
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

z ustavujícího  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 01/2006/2007 konaného dne 2.11.2006 ve velkém  
sále kulturního domu v Kuřimi, náměstí Osvobození č. 902 

 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman,  
Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miloš Krupica, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková,  
Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Ing. Drago Sukalovský, Alena 
Szabóvá, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda 
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim 
 
 
1.  Zahájení zasedání 
Mgr. Ladislav Ambrož (věkově nejstarší člen zvoleného zastupitelstva) v 18:00 hodin přivítal přítomné na 
ustavujícím jednání zastupitelstva města (ZM) a konstatoval přítomnost všech 17 zvolených členů ZM. 
Následně zvolena návrhová komise a ověřovatelé zápisu. 
 
Návrhová komise : Alena Matějíčková a Ing. Miloš Kotek 
Komise schválena  16 hlasy, Ing. M.Kotek se zdržel hlasování - schváleno 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl a Ing. Miloš Krupica 
Ověřovatelé schváleni 17 hlasy 
 
Program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Slib členů zastupitelstva 
3. Volba starosta, místostarosty (ů), členů rady města, odvolání předsedů a členů výboru zastupitelstva 
4. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členů výborů a komisí 
5. Majetkoprávní úkony 
6. Různé 

 
Program jednání schválen všemi 17členy ZM. 
 
 
2. Slib člena zastupitelstva 
Členové ZM skládají na začátku ustavujícího zasedání předepsaný slib zastupitele (viz § 69 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích). K tomuto aktu byli předsedajícím Mgr. L.Ambrožem vyzváni po přečtení jeho přesného 
znění: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony  České republiky“. 
 
Následně noví členové zastupitelstva složili předepsaný slib  (viz § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) , 
který potvrdili podpisem listiny se zněním slibu. 
Po tomto slavnostním aktu předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva složili 
zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
 
Přijaté usnesení: 1001/2006/2007 - ZM bere na vědomí, že všichni zvolení členové Zastupitelstva města 

Kuřimi složili  slib dle § 69 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
3. Volby 
 
a) Volba starosty města Kuřimi 
Předsedající zasedání vyzval členy ZM k předložení  návrhů na místo starosty města Kuřimi. 
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Návrhy: 
- RNDr.Igor Poledňák (ODS): v návaznosti na povolební koaliční smlouvu mezi Občanskou demokratickou 

stranou (ODS) a Kuřimskou občanskou ligou (KOL) navrhuje na místo starosty Ing. Oldřicha 
Štarhu a navrhuje volbu veřejnou. 

- Jan Herman (KSČM) nenavrhuje konkrétní osobu na místo starosty města, ale žádá volbu tajnou na obsazení  
místa starosty, místostarostů a dalších členů rady města. 

 
Hlasováno o protinávrhu J.Hermana:  
Návrh usnesení: ZM schvaluje tajnou volbu starosty, místostarosty(ů) a členů Rady města Kuřimi. 
Hlasováno pro  4, zdrželo se 13  – neschváleno. 
 
Hlasováno o návrhu RNDr. I.Poledňáka: 
Přijaté usnesení: 1002/2006/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, starostou města Kuřimi Ing. Oldřicha Štarhu. 
Hlasováno pro 15,  zdrželi  se 2 (J.Herman a Ing.R.Hanák). 
 
 
Po zvolení starosty předsedající vyhlásil přestávku 10 minut, během níž předsedající schůze předal řízení  
zasedání nově zvolenému starostovi – Ing. O.Štarhovi. 
Po přestávce Ing. Štarha poděkoval přítomným za důvěru a ujal se dalšího vedení jednání ZM. 
 
 
b) Určení funkcí pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 
Starosta Ing. O.Štarha vyzval přítomné členy ZM k předložení návrhů na určení funkcí, pro které budou  členové 
ZM  dlouhodobě uvolněni. 
Jelikož k původně předloženému návrhu funkcí - starosta a 2 uvolnění místostarostové nebyly připomínky ani 
protinávrhy,  starosta vyzval k hlasování o tomto výše uvedeném určení funkcí. 
 
Přijaté usnesení: 1003/2006/2007 - ZM určuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva pro funkce starosty, prvního 
místostarosty a místostarosty. 

Hlasováno pro 16, zdržel se 1 ( J.Herman). 
 
 
c) Volba místostarostů  
Starosta Ing. O.Štarha vyzval členy ZM k předložení návrhů na 2 místostarosty města Kuřimi. 
Ing. M.Krupica navrhuje Ing. Ladislava Ambrože a  Ing. Miluši Mackovou. 
 
Přijaté usnesení: 1004/2006/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, místostarostou města Kuřimi Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno pro 16, zdržel se 1 (Ing. M.Kotek). 
 
Přijaté usnesení: 1005/2006/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění místostarostkou města Kuřimi Ing. Miluši Mackovou. 
Hlasováno pro 14, zdrželi se  3 (Ing. R.Hanák., J.Herman, Ing. M.Kotek). 
 
 
d) Určení místostarosty, který bude v době nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nebude vykonávat 
funkci zastupovat starostu  
V návaznosti na povolební  koaliční smlouvu je navrhován do funkce 1. místostarosty Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
Přijaté usnesení: 1006/2006/2007 - ZM určuje dle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostou, který bude zastupovat starostu v době nepřítomnosti nebo v době, 
kdy nebude starosta vykonávat funkci  – prvním místostarostou Mgr. Ladislava 
Ambrože. 

Hlasováno pro 16, zdržel se 1 (Ing. M.Kotek). 
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e) Stanovení počtu členů Rady města Kuřimi 
Z aplikace odst. 3 § 99 zákona č. 128/2000 Sb., z počtu členů zastupitelstva města Kuřimi vyplývá, že Rada 
města Kuřimi má mít 5 členů.  
 
Přijaté usnesení: 1007/2006/2007 - ZM stanovuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, počet členů Rady města Kuřimi na pět.  
Hlasováno pro 17. 
 
 
f) Volba zbývajících členů Rady města Kuřimi 
Starosta a místostarostové jsou členy rady města ze zákona. Podle počtu schválených místostarostů je třeba 
dovolit další 2 členy rady (neuvolněné) do celkového počtu 5. 
 
Starosta Ing. O.Štarha vyzval členy ZM k předkládání návrhů na členy rady města. 
 
RNDr. I.Poledňák: navrhuje za ODS dalším členem rady Mgr. Lubomíra Kincla. 
Ing. R.Hanák:  za KSČM  navrhuje Jana Hermana. 
Ing. M.Krupica: navrhuje za KOL Ing. Draga Sukalovského. 
 
Přijaté usnesení: 1008/2006/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, členem Rady města Kuřimi Mgr. Lubomíra Kincla. 
Hlasováno pro 15, zdrželi se 2 (Mgr. M.Nawrath a Ing. M.Kotek). 
 
Mgr. L.Kincl poděkoval zvolením do rady města za projevenou důvěru. 
 
Následně hlasováno o návrhu Ing. R:Hanáka: 
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, členem 

Rady města Kuřimi Jana Hermana. 
Hlasováno pro 1 (Ing. R.Hanák), proti 3 – neschváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2006/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, členem Rady města Kuřimi Ing.Draga Sukalovského. 
Hlasováno pro 15, zdrželi se  2 (Ing. M.Kotek a Mgr. M.Nawrath). 
 
 
g) Odvolání předsedů a členů výborů zastupitelstva  
Tajemník MěÚ Kuřim Ing. P.Němec doporučuje odvolat všechny předsedy a členy výborů zastupitelstva  a 
v novém volební období začít s novým složením výborů popř. i s novými výbory.  
Předsedové výborů jsou členové ZM, členové výborů nejsou zastupitelé.  
Předkladatel doporučuje na 2. jednání ZM zvolit nové předsedy a členy výborů. 
 
Přijaté usnesení: 1010/2006/2007 - ZM odvolává z funkce dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění: 
a) předsedu a členy kontrolního výboru, 
b) předsedu a členy finančního výboru, 
c) předsedu a členy výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti 
d) předsedkyni a členy osadního výboru 

a děkuje všem za práci vykonanou pro město. 
Hlasováno pro 17. 
 
Starosta sdělil, že jedním z bodů programu příštího zastupitelstva 12.12.2006 bude volba předsedů a členů 
výboru kontrolního, finančního, výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
města Kuřimi, případně osadního výboru i jiných výborů. Požádal zastupitele o přípravu návrhu členů těchto 
výborů.  
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4. Stanovení měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů a 
komisí 

    Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku, pro poskytování cestovních 
náhrad a pro  vysílání na vzdělávací akce členů  Zastupitelstva města Kuřim      

Příloha  č. 1, 1A, 1B. 
 
Na základě § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění je ZM vyhrazeno rozhodnout 
o výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů, kteří nejsou členy ZM. Max. výše odměn je 
daná nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách. 
 
Neuvolněným členů ZM a členům výborů, kteří nejsou členy ZM se budou částky za výkon funkcí sčítat, 
uvolněným členů ZM (starosta a místostarostové) se žádná z těchto odměn nevyplácí. 
Z řad zaměstnanců budou do každého výboru a komise delegováni tajemníci, kteří budou mít na starost 
organizační záležitosti orgánu, tito budou odměňováni v souladu se zákoníkem práce (práce přesčas,...). 
 
 
Diskuze: 
Na žádost J.Hermana Mgr.L.Kincl podrobně seznámil přítomnou veřejnost s výší odměn členů ZM, RM, 
předsedů a členů výborů zastupitelstva, která se oproti předchozím roků mírně navýšila – viz níže schválená 
výše odměn. 
Ing.Hanák navrhuje  ponechat částky v dosud platné  výši. 
 
Hlasováno oproti návrhu Ing.Hanáka – ponechat odměny neuvolněným členům ZM, předsedům a členům 
výborů  ve stávající výši: 
Pro tento protinávrh byly 2 hlasy (Ing.Hanák a J.Herman), zdrželo se 15 členů ZM – protinávrh nebyl schválen. 
 
Na doporučení Mgr.L.Kincla ZM schválilo níže uvedené odměny:  
Člen ZM …………………  500,- Kč měsíčně 
Člen RM ……………….. 1.500,- Kč měsíčně 
Předseda výboru …   ….. 1.200,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání 
Člen výboru ……………… 700,- Kč měsíčně, pokud se uskutečnilo zasedání 
 
Přijaté usnesení: 1011/2006/2007 - ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, v platném znění, měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva, dle zápisu. 
Odměna bude poskytována ode dne vzniku mandátu tj. od 21.10.2006. 

Hlasováno pro 15, zdrželi se  2  
 
Přijaté usnesení:  1012/2006/2007 - ZM stanovuje podle § 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, peněžité plnění spojené s výkonem funkce členů výborů, kteří 
nejsou členy zastupitelstva, dle zápisu. Stejné plnění se přiznává i členům komisí.  

Hlasováno pro 15, zdrželi se 2 
 
V příloze 1A jsou dále zpracovány Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku, pro poskytování 
cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů  Zastupitelstva města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1013/2006/2007 - ZM schvaluje Zásady pro poskytování náhrady mzdy a ušlého výdělku 

členům Zastupitelstva města Kuřimi, kteří nejsou pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněni 
a zásady pro poskytování cestovních náhrad a pro vysílání na vzdělávací akce členů 
Zastupitelstva města Kuřimi. 

Hlasováno pro 17. 
 
Přijaté usnesení: 1014/2006/2007 - ZM stanovuje podle § 71 odst. 4 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, 

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 zbývající část roku 2006 a pro rok 
2007. 

Hlasováno pro 17. 
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5. Majetkoprávní úkony 
5.1. 
Manž. Jelínek  Jan a Věra, oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1105, Kuřim – žádost o 
odprodej pozemku parc. č. 3098 k.ú. Kuřim k výstavbě rodinného domu 
Příl. čís. 2, 2A,B, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Manž. Jelínkovi požádali vlastníka, t.j. Město Kuřim, o odprodej pozemku parc.č. 3098 k.ú. Kuřim – orná půda, 
o výměře 1511 m2. Jedná se o koncový pozemek ulice Na vyhlídce v Kuřimi. 
Dle schváleného ÚPN SÚ Kuřim je pozemek určen jako návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech. 
Z hlediska ochranných pásem zasahuje do pozemku ochranné pásmo lesa  50 m od hranice lesa, ochranné pásmo 
vodojemu a ochranné pásmo VN (7 m od krajního vodiče). 
Dle stanoviska OIRR je napojení uvažované stavby RD na inž. sítě v současné době problematické  
Odbor životního prostředí  nesouhlasí s odprodejem celého pozemku, požaduje oddělit část, která bude  
využívána pro stahování dřeva z lokality Záruba a Horka, kde město hospodaří na 43 ha lesních pozemků. 
Na základě stanovisek jednotlivých odborů a s přihlédnutím k projektové dokumentaci na rekonstrukci 
komunikace ul. Na vyhlídce, která do pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim z části zasahuje, odbor majetkoprávní 
MěÚ v Kuřimi rovněž odprodej předmětného pozemku v současné době nedoporučuje.  
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje záměr odprodat  pozemek parc. č. 3098 k.ú.Kuřim o výměře 1511 m2 v lokalitě 

ul. Na vyhlídce v Kuřimi k výstavbě rodinného domu manž. Jelínkovým, Kuřim, 
Bezručova čtvrť 1105. 

Materiál stahuje předkladatel z jednání, o návrhu usnesení nehlasováno. 
 
 
5.2. 
Pojmenování nové ulice v lokalitě „Kolébka“ 
Příl. čís.2, 2C, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Investor výstavby rodinných domů požádal o pojmenování  nově vznikající ulice v zástavbě rodinných domků 
v lokalitě  „Kolébka“. Po rozhovoru s místostarostou PaedDr.Holmanem navrhuje investor pojmenovat ulici po 
jednom z  čs. pilotů, který byl spjat a naším krajem. 
Jména  pilotů:  

1) generálporučík František Peřina 
2) plukovník Josef  Stehlík 
3) stíhací pilot Josef Keprt 

OMP po projednání s odborem správním a vnitřních věcí a odborem stavebním a vodoprávním doporučuje nově 
vznikající ulici pojmenovat  tak, jak je mezi občany známa :  Kolébka. 
Při rozhodování o pojmenování nově vznikající ulice  je třeba  vzít v úvahu skutečnost, že páteřní komunikace 
v lokalitě nově budovaných rodinných domů nese název ulice Hybešova. Pojmenování ul. Hybešova nese pět 
stávajících rodinných domků (od křižovatky s ul. Pod vinohrady čp. 537, 235, 1070, 980, 1530 a rodinný dům 
čp. 563 (samota Babušíkovi), kde je v současné době přihlášena k trvalému pobytu paní Eva Kašpárková, roz. 
Babušíková.  Všechny nově postavené rodinné domy se vstupem z páteřní komunikace by do budoucna nesly 
ozn. ul. Hybešova, případné pokračování nově budovaných rodinných domů  od páteřní komunikace vpravo (při 
pohledu od tratě ČD) by nesly nové pojmenování ul. “Kolébka“. 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek dává k úvaze, zda horní část ul. Hybešova (nad tratí) nenazvat také novým názvem – Kolébka. 
Mgr. Ambrož - ponechal by stávající název. 
J.Brabec – horní část ul. Hybešova (nad tratí) by také pojmenoval „Kolébka“, protože je právě přetnuta tratí. Ale 

tento návrh by se mohl případně  projednat na dalším jednání ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1015/2006/2007 - ZM schvaluje pojmenování ulice (dle přílohy) s nově budovanými 

rodinnými domy v lokalitě „Kolébka“ ulice Kolébka. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
5.3. 
Pojmenování nové ulice za úřadem v Kuřimi 
Příl. čís. 2, 2D předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
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OMP předkládá ZM ke schválení pojmenování ulice s nově budovanými bytovými domy o 64 bytech 
společností TENZA Real,  s.r.o. v lokalitě „za úřadem“.  
Odbor stavební a vodoprávní  považuje za samozřejmé, že situování  bytových domů (ať už přímo vstupy nebo 
nájezdy po podzemních garáží) je do ulice  U vlečky, proto nedoporučuje jiné  pojmenování pro 64 b.j. než je ul. 
U vlečky.  
 
Diskuze: 
RNDr. I.Poledňák navrhuje pojmenování ulice „U stadionu“, domnívá se, že navazuje jako ucelený areál na 

domy ulice U stadionu. 
Ing. M.Kotek navrhuje projednání názvu ulice stáhnut z programu z důvodu případných  připomínek ke změně 
ze strany investora. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje označení ulice nově budovaných bytových domů dle situace v lokalitě „za   

úřadem“  U vlečky. 
Materiál stahuje předkladatel z jednání, o návrhu usnesení nehlasováno. 
 
 
5.4. 
Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – úplatný a bezúplatný 
převod infrastruktury 
Příl. čís.2, 2E, F, G, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
ZM Kuřimi svým usnesením číslo 1115/2006 a 1116/2006 ze dne 26.9.2006 schválilo záměr uzavřít 
s Jihomoravskou plynárenskou, a.s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, kupní a darovací smlouvu na 
převod movitého majetku – plynárenského zařízení z majetku Města Kuřimi do vlastnictví Jihomoravské 
plynárenské, a.s.  
V případě kupní smlouvy se jedná o STL plynovod nám. l. května v Kuřimi,  STL plynovod + přípojky   ul. 
Tišnovská, STL plynovod  ul. U rybníka, STL plynovod ul. Luční, NTL plynovod + přípojky lokalita B6.1 
Podlesí, NTL plynovod + přípojka  ul. Pod vinohrady a ul. Hybešova, STL plynovod + přípojky ul. U vlečky 
(dnes Jelínkových). Předmět koupě představuje délku 1.657,91 m. Při ceně Kč 850.000,- Kč prodává město 1m 
plynovodu za  Kč 512,69/m. 
V případě darovací smlouvy se jedná o NTL plynovod  ul. Křižkovského, NTL plynovod + přípojka  ul. Pod 
Horkou, STL/NTL  plynovod + přípojky ul.Zámecká. Darovaná infrastruktura je délky 1.195,1 m, hodnota daru  
Kč 971.560,-. 
V případě prodeje je třeba vzít do úvahy povinnost prodávajícího tj. Města Kuřimi uhradit Finančnímu úřadu daň 
z převodu ve výši 3% z kupní ceny tj. Kč 25.500,-. 
 
Přijaté usnesení: 1016/2006/2007 - ZM schvaluje odprodej plynárenského zařízení dle přílohy  Jihomoravské 

plynárenské, a.s., Plynárenská  499/1, 657 02 Brno, za cenu ve výši 850.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2006/2007 - ZM schvaluje darování plynárenského zařízení v majetku Města Kuřimi 

dle přílohy Jihomoravské plynárenské, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno. 
Hlasováno o obou návrzích současně - pro 17 
 
 
5.5. 
Moravská stavební - INVEST, a.s., se sídlem Koliště čp. 1912 Brno  – žádost o 
odkoupení pozemků v lokalitě Kolébka 
Příl. čís. 3, 3A předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala Ing. V.Fidrmucová. 
 
Informace: 
Moravská stavební – INVEST, a.s. požádala o odkoupení pozemků v lokalitě Kolébka. ZM projednávalo žádost 
na posledním zastupitelstvu, tj. 26.9.2006 a vyžádalo si od OMP podrobnější informace.  
Na pokyn ZM OMP objednal vytyčení pozemku včetně přilehlé cesty a zakreslení vedení NN a VN v ceně 
11.008,- Kč. 
Dne 20.10.2006 Moravská stavební – INVEST, a.s. z důvodu neúspěšného jednání s majiteli sousedních 
pozemků žádost o odkup pozemků vzala zpět. 
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5.6. 
Nabytí staveb do majetku města – dešťová kanalizace, V. etapa Díly za sv. Janem 
Příl. čís. 4, 4A předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Zdeněk Kučerovský a Jana Kučerovská, bytem Sv. Čecha 64, Brno – investoři výstavby inženýrských sítí V. 
etapy výstavby Díly za sv. Janem nabídli městu bezúplatný převod stavby dešťové kanalizace vč. retenční nádrže 
do majetku města Kuřimi. 
V současné době probíhá kolaudační řízení stavby. 
Stavba se převede do majetku Města Kuřimi ke dni zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch Města 
Kuřimi a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.. Zároveň bude při kolaudačním řízení zástupcem BVK a.s. 
odsouhlaseno, že BVK budou tuto kanalizaci provozovat. Stavba se nachází na pozemcích manž. Kučerovských, 
dalších fyzických osob a právnických subjektů (EMBRA a.s.).  
 
Přijaté usnesení : 1018/2006/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí stavby „Díly za sv. Janem V. etapa - 

dešťová kanalizace a retenční nádrž “ z vlastnictví investorů Zdeňka a Jany Kučerovských do 
majetku Města Kuřimi s tím, že bude zároveň uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení 
věcného břemene ve prospěch oprávněných z věcného břemene - Města Kuřimi a 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., se sídlem Hybešova 254/16, 657 33 Brno. Náklady na 
zřízení bezúplatného věcného břemene ponesou investoři. 

Hlasováno pro 17. 
 
 
6. Různé 
6.1. 
Mikroregion Kuřimka 
Příl. čís. 5 předkládá A.Matějíčková. 
 
ZM vyčlenilo v rozpočtu města částku 250.000,- Kč na rozvojové dokumenty města a také Mikroregionu 
Kuřimka. Nyní je navrhováno rozpočtovanou částku pro mikroregion (150 000 Kč) převést na účet 
mikroregionu, který z této částky uhradí zpracování analytické části integrované rozvojové strategie, která je 
nutná pro možnost získání dotací. Ve výběrovém řízení na zpracování této strategie zvítězila Ing. arch. Fišerová.    
Prozatím se jedná o úhradu cca 50% z celkové ceny strategie, na úhradě strategie se budou podílet všechny obce 
začleněné do Mikroregionu Kuřimka.  
 
Přijaté usnesení: 1019/2006/2007 - ZM schvaluje převod částky 150.000,- Kč Mikroregionu Kuřimka, 

Jungmannova 968, Kuřim, na úhradu analytické části integrované rozvojové strategie. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
6.2. 
Rozpočtové opatření č. 13 
Příl. čís. 6, 6A předkládá starosta, zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření :   
 
  oddíl  Úz   částka 
1)  36  bydlení    40.000,- 
  64  rezerva   -40.000,- 
viz příloha OMP – povýšení daně z převodu nemovitostí 
 
2)  34  akce č. 18   150.000,- 
  22  akce č. 63  -150.000,- 
viz důvodové zprávy  OIRR – převod prostředků z akce č. 63 – Přechod u Elprumu na akci č. 18 – Rekonstrukce 
krytého koupaliště 
 
3)  34  akce č.51   300.000,- 
  23  akce č. 20  -300.000,- 
viz důvodové zprávy OIRR – převod prostředků z akce č. 20 – Příprava územně plánovací dokumentace na akci 
č. 51 – Rekonstrukce letního koupaliště 
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4)  36  objekty města   250.000,- 
  22  akce  č. 63  -250.000,- 
viz důvodové zprávy OIRR – převod  prostředků z akce č. 63 – Přechod u Elprumu do provozního rozpočtu – 
objekty města 
 
5)  33  akce č. 62   354.000,- 
  22  akce č. 63  -354.000,- 
viz důvodová zpráva OIRR -  převod prostředků z akce č. 63 – Přechod u Elprumu na akci č. 62 – Rekonstrukce 
měst. knihovny 
 
Poznámka: 
Na základě dotazu Ing. M.Kotka Mgr. L.Ambrož informoval přítomné, že došlo k týdennímu zdržení 
rekonstrukce objektu městské knihovny z důvodu nedostatku  projektové dokumentace - neobsahovala statické 
výpočty. 
 
Přijaté usnesení: 1020/2006/2007 -  ZM schvaluje rozpočtové opatření č.13 k rozpočtu Města Kuřim na rok 

2006. 
Hlasováno pro 16, zdržel se 1 (J.Herman). 
 
 
6.3.  
Delegování zástupců města do Mikroregionu Kuřimka 
Členka ZM A.Matějíčková předkládá návrh delegovat za Město Kuřim do Mikroregionu Kuřimka nové zástupce 
města – starostu Ing. Oldřicha Štarhu a místostarostku Ing.Miluši Mackovou. 
 
Přijaté usnesení: 1021/2006/2007 - ZM deleguje zástupce Města Kuřimi - starostu Ing. Oldřicha Štarhu a 

místostarostku Ing. Miluši Mackovou do Mikroregionu Kuřimka s hlasem rozhodujícím. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl Ing. Miloš Kotek  
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – schváleno všemi 17člny ZM. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19: 35 hodin. 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 2.11.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing. Miloš Krupica        Mgr. Lubomír Kincl 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Sliby členů ZM 
- Výsledky  veřejného hlasování  
1 Zahájení zasedání, Slib členů ZM, Volby, Stanovení odměn 

1A Zásady pro poskytování  náhrady mzdy a ušlého výdělku 
 neuvolněným členům ZM a zásady poskytování  cest.náhrad a  
 pro vysílání na vzdělávací akce členů ZM 
1B Návrh Mgr.Kincla ke stanovení  odměn  neuvolněných členů ZM, RM 
 výborů ZM a komisí RM 

2 Majetkoprávní úkony,  pojmenování nových ulic 
2A-D grafické přílohy 
2E Kupní smlouva s JMP (plynovod) 
2F Darovací smlouva s JMP (plynovod) 
2F Dohoda o ukončení nájmu  s JMP 

3, 3A  Moravská stavební – INVEST, a.s., - informace o odstoupení od koupení pozemků města v lok. 
Kolébka 

4, 4A Nabytí staveb do majetku města – dešťová kanalizace V. et. Díly za sv. Janem 
5 Mikroregion Kuřimka – převod 150.000,- Kč 
6, 6A Rozpočtové opatření č. 13 
7 Plán jednání ZM a RM v roce 2007. 
 


	Ověřovatelé zápisu

