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 A) z důvodu zarovnání pozemků pro budoucí směnu mezi S&K LABEL spol. s r.o. a 
společností ELEKTROBOCK CZ s.r.o..  
Dne 19.8.2008 přijalo ZM usnesení č. 1105/2008, kterým schválilo 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 úhrady daně z převodu nemovitosti.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
V souvislosti s požadovaným odprodejem S&K LABEL spol. s r.o. předložila GP č. 2440-118/2008 ze dne 
21.10.2008.   
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – zajímá jej srovnání plochy pozemku v oblouku. 
Starosta Ing. O. Štarha tento dotaz zodpověděl. 
 
 
Přijaté usnesení: 1155/2008 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim o výměře 

45 m2 dle GP č.2440-118/2008 ze dne 21.10.2008 za cenu 450,- Kč/m2 společnosti S&K 
LABEL spol. s r.o. se sídlem Praha 6, Hošťálkova 117, PSČ 169 00, IČ 44962878 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy včetně úhrady daně z převodu nemovitosti.  

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

  
 
 
 

 4



 
4.3. Schválení úplatného nabytí pozemku pod místní komunikací do majetku obce -
výběrové řízení 2008 
Přílohy č.5, 5B, 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 a na 
základě výsledku  výběrového řízení ze dne 30.9.2008, (výběrové řízení  na výkup pozemků pod 
komunikacemi schválilo ZM usnesení č. 1116/2008 dne 19.8.2008) předkládá odbor majetkoprávní 
zastupitelstvu města ke schválení úplatné nabytí pozemku parc.č. 2507/3 k.ú. Kuřim z vlastnictví fyzické osoby 
do majetku obce za cenu 104,31 Kč/m2 pozemku – viz příloha B. 
PHDr. Steinmetzová se přihlásila jako jediná žadatelka a splnila požadované náležitosti žádosti. S přihlédnutím 
k objemu finančních prostředků je možno předložené nabídce vyhovět. 
 
 
Přijaté usnesení: 1156/2008 - ZM schvaluje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc.č. 
2507/3 k.ú. Kuřim o výměře 118 m2 z vlastnictví PhDr. Dagmar Steinmetzové, doručovací 
adresa Pod Horkou 1018, 664 34 Kuřim, do majetku města za cenu 104,31 Kč/m2 pozemku. 

Hlasováno: pro 16, proti 0,, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
4.4. Pozemkový fond České republiky – obchodní veřejná soutěž 
Přílohy č.5, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová 
 
Pozemkový fond ČR vyhlásil v souladu s § 8 zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských 
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani 
z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a Soutěžním řádem obchodní veřejné soutěže podle 
ustanovení § 8 zákona s účinností od 1.6.2008 obchodní veřejnou soutěž na prodej pozemku parc.č. 3426/1 o 
výměře 16 m2, ostatní plocha, k. ú. Kuřim. Vyhlašovaná min. cena za předmětný pozemek pro 1. kolo je   
110,-Kč.  
Pozemek leží v lokalitě pod Opálenkou na hranici s obdělávaným polem – viz příloha 5C. 
Odbor životního prostředí a Odbor majetkoprávní doporučuje koupit pozemek pod obalovnou na Opálence. I 
když se nejedná o velký pozemek, rozšíří pozemek parc.č. 3426/3 k.ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města. V 
současné době se v této lokalitě buduje zemní val pro odstínění a odhlučnění Obalovny od Podlesí, uvažuje se i o 
uskladnění vyvezených sedimentů z rybníka Srpek. 
 
 
Přijaté usnesení: 1157/2008 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 3426/1 o výměře 16 m2 k.ú. 

Kuřim z vlastnictví České republiky, ve správě Pozemkového fondu České republiky se 
sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ 45797072, do vlastnictví města 
Kuřimi za maximální cenu ve výši 110,- Kč za pozemek. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nebyl přítomen 1 
 
 
 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1. Odvolání a volba člena finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
Přílohy č.6, 6A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval Mgr. J. Jandl 

 
Dne 18.11.2008 obdržel MěÚ Kuřim písemné oznámení Mgr. Martina Nawratha, kterým se z časových důvodů 
vzdává svého členství ve finančním výboru ZM. 
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Podle § 84, odst. 2, písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), je zastupitelstvu obce vyhrazeno 
právo zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce. 

Finanční výbor by měl mít lichý počet členů, proto je nutné, aby ZM dovolilo jednoho nového člena. 

Během projednávání tohoto bodu se na jednání ZM vrátil zastupitel Ing. Miloš Kotek, na jednání ZM, 
přítomno 17 členů. 
 
V diskusi vystoupili: 
RNDr. I. Poledňák – finanční výbor ZM trápí dlouhodobá neusnášeníschopnost z důvodu časté absence 
některých členů, kromě Mgr. M. Nawratha se také kolega Miloslav Hájek již dlouhodobě neúčastní práce 
finančního výboru. Navrhuje proto odvolat z finančního výboru také pana Miloslava Hájka, čímž v něm zůstane 
pouze 7 členů. Nově by pak ZM stanovilo počet členů finančního výboru na 7, namísto dosavadních 9. 
 
Navrhuje za finanční výbor, aby: 
1) ZM vzalo na vědomí rezignaci svého člena Mgr. Martina Nawratha na členství ve finančním výboru, 
2) ZM odvolalo z funkce člena finančního výboru pana Miloslav Hájka, 
3) ZM nově stanovilo počet členů finančního výboru na 7. 

 
 

Přijaté usnesení: 1158/2008 - ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Martina Nawratha na členství ve finančního 
výboru Zastupitelstva města Kuřimi na jeho vlastní žádost ke dni 11.11.2008. 

Hlasováno: pro 17  
 
 
Přijaté usnesení: 1159/2008 - ZM odvolává v souladu s § 84, odst. 2, písm. l), zákona č. 128/2008 Sb., o 

obcích (obecní zřízení) v platném znění, Miloslava Hájka z funkce člena finančního výboru 
Zastupitelstva města Kuřimi ke dni 10.12.2008. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
Přijaté usnesení:  1160/2008 - ZM stanovuje počet členů finančního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na 7. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 

                      
5.2. Zpráva z jednání finančního výboru 
Příloha č.7, předkládá RNDr. I. Poledňák, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Již 12. jednání finančního výboru ZM se uskutečnilo dne 8.12.2008, zápis z tohoto jednání mají členové ZM 
k dispozici. Informaci o jednání podal předseda finančního výboru RNDr. I. Poledňák. 

 
 
Přijaté usnesení: 1161/2008 - ZM bere na vědomí informaci z jednání finančního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi, konaného dne 8.12.2008. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
5.3. Rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 2009 
Přílohy č.8, 8A, 8B, 8C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 

 
Protože nebyl doposud schválen rozpočet Jihomoravského kraje, město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele 
svého rozpočtu. V takové situaci je podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, nutno schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
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Rozpočtové provizorium bylo vytvořeno v oblasti provozní ve formátu klasického rozpočtu, v oblasti investic 
přecházejících z roku 2008 je navrhováno zmocnit správce jednotlivých kapitol k dofinancování těchto akcí až 
do výše aktuálního rozpočtu dané akce.  
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 156.281.400,- Kč. Výše přebytku bude známa přesně po 31.12.2008 a jeho 
aktuální výše bude zařazena do návrhu rozpočtu, který bude ZM předložen v lednu 2009. Příjmová strana 
rozpočtu obsahuje veškeré příjmy, očekávané v roce 2009, jelikož není známa výše dotace na sociální dávky a 
tyto je nutné vyplácet od počátku roku, prozatím byla do rozpočtu zařazena částka 9.000.000,- Kč. 
Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 137.212.800,- Kč, navíc s rezervou cca 13.000.000,- Kč na 
investice a financováním ve výši 6.000.000,- Kč (splátky úvěrů). Příspěvkovým organizacím byl přiřazen 
rozpočet ve výši:  

 
ZŠ Jungmannova  4.850.000,- Kč 
ZŠ Tyršova  6.529.000,- Kč 
MŠ Zborovská  5.200.000,- Kč 
Dům sociálních služeb 4.900.000,- Kč  

 
Provozní část rozpočtu vychází z velké části přímo z požadavků jednotlivých správců, některé výdaje byly 
korigovány při jednání vedení města. 
 
Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování 
vyrovnané. Částka Rezerva  na výdajové straně ve výši cca 13.000.000,- Kč tvoří volnou rozpočtovou rezervu, 
kterou lze využít v rozpočtu města např. na financování investičních akcí. Po účetní uzávěrce bude do rezervy 
zapojen i přebytek hospodaření a rezerva bude dle tohoto přebytku aktuálně upravena.  
Rozpočtové provizorium je sestaveno ve struktuře dle rozpočtových oddílů, v příloze se pro větší přehlednost 
nachází i detailnější rozpis rozpočtu.   
Jako dodatečný materiál bude členům ZM rozeslána informativní tabulka obsahující seznam investičních akcí, 
které jsou plánovány pro zařazení do rozpočtu pro rok 2009 či pozdější období. Definitivní seznam investičních 
akcí bude schvalován spolu s rozpočtem v lednu. 
 
V diskusi vystoupili:  
starosta Ing. O. Štarha – ještě stále není schválen rozpočet Jihomoravského kraje na rok 2009. 
tajemník úřadu Ing. P. Němec – krajský rozpočet by mělo schvalovat Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na 
svém zasedání 18.12.2008. 
Ing. M. Kotek – mělo by se sladit rozpočtové provizorium s návrhem investičních akcí (materiál č. 14). 
Ing. M. Macková – přehled investičních akcí je pouze jako přehled pro členy ZM, bližší informace k jednotlivým 
akcím budou podány až při schvalování řádného rozpočtu města na rok 2009 na lednovém zasedání ZM. 
Ing. M. Kotek – v investičních akcích není zahrnuta oprava budovy kuřimské sokolovny. 
 
 
Přijaté usnesení: 1162/2008 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřim na rok 2009, podle přílohy 

a zápisu. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
5.4. Zmocnění Rady města Kuřimi k provedení rozpočtového opatření 
Příloha č. 10, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
ZM je předkládán návrh na zmocnění RM k možnosti provedení rozpočtových opatření v oblasti investic, 
Kulturního fondu a Podnikatelského obolu, formou rozpisu do příslušných oddílů a paragrafů, což je pouze 
administrativním úkonem. Tohoto bude využito u takových akcí, které mají dopad do více oddílů – např. 
dopředu nepojmenované „drobné investice“. Nyní je třeba provést rozpis do příslušného paragrafu, dle toho, jak 
se vyvíjela skutečnost. Celkové sumy ve všech případech zůstanou ve výši schválené v ZM. Další zmocnění 
zmocňuje RM k tomu, aby mohla v případě, že bude ještě nějaká dotace do konce roku  pro město uvolněna, 
provést její začlenění do rozpočtu. Bez toho by prostředky musely být vráceny. Obdobné zmocnění bylo již 
v ZM schváleno v minulých letech. 
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Přijaté usnesení: 1163/2008 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se rozepisují 

schválené investiční akce, příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti a 
programu Podnikatelský obolus do příslušných oddílů, aniž by se měnila celková výše těchto 
schválených výdajů, schválená zastupitelstvem města.  

Hlasováno: pro 17 
 

 
Přijaté usnesení: 1164/2008 - ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do rozpočtu města 

v případě, že budou získány do konce kalendářního roku 2008. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
 
5.5. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
Příloha č. 9, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění je nutné každoročně stanovit paušální 
částku pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, jako 
náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem jejich funkce (týká se především zastupitelů – osob samostatně 
výdělečně činných). V loňském roce byla tato částka stanovena ve výši 250,- Kč za hodinu a je navrhováno tuto 
výši zachovat. 
 
V diskusi vystoupili:  
starosta Ing. O. Štarha, který vysvětlil členům ZM podstatu tohoto příspěvku. 
 
  
Přijaté usnesení: 1165/2008 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) v platném znění, neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo 
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce 
paušální částkou 250,- Kč/hod. Částka je platná pro rok 2009. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 

 
5.6. Rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008 
Přílohy č. 11, 11A, 11B, 11C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008. 
       
V diskusi vystoupili:  
starosta, Ing. O. Štarha, který vysvětlil členům ZM podstatu tohoto příspěvku 
Ing. M. Kotek – minusové částky znamenají, že se tyto částky snižují? Odpověď – Ano, je to tak. 
 
 
Přijaté usnesení: 1166/2008 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008, 

podle přílohy. 
Hlasováno: pro 17  
 
 

  
 

6. Výstavba lokality "Záhoří" - uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 
Přílohy č. 15, 15A, 15B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová 

 
Příloha č. A - Smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě I. etapy projektu Záhoří - včetně příloh. 
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/ 
Příloha č. B - Smlouva o úpravě právních vztahů při budování připojovací komunikace do Záhoří - včetně příloh. 
 
Ve věci připravované výstavby lokality "Záhoří" vyvstala potřeba stanovení podmínek ze strany města pro 
vydání územního rozhodnutí,  podmínek pro budoucí majetkové vypořádání s investorem výstavby a následně v 
tomto smyslu i nutnost uzavření smluv. V této věci zadalo město Kuřim v souladu s usnesením  RM č. 450/08 ze 
dne 7.10.2008 vypracování smluv advokátní kanceláři JUDr. Petra Fialy, Brno, Mezníkova 273/13, IČ 66 57 93 
68. Ve spolupráci s OMP výše uvedená advokátní kancelář připravila texty smluv, které byly připomínkovány 
již i ze strany investora a nyní jsou Zastupitelstvu města Kuřimi předkládány ke schválení. Jedná se o tyto 
smlouvy: 
 
1) Smlouva o úpravě právních vztahů při výstavbě I. etapy projektu Záhoří, jejímž předmětem je stanovení 
práv a povinností smluvních stran souvisejících s přípravou, plánováním a samotnou realizací I.etapy projektu a 
řešení otázek souvisejících; 
 
2) Smlouva o úpravě právních vztahů při budování připojovací komunikace do Záhoří jejímž předmětem 
je stanovení práv a povinností smluvních stran souvisejících s výstavbou připojovací komunikace a jiné veřejné 
infrastruktury, zejm. stanovení povinnosti investora připojovací komunikaci na své náklady vybudovat, 
zkolaudovat a převést do vlastnictví města, závazek města při splnění podmínek této smlouvy umožnit výstavbu 
připojovací komunikace na svých pozemcích. . 
 
V diskusi vystoupili: 
Mgr. M. Nawrath, J. Herman – opět kritizovali, že tento důležitý příspěvek nebyl dodán členům ZM včas (tj. 7 
dní před jednáním ZM), nebyl dostatek času se sním seznámit. 
starosta Ing. O. Štarha – stahuje jako předkladatel tento příspěvek z pořadu jednání ZM, bude projednán 
na lednovém ZM jako samostatný materiál. Nebyl dodán členům ZM s dostatečným předstihem, aby se s 
ním mohli seznámit a připravit si k němu připomínky a náměty. 

 
 
Po diskusi členové ZM akceptovali návrh starosty Ing. O. Štarhy, že v úterý 13.1.2008 v 18:00 hod.se 
uskuteční pracovní jednání členů ZM za účasti právního zástupce JUDr. Fialy, zástupců Moravské 
stavební a.s. a M.S. Kuřimská. s.r.o., za účelem předjednání a připomínkování těchto smluv. Následně 
zasedání ZM 27.1.2009 tyto smlouvy v definitivní podobě schválí. Členům ZM bude tento materiál zaslán 
včetně barevných grafických příloh také v elektronické podobě. 
 
 

 
   

7. Různé 
7.1. Plán jednání RM a ZM na rok 2009. 
Přílohy č. 12, 12A, předkládá a zpracoval 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 zasedání ZM během roku. 
 
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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Do dnešního dne (9.12.2008) nebyla vznesena žádná námitka či připomínka vůči navrženému plánu schůzí 
RM a zasedání ZM, tak jak byl dán členům ZM na vědomí na posledním ZM 11.11.2008. 
 
 
 
 
7.2. Žádost o řešení opravy vozovky na ul. Na Vyhlídce 
Přílohy č. 13, 13A, předkládá Ing. M. Macková, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Obyvatelé ulice Na Vyhlídce v Kuřimi podali žádost o řešení opravy vozovky ulice Na Vyhlídce. Zastupitelstvu 
města předkládáme žádost k uvážení o dalším postupu. 
 
Příloha: žádost obyvatel ulice Na Vyhlídce. 
 
V diskusi vystoupili: starosta Ing. O. Štarha, Ing. D. Sukalovský, V. Zejda, Ing. M. Macková, Ing. M.Kotek, 
RNDr. I. Poledňák, žadatelka – paní Zemanová. 
 
 
Žadatelům odpoví starosta města Ing. O. Štarha a s odpovědí seznámí ZM (bez návrhu usnesení). Na 
lednovém ZM budou členové ZM seznámeni s touto odpovědí. 
 
 
 
 
7.3. Přehled investičních akcí města Kuřimi na rok 2009 
Příloha č. 14, zpracoval a předkládá Ing. A. Varmužka ve spolupráci se starostou Ing. O. Štarhou a 
místostarostou Ing. M. Mackovou 
 
Přehled investičních akcí je přehledně a srozumitelně zpracován v přiložené tabulce. 
 
V diskusi vystoupili 
Ing. M. Macková – vysvětlila jednotlivé investiční akce zpracované v přehledné tabulce. Bude předloženo spolu 
s návrhem rozpočtu města na rok 2009 na lednovém ZM. 
RNDr. I. Poledňák – je veden plán investic podle identifikačních čísel? Odpověď - Ano, je to tak. 
V. Zejda – investiční akce jsou v řádu stovek miliónů Kč, město by mělo mít metodu, jakou prioritu jednotlivé 
investiční akce mají. Existuje manuál zpracování investičních akcí ještě z minulého volebního období.  
Ing. M. Kotek – nelíbí se mu, že mnoho investičních akcí je v průběhu roku řešeno rozpočtovými opatřeními, 
namísto jejich přesného stanovení v rozpočtu města. 
Ing. M. Bojanovská – byl opuštěn systém stanovení investičních akcí, který byl vypracován v minulých 
volebních obdobích. 
Mgr. M. Nawrath - začátkem roku 2008 byl schválen akční plán investičních akcí. 
Starosta Ing. O. Štarha – plán investičních akcí by měla projednat komise výstavby. 
Ing. M. Kotek – jak pokračuje projekt Wellness Kuřim? 
Starosta Ing. O. Štarha – pokračuje, v polovině ledna 2009 bude další jednání, ZM s tím bude s výsledkem včas 
seznámeno. 
 
 
 
 
Další různé: 
J. Brabec – lidé požadují srozumitelnost v kabelovém vysílání ze zasedání ZM, je to technický problém. Starosta 
Ing. O. Štarha - výběrové řízení na ozvučení velké zasedačky bylo zrušeno z důvodu vysoké nabídkové ceny, ale 
do budoucna se tento problém bude muset řešit. 
J. Brabec - výkop pro plynovodní potrubí v ulici Jungmannova – poškození stromů v této lokalitě – řešeno na 
komisi .životního prostředí. Jak řešit zanechaný nepořádek po skončení výkopu?  
místostarosta Ing. M. Macková – je třeba se obrátit na pracovnice OIRR, které to mají v kompetenci. 
A. Szabóvá – poděkovala za zdařilou akci Mikulášského jarmarku dne 6.12.2008, je dobrý ohlas na veřejnosti. 
A. Matějíčková – problematika vykácených tújí na hřbitově v důsledku stavby nové hřbitovní zdi. 
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J. Herman – občané si stěžují na řešení problému spojovacího chodníku Brněnská – ZŠ Tyršova. 
Ing. M. Macková – má to v kompetenci OIRR. 
Ing. M. Kotek – v jarních měsících byla na nám 1. května zničena dopravní značka, nezapomnělo se tuto značku 
obnovit? 
Ing. D. Sukalovský – toto řeší Správa údržby silnic Jihomoravského kraje.  
 
 
Následně bylo hlasováno o správnosti a úplnosti všech přijatých usnesení. Člen návrhové komise V. Zejda. 
přečetl znovu všechna přijatá usnesení  
Hlasováno: pro 17 
 
 
Starosta ukončil zasedání ZM ve 20:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne 9.12.2008 
  Zapsal Mgr. Jan Jandl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
 
 
              Mgr. Lubomír Kincl           Ing. Drago Sukalovský 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A                      plnění usnesení ZM k 2.12.2008 
2                             uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě č. 123/2004 
3                             informace o činnosti kontrolního výboru ZM Kuřimi za rok 2008 
4, 4A                      souhlas s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 2086/18 
5, 5A, 5B, 5C         odprodej pozemku, úplatné nabytí pozemku    
6, 6A                      odvolání a volba člena finančního výboru ZM Kuřimi 
7                             zpráva z jednání finančního výboru 
8, 8A, 8B, 8C         rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 2009 
9                             náhrada ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 
10                           zmocnění RM Kuřimi k provedení rozpočtového opatření 
11, 11A, 11B, 11C  rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2008 
12, 12A                  plán jednání RM a ZM na rok 2009 
13, 13A                  žádost o řešení opravy vozovky na ulici Na Vyhlídce v Kuřimi 
14                           přehled investičních akcí města Kuřimi na rok 2009 
15, 15A, 15B         výstavba lokality „Záhoří“ – uzavření smluv s M.S. Kuřimská, s.r.o. 
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