
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2006/2007 konaného dne 18.12..2006  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož a  Ing. Miluše Macková - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák,  Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica,  Alena Matějíčková,  Mgr. 
Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Ing. Drago Sukalovský, Alena 
Szabóvá,  Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim. 
 
Omluveni: Ing. Martina Bojanovská, Jan Herman a Ing. Miloš Kotek. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů ZM, později se dostavil 
Ing.M.Krupica a J.Brabec. 
 
 
Návrhová komise: Mgr. L.Kincl a Ing. D.Sukalovský 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr. I.Poledňák a Mgr. M. Nawrath 
Ověřovatelé chváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 11.12.2006 
2. Bytová agenda a majetkoprávní úkony 
3. Vyhlášky města 
- OZV města Kuřimi č. 8/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
- OZV města Kuřimi č. 9/2006, o místních poplatcích 
- Zrušení OZV města Kuřimi o udržování čistoty a veřejného pořádku, posouzení předložené nové OZV města 

Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  
4. Investice, rozvoj města 
- Návrh změny č. VIIIa  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
- Zadání změny č. VIIIb  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
- Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – p. Zdeněk Votava 
- Rada obcí pro udržitelný rozvoj území  a Pověření zastupitele pro zpracování územně plánovací dokumentace 
- Souhrnná zpráva k vyhodnocení kvality strategického plánování a řízení a uplatňování udržitelného rozvoje na 

úrovni města Kuřimi 
Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Kuřimka – Analytická část 
5. Změna Statutu sociálního fondu  
6. Transformace USP Penzion pro důchodce Kuřim na příspěvkovou organizaci Centrum sociálních 

služeb 
7. Finanční záležitosti 
- Výsledky hospodaření k 30.9.2006 
- Rozpočtové provizorium 2007 
- Zmocnění Rady města  
- Sokol Kuřim – žádost o prominutí 1. splátky  půjčky 
- Rozpočtové opatření č.15 
8. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva Města Kuřimi 
9. Různé 
- Úprava prostranství v sousedství ulic Metelkova, Dlouhá  Dušínova 
- Kolébka – zpráva o nabývání technické infrastruktury do vlastnictví Města Kuřimi 
- Rezignace Mgr.Ambrože na funkci delegáta Mikroregionu Kuřimka 
 
Program schválen všemi přítomnými členy ZM. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 11.12.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Ing.O.Štarha, zpracoval  Ing. P. Němec. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závislá na dokončení staveb, vyřešení majetkových vztahů, které závisí také 
na činnosti druhé strany vůči městu Kuřim.  
 
Přijaté usnesení : 1022/2006/2007 : ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 11.12.2006.  
Hlasováno pro 12. 
 
 
 
2. Bytová agenda a majetkoprávní úkony 
2.1. 
Zdeněk Sedláček, Školní 854/4 – prominutí poplatku z prodlení 
Příl. čís. 2 předkládá Ing.O.Štarha, zpracovala Ing. V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 18.12.2000 přijalo usnesení č. 1261/2000, kterým schválilo prominutí poplatku 
z prodlení (t.č.cca 25.470 ,-) panu   Zdeňku Sedláčkovi, Kuřim, Školní 854 za pozdní platby nájemného za roky 
1998 až 2000 v případě, že p.Sedláček doplatí dlužné nájemné a přistoupí - li na výměnu bytu sjednanou 
městem. 
Pan Sedláček dlužné nájemné nedoplatil ani nepřistoupil na výměnu bytu. Naopak na základě rozsudku 
Krajského soudu v Brně, který potvrdil rozsudek Okresního soudu Brno-venkov o přivolení k výpovědi z nájmu 
bytu č. 854/4,  p.Sedláček předal byt městu. 
 
V 18:15 hod. se dostavil na jednání Ing.Krupica – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1023/2006/2007 - ZM ruší usnesení č. 1261/2000 ze dne 18.12.2000. 
Hlasováno pro  13. 
 
 
2.2. 
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. 3 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Jelínkovi požádali  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 z důvodu že : 

 napojení na plynárenskou soustavu je podmíněno prodloužením distribučního plynovodu cca o 100  m 
od stávajícího konce NTO DN 200,  

 napojení na el. energii je i pro ostatní nezastavěné pozemky v horní části ulice Na  vyhlídce podmíněno 
vybudováním trafostanice,  

 napojení na vodovodní řad je možné tlakově obsloužit k poz.parc.č. 3090/1, kde končí propoj 
zásobovacího řadu DN 100. Horní část lokality je možné tlakově zásobit pouze vybudováním 
zásobovacího řadu z horního vodojemu Kuřim II, 

K možnému napojení na stávající kanalizaci vydal OIRR nové stanovisko dne 23.11.2006 :  
 napojení na stávající kanalizaci lze povolit pouze za předpokladu odsouhlasení technického řešení 

přípojek RD a dostačující kapacity stávající kanalizace Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s., 
Brno. V ul. Na vyhlídce bude po přidělení dotace z kohezního fondu provedena rekonstrukce stávající 
stoky s předpokládaným zahájením stavby v r. 2009. Po vybudování nové stoky budou veškeré přípojky 
přepojeny. 
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Dále OIRR uvažuje s předmětným pozemkem jako dočasně využitelným pro zařízení staveniště pro budování 
kanalizace a komunikace. 
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. To 
s sebou přináší potřebu zajistit  přístupové  a manipulační prostory. 
Na jednání ZM dne 15.8.2006, kde byla žádost manž. Jelínkových již předkládána k projednání, byl tento bod 
z dalšího projednávání stažen s tím, že OMP zajistí GP pro kruhový objezd a manipulaci s vytěženým dřevem.  
OMP objednal :  viz příloha č. 1 

 vytýčení předmětného pozemku v terénu - viz příloha č. 1 
 oddělení části potřebné pro těžbu dřeva    - viz příloha č. 2 díl „C“ 
 rozdělení pozemku   - díl „A“  určený pro stavbu RD 
 rozdělení pozemku   - díl „B“  ochranné pásmo lesa (pozemek lze odprodat s využitím jako 

přídomní zahrady) 
Skutečností zůstává, že přes  pozemek  parc.č. 3098 – díl „A“  vede trasa VN.  Předložka vedení VN byla 

v měsíci říjnu  2006 konzultována s pracovníkem E.ON Distribuce p. Zítkou s tím, že sloup VN je možné 
situovat k oplocení vodárenského objektu  do komunikace parc.č. 2455/7 k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim).  
Předpokládaná cena 1.000,- Kč/l bm tj. cca 250.000,- Kč.  

V případě schválení odprodeje se nabízí otázka, zda povinnost zainvestování přeložky VN přenést na 
budoucího nabyvatele, nebo aby tuto přeložku zafinancovalo město  a cenu za přeložení zahrnulo do ceny za m2 
odprodávaného pozemku. 

OIRR doporučuje, v případě odprodeje pozemku, ponechat přípravu, projednání a realizaci přeložky VN na 
kupujícím.  
Nedořešena zůstává otázka  komunikace. Zpracovaná PD na rekonstrukci komunikace ul. Na vyhlídce zasahuje 
částí  do pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim. Točna  však výrazně zasahuje do pozemku parc.č. 3103 k.ú.Kuřim – 
vlastník Ing.Jindřich Fikar ml. Jednání s Ing.Fikarem ohledně možného odkupu části pozemku parc.č. 3103 
k.ú.Kuřim se v současné době jeví jako bezpředmětné, neboť pozemek je dle aktuálního výpisu z KN zatížen 
zástavním právem z rozhodnutí správního orgánu k zajištění daňových pohledávek. Zpracovateli PD na 
rekonstrukci komunikace ul.  Na vyhlídce Ing. Jarolímovi bylo zadáno nové zpracování tak, aby uvažovaná 
komunikace byla řešena mimo pozemek Ing.Fikara tzn. objednána nová PD, která neřeší točnu, nýbrž pouze tzv. 
kladivo – viz přiložená situace (zak.č. 06 001 04), dle které uvažovaná  rekonstrukce komunikace zasáhne 
předmětný pozemek jen  do té části, kterou si OŽP vyčlenil pro těžbu dřeva. 
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.  
Pro případ, že by se město rozhodlo pozemek prodat (ať už adresně manž. Jelínkovým, či formou veřejné 
nabídky),  je třeba počítat s jeho zasíťováním (voda, kanalizace, elektrika, Telecom, TKR, příp.další) dříve, než 
bude realizována rekonstrukce komunikace   ul. Na vyhlídce.  
 
Poznámka: 
Dr.Poledňák  navrhuje vyhlásit veřejnou nabídku na prodej cca 1400m2. 
 
Přijaté usnesení :  1024/2006/2007 - ZM vyhlašuje veřejnou nabídku na odprodej části pozemku parc.č. 3098 

k.ú.Kuřim o výměře cca 1400 m2 k výstavbě rodinného domu za  podmínek :  
 cena minimálně 800,- Kč/m2 pozemku, 
 budoucí nabyvatel zajistí  na vlastní  náklady : 

     a) přeložku vedení VN vč. projektové dokumentace, stavebního povolení,  
kolaudace, 

     b)  napojení na vodovodní řad vybudováním zásobovacího řadu z horního 
vodojemu Kuřim II, 

      c)  vybudování  nepropustné jímky na vyvážení, 
      d)  v případě požadavku  napojení na plyn  vybudování distribučního  

plynovodu cca o 100 m od stávajícího konce NTO DN 200, 
 daně a poplatky budou hrazeny dle zákona, 
 náklady spojené s prodejem a uzavřením kupní smlouvy hradí nabyvatel, 
 nabídky se přijímají do 31.1.2007 a ke každému poslednímu dni  v měsíci, 
 v případě více zájemců se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. 

Hlasováno pro 13. 
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2.3. 
Pojmenování nové ulice za úřadem v Kuřimi 
Příl. čís. 3 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
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  se přiklání k pojmenování  bytových  domů   jako ulice „U Vlečky“. Investor  toto 
pojmenování nezávazně užívá, za závazné považuje rezervovaná popisná čísla (čp. 1777-1779). 
Odbor majetkoprávní je toho názoru, že nově budované bytové domy, jejichž vchody  jsou situovány  ze severní 
strany a  tvoří komplex  bytových domů spolu s domy čp. 951-955 ul. U Stadionu v Kuřimi,  by měly  nést stejné 
označení tj. ulice „U Stadionu“.  Bylo by nelogické, aby bytové domy na levé straně  ulice (z pohledu od vlečky 
TOS)  nesly  název „U Stadionu“, domy na pravé  straně stejné ulice „U Vlečky“. 
 Na druhé straně však zůstává skutečností, že v obecné mluvě je lokalita garáží od ul. Sv.Čecha až 
k podjezdu pod vlečkou do TOS nazývána lokalitou „U Vlečky“, rovněž Český statistický úřad (viz počítačová 
sjetina vydávaná cca 1 x za dva roky ) uvádí veškeré garáže pod vlečkou do TOS  jako objekty na ulici „U 
Vlečky“. Tento údaj však  nemá vliv  na zápis nemovitostí  v katastru nemovitostí, kde jsou objekty garáží 
evidovány pouze pod evidenčním číslem a s přiřazeným číslem parcelním. 
 
Přijaté usnesení: 1025/2006/2007 - ZM schvaluje označení ulice nově budovaných bytových domů dle situace  

v lokalitě „za úřadem“ U Stadionu. 
Hlasováno pro 13. 
 
 
2.4. 
Manž. Seďa Pavel a Jana,  trvale bytem Bezručova čtvrť 1112, 664 34 Kuřim – žádost o 
odprodej části pozemku parc.č. 2758 k.ú.Kuřim 
Příl. čís. 3, 3A předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Seďovi požádali Město Kuřim o odprodej části pozemku parc.č. 2758 k.ú.Kuřim – zast.plocha, 
společný dvůr. Předmětný  pozemek nabylo město do majetku  bezúplatným převodem z vlastnictví ČR -
Pozemkového fondu (sml.č. 1007990523 ze dne 6.4.2005) jako pozemek určený dle  ÚPD pro veřejně 
prospěšnou stavbu – rozšíření hřbitova a pro výstavbu smuteční síně.  
Jedná se o část pozemku za přídomními zahradami u rodinných domků čp. 888 a 889 na ulici Tišnovské (za 
hřbitovem). V případě manželů Seďových  je žadatelka Jana Seďová  výlučnou vlastnicí RD čp. 888 
s poz.parc.č. 2756 a zahrady parc.č. 2757/1 o výměře 739 m2 vše v k.ú.Kuřim a patří mezi ty občany (bývalé 
zaměstnance státního statku a rodinné příslušníky), kterým Rada města Kuřimi svým usnesením číslo 362/2005 
ze dne 13.7.2005 odsouhlasila bezplatné užívání hospodářských dvorků „za hřbitovem“  na pozemku parc.č. 
2758 k.ú.Kuřim do doby realizace veřejně prospěšné stavby – stavby pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření hřbitova 
a výstavba smuteční síně. 
Odbor OSVO, OIRR, OŽP, OMP s odprodejem nesouhlasí.  
Předmětný pozemek je územním rozhodnutím z r..2006 určen k výstavbě nového hřbitova v Kuřimi. K tomuto 
účelu je také vymezen v územním plánu města.  
V případě nedodržení podmínek, na základě kterých došlo k bezúplatnému převodu pozemku do vlastnictví obce 
(změna územně plánovací dokumentace, kdy by např. pozemek nebyl využit pro veřejně prospěšnou stavbu,  
nebo by došlo k jeho převodu na třetí osobu),  je obec povinna převádějícímu (tj. ČR-PF) poskytnout náhradu za 
tento pozemek v penězích. 
 
Poznámka: 
V.Zejda : rovněž komise výstavby prodej nedoporučuje. 
 
Přijaté usnesení : 1026/25006/2007 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2758 k.ú. Kuřim manž. 

Pavlu a Janě Seďovým,  trvale bytem Bezručova čtvrť 1121, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno pro 13. 
 
 
Na jednání se v 18:22 dostavil J. Brabec - přítomno 14 členů ZM. 
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2.5. 
Moravská stavební – INVEST, a.s.: 
- úplatné nabytí infrastruktury – III. a IV.etapa – dešťová kanalizace, splašková 

kanalizace, retenční  nádrž 
- úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/699 k.ú.Kuřim o výměře 552 m2 (pozemek pod 

retenční nádrží ul. Červenáčkova) 
- úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/705 k.ú.Kuřim o výměře 82 m2 včetně objektu 

posilovací AT stanice veřejné vodovodní sítě  na pozemku parc.č. 2642/705 k.ú.Kuřim 
na ul. Dlouhá v Kuřimi 

Příl. čís. 3, 3B,  předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská  stavební – INVEST, a. s. nabízí úplatným převodem za cenu 500,- Kč do majetku města  následující 
infrastrukturu  vybudovanou  v rámci III. a IV. etapy  v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi“:  
Dešťová kanalizace (TZR DN 300) 

stoka D2 ul. Dlouhá   délka 164,7 m 
stoka D3 ul. Tleskačova délka 129,5 m 
stoka D4 ul. Tleskačova délka    38,6 m 
stoka D1 ul. Červenáčkova délka    90,0 m 
stoka D1 ul. Červenáčkova  délka  132,4 m 
stoka D2 ul. Spojovací délka  163,9 m 

 
Splašková kanalizace  (KT DN 300) 

stoka S2 ul. Dlouhá  délka 160,0 m 
stoka S2 ul. Spojovací  délka 166,2 m 
stoka S4 ul. Tleskačova délka   37,3 m 
stoka S3 ul. Tleskačova délka 127,8 m 
stoka S1 ul. Červenáčkova délka    87,8 m 

 
Retenční nádrž na poz.parc.č. 2642/322 k.ú.Kuřim o velikosti 140 m3, která je součástí dešťové kanalizace. 
 
Nabízená infrastruktura byla odborem stavebním a vodoprávním Městského úřadu v Kuřimi zkolaudována 
rozhodnutím Č.j. 11279/výst/2178/2005/He ze dne 18.1.2006, právním moc ze dne 13.2.2006. Nahlédnutím do 
spisového materiálu bylo zjištěno, že chybí doklady (geodetické zaměření,  tlakové zkoušky, kontrola revizních 
šachet, záznam o televizní kontrole, vodotěsnost kanalizace, záznam o revizi kanalizace atd.) od  části ulice 
Tleskačovy - stoka S3, D3 -  budovaná jiným dodavatelem. Tuto skutečnost pracovník  OSVO při kolaudačním 
řízení přehlédl.  
S poukazem na shora uvedené bude možno „Kupní smlouvu“ uzavřít  poté, co budou chybějící doklady 
dohledány a předloženy příslušnému odboru, aby následně mohla být  infrastruktura předána do správy BVaK, 
a.s. 
Užívání  objektu posilovací AT stanice na ul. Dlouhá  s pozemkem parc.č. 2642/705 k.ú.Kuřim  bylo povoleno 
„Kolaudačním rozhodnutím“ vydaným Odborem stavebním a vodoprávním Městského úřadu v Kuřimi Č.j.: 
5363/výst/848/2005-Gi ze dne 8.7.2005, právní moc ze dne 11.7.2005. 
 
Přijaté usnesení : 1027/2006/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí infrastruktury dle přílohy budované v rámci 

III. a IV. etapy v lokalitě „Díly za sv. Janem v Kuřimi“ z majetku Moravské stavební - 
INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště čp. 1912, PSČ 602 00 Brno do vlastnictví Města  
Kuřimi za cenu 500,- Kč s podmínkou předání dokumentace potřebné k zajištění 
provozovatele 

 
Přijaté usnesení: 1028/2006/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/699 k.ú.Kuřim o 

výměře 552 m2  z majetku Moravské stavební – INVEST, a.s.  se sídlem Brno, Koliště 
čp. 1912, PSČ 602 00, do vlastnictví Města Kuřimi za cenu 100,- Kč. Náklady spojené 
s uzavřením kupní smlouvy hradí prodávající, daně a poplatky budou hrazeny dle 
zákona. 
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Přijaté usnesení: 1029/2006/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2642/705 k.ú. Kuřim o 
výměře 82 m2  z majetku Moravské stavební – INVEST, a.s.  se sídlem Brno, Koliště 
čp. 1912, PSČ 602 00 - vlastník id. 1/2 a Ing. Vlastimila Chládka, Kubešova 4, Brno – 
vlastník id. 1/2 do vlastnictví Města Kuřimi a objektu posilovací AT stanice veřejné 
vodovodní sítě na pozemku parc.č. 2642/705 k.ú. Kuřim z majetku Moravské stavební – 
INVEST, a.s. do vlastnictví Města Kuřimi za cenu:  
- prodej nemovitostí Moravské stavební – INVEST, a.s. (posilovací AT stanice + id. 1/2 

poz.parc.č. 2642/705 k.ú.Kuřim) za cenu 75,- Kč, 
- prodej nemovitosti Ing.Vlastimila Chládka (id. 1/2 pozemku parc.č. 2642/705 

k.ú.Kuřim) za cenu 25,-Kč. 
Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy hradí prodávající společně a nerozdílně, 
daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 

Všechna 3 usnesení schválena všemi 14 přítomnými členy ZM. 
 
 
 
2.6. 
Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 8, č.p. 342, Ivanovice 621 00 – majetkoprávní vypořádání 
pozemků v lokalitě ul. Jelínkových - II.etapa výstavby RD 
Příl. čís. 3, 3C  předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Investor výstavby – II. etapa RD ul. Jelínkových Zdeněk Rigl  nabízí Městu Kuřim majetkoprávní vypořádání 
pozemků v souvislosti s vybudovanou infrastrukturou  a dokončovanými RD v předmětné lokalitě. Pozemek 
parc.č. 2786/57 k.ú.Kuřim o výměře 114 m2, který je dnes součástí komunikace, vykoupil investor  od pana  
Dvořáčka, což se městu  za cenu,  za kterou v roce 2002 od p.Benedikta, pí. Kučírkové  pozemky v předmětné 
lokalitě vykupovalo (100,- Kč/m2)  nepodařilo. Tento pozemek nabízí pan Rigl bezúplatným převodem – darem. 
Naproti tomu žádá od Města Kuřimi  za cenu 100,- Kč pozemek parc.č. 2786/63 k.ú.Kuřim o výměře 62 m2, 
který byl – jako součást budoucí komunikace oddělen  z poz.parc.č. 2786/42 k.ú.Kuřim z důvodu, aby pozemky 
pod komunikacemi jak v I. tak i ve II.etapě výstavby RD zůstaly v majetku města. 
Pan  Rigl současně nabídl městu Kuřim převedení zkolaudovaného  vodovodu SO -02 do vlastnictví a to formou 
darovací smlouvy. Dle vyjádření pana Kříže z odboru investičního a regionálního rozvoje splňuje  toto vodní 
dílo všechny požadavky dané pro jeho provozování společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. 
 
Poznámka: 
V.Zejda žádá, aby kabely TKR byly  vedeny ve veřejné části. 
 
Přijaté usnesení : 1030/2006/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí (dar) pozemku parc.č. 2786/57 k.ú.Kuřim 

o výměře 114 m2 z vlastnictví Zdeňka Rigla do majetku Města Kuřimi s tím, že náklady 
spojené s uzavřením darovací smlouvy hradí nabyvatel 

 
Přijaté usnesení : 1031/2006/2007 - ZM schvaluje záměr odprodat Zdeňku Riglovi  pozemek parc.č. 2786/63 

k.ú.Kuřim o výměře 62 m2 za cenu 100,- Kč s podmínkou, že náklady spojené s uzavřením 
kupní smlouvy hradí nabyvatel. Daň bude uhrazena dle zákona 

 
Přijaté usnesení : 1032/2006/2007 - ZM schvaluje nabytí objektu SO - 02 vodovodní řad na pozemcích p.č. 

2786/4, p.č. 2786/54, p.č. 2786/56, p.č. 2786//40, p.č. 2786/57, p.č. 2786/70 k. ú. Kuřim 
v celkové délce 108,73 m  do majetku Města Kuřimi od investora Zdeňka Rigla, Pod Ostrou 
342/8, 621 00 Brno – Ivanovice, formou darovací smlouvy. 

Pro všechna 3 usnesení  hlasováno pro 14. 
 
 
 
2.7. 
Kyjovská investiční, a.s. se sídlem Kyjov 89, PSČ 697 01 – žádost o odprodej pozemku 
parc.č.3043/10 k.ú.Kuřim – ost.plocha, silnice o výměře 834 m2 

Příl. čís. 3, 3D  předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
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Důvodová zpráva: 
Shora uvedená společnost požádala Město Kuřim o odprodej pozemku parc.č. 3043/10  k.ú.Kuřim – ost.plocha, 
silnice o výměře 834 m2 - bez udání podnikatelského záměru. Na výzvu OMP společnost uvádí, že zatím pro 
daný pozemek nevybrala konkrétní investiční záměr. Jedná se o pozemek situovaný mezi obalovnou a 
autovrakovištěm u st. silnice I/43. 
 
Materiál stažen z jednání předkladatelem na žádost Kyjovské investiční, a.s. 
 
Návrh usnesení : ZM neschvaluje záměr odprodat společnosti Kyjovská investiční, a.s. se sídlem Kyjov 89, PSČ 

697 01 pozemek parc.č. 3043/10 k.ú.Kuřim – ost.plocha, silnice o výměře 834 m2   
O návrhu nehlasováno 
 
 
 
2.8. 
Převod pozemku z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu do majetku města Kuřimi 
Příl čís. 4 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1018/2004 ze dne 27.1.2004 schválilo úplatný převod 
pozemku původ pozemkový katastr (PK) číslo 1667/200 k.ú.Kuřim o výměře 140 m2 z majetku ČR – 
Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb. Jednalo se o parcelu , která  
dle ÚPD je součástí ÚSES (biokoridory, biocentra). 
Žádost o úplatný převod shora uvedeného pozemku byla ČR-PF zaslána spolu s usnesením dne 2.2.2004. 
V odpovědi na žádost města bylo sděleno, že pozemek bude prověřen zda není  vyloučen  z převodu a následně 
v souladu s § 5 odst. 3 zákona zařazen do nabídky oprávněným osobám s tím, že o výsledku bude město 
informováno.  
Dne 6.12.2006 obdrželo Město Kuřim oznámení, že předmětný pozemek měl být zařazen do veřejné nabídky 
oprávněným osobám podle zákona o půdě, k čemuž však  vzhledem k následné obnově katastrálního operátu 
nedošlo a obnovou operátu došlo zároveň k jeho zániku. 
S poukazem na shora uvedené OMP předkládá ke schválení zrušení usnesení číslo 1018/2004 ze dne 27.1.2004. 
 
Přijaté usnesení  : 1033/2006/2007 - ZM ruší usnesení číslo 1018/2004 ze dne 27.1.2004. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
2.9. 
Nabytí staveb do majetku města : 

- inženýrské sítě v ul. Luční, 
- inženýrské sítě průmyslová zóna (S&K Label a Likov) 

Příl. čís. 5, 5A, B předkládá Ing.M.Macková, zpracovala  J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Ul. Luční 
Ing. Jiří Lhoták, bytem Luční 1612, Kuřim – investor výstavby inženýrských sítí pro 8 rodinných domů v ul. 
Luční  nabídl městu bezúplatný převod  inženýrských sítí (vodovod délky cca 47m a jednotná kanalizace délky 
cca 100m) na pozemcích parc.č. 37, 11/2, 4238 ve vlastnictví Města Kuřimi a na pozemku parc.č. 6/1 ve 
vlastnictví Ing. Lhotáka.  V současné době je vydáno pravomocné územní rozhodnutí.  
Ing. Lhoták  se zavázal, že uzavře smlouvu na zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 6/1 pro stavbu 
vodovodního řadu a kanalizační stoky ve prospěch oprávněných z věcného břemene (Město Kuřim a Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. Brno) a ponese náklady na jeho zřízení. 
Průmyslová zóna 
Firma S&K Label, s.r.o., se sídlem Praha 6, Hosťálkova 117, provozovna Šumavská 15, Brno – investor 
výstavby inženýrských sítí pro výrobní objekty S&K Label s.r.o. a Likov Lipůvka s.r.o., umístěné v průmyslové 
zóně na ul. Blanenská  nabídl městu bezúplatný převod  inženýrských sítí (vodovod DN200 délky 232m a 
dešťová kanalizace DN300 – stoka D1 délky 54m) na pozemcích   
   - parc.č. 2997/1 ve vlastnictví Města Kuřimi    
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   - parc.č. 2994/30, 2994/31, 2996/3 ve vlastnictví Shop service, spol. s.r.o., Tovární 7, 
   č.p.727, Brno  
   - parc. č.  2994/32,  2994/7  ve  vlastnictví LIKOV Lipůvka, spol.s.r.o. Agrodružstvo, 
   Lipůvka.   
V současné době je vydáno pravomocné stavební povolení na tyto inženýrské sítě.                  .  
Firma  se zavázala, že uzavře smlouvu na zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví uvedených  
právnických subjektů pro stavbu vodovodního řadu a dešťové kanalizační stoky ve prospěch oprávněných 
z věcného břemene (Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Brno) a ponese náklady na jeho zřízení. 
 
Připomínka: 
V.Zejda žádá schválení převzetí předmětných staveb do majetku až po jejich kolaudaci. 
Dr.Poledňák  navrhuje podmínit  bezúplatné nabytí staveb kolaudací- viz přijatá usnesení. 
 
Přijaté usnesení : 1034/2006/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb do vlastnictví Města Kuřimi  po 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí: 
- vodovodní řad délky cca 47m, 
- jednotná kanalizační stoka délky cca 100m, 
umístěných na pozemcích parc.č. 37, 11/2, 4238 a 6/1, vše v k.ú. Kuřim v rámci výstavby  8 
rodinných domů na ul. Luční z vlastnictví  investora Ing. Jiřího Lhotáka 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. 
Brno. Náklady na zřízení bezúplatného věcného břemene ponese investor. 

 
Přijaté usnesení : 1035/2006/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb do vlastnictví Města Kuřimi po 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí: 
- vodovodní řad DN 200, délky 232m, 
- dešťová kanalizační stoka DN 300, délky 54m, 
umístěných na pozemcích parc.č. 2997/1, 2994/30, 2994/31, 2996/3, 2994/32, 2994/7, vše 
v k.ú. Kuřim v rámci výstavby  výrobních objektů S&K LABEL spol. s.r.o. a LIKOV 
Lipůvka s.r.o. v průmyslové zóně Blanenská z vlastnictví  investora, firmy S&K LABEL 
s.r.o. 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. Brno. Náklady na zřízení bezúplatného věcného břemene ponese investor. 

 
Hlasováno pro obě usnesení současně - pro 14. 
 
 
 
2.10. 
Uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování IDS JMK 
Příl. čís. 6 předkládá Ing.O.Štarha, zpracovala Ing.V.Indrová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM dne 26.9.2006 schválilo usnesením č.1124/2006  uzavření dodatku č.4 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění 
financování IDS JMK za cenu ve výši do 700 tis. Kč. Výše finančních prostředků byla odsouhlasena na základě 
kalkulace předložené společností KORDIS JMK pro rok 2006.  
Dne 24.11.2006 byl na MěÚ  Kuřim doručen návrh dodatku č.4,  vycházející z kalkulace v  cenách pro rok 2007 
ve výši 712.608,- Kč.    
V důsledku změny zkalkulované ceny  je ZM předkládáno k odsouhlasení nové usnesení na  zvýšenou částku a 
návrh nového znění  dodatku smlouvy.  
 
Přijaté usnesení: 1036/2006/2007 - ZM schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši  712.608,- Kč  a 

schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č.123/2004 o zajištění financování systému IDS 
JMK, kterým se zajišťuje nadstandard dopravní obslužnosti města Kuřimi pro rok 2007.   

Hlasováno pro 14 
 
Přijaté usnesení: 1037/2006/2007 - ZM ruší usnesení č.1124/2006  ze dne 26.9.2006. 
Hlasováno pro 14 
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3. Vyhlášky města 
3.1. 
Obecně závazná vyhlášky města Kuřimi č. 8/2006, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
Příl. čís. 7, 7A předkládá Ing.O.štarha, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“. 
Navržené úpravy oproti vyhlášce stávající byly předjednány na jednání RM dne 6.12.2006. Nová vyhláška 
obsahuje dvě změny oproti vyhlášce současné,a to: 
1) nové rozúčtování dle skutečných nákladů za rok 2005 – povinná každoroční změna ze zákona 
2) stanovení nové výše poplatku na částku 500 Kč. 
 
Částka 500 Kč je navrhována z následujících důvodů: 

 ve srovnání s ostatními srovnatelnými městy je poplatek nízký a město musí přispívat na likvidaci 
odpadu částkou cca 7 mil. Kč 

 do rozpočtu města přibude částka cca 400 000 Kč, která jen zčásti pokryje zvýšené náklady na 
odpadové hospodářství. 

 
Diskuze a následné  změny: 
Starosta – město navrhuje zvýšení poplatku na částku 500,- Kč, neboť  stále doplácí cca 7 mil. Kč na likvidaci 

odpadu. 
Ing. Hanák nesouhlasí se zvýšením, zvýšeno bylo vloni. 
Ing.Varmužka sdělil, že dosavadní poplatek pokryl pouze svoz popelových nádob. Od poplatku jsou nadále 

osvobozeni třetí a další sourozenci žijící ve spol. domácnosti, kteří nedovršili 18 let a slevu 60 
Kč mají občané narození v roce 1936 a starší. 

Po diskuzi v návrhu vyhlášky  vypuštěn  v čl.5) odst.1. 
 
Následně hlasováno o protinávrhu Ing.Hanáka ponechat výši poplatku za odpady v dosavadní výši: 
pro 1, proti 8, zdrželi se 5 – protinávrh neschválen. 
 
Přijaté usnesení: 1038/206/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 8/2006, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování  komunálních odpadů dle přílohy - se změnami.. 

Hlasováno pro 13, proti 1 
 
 
3.2. 
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 9/2006, o místních poplatcích. 
Příl. čís. 8, 8A předkládá Ing.O.štarha, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška Města Kuřimi o místních poplatcích. Navržené 
úpravy oproti vyhlášce stávající byly předjednány na jednání RM dne 6.12.2006. Nová vyhláška obsahuje dvě 
změny oproti vyhlášce současné, a to: 

1) sjednocení sazby u poplatku ze psů (stejný poplatek ze psa v bytě a rodinném domě) 
2) stanovení nové výše základní sazby poplatku ze psů na částku  500 Kč za 1. psa  a 1000,- Kč za 
každého dalšího. 

Změna je navrhována z toho důvodu, aby došlo k odstranění diskriminace (dle některých právních názorů) 
držitelů psů bydlících v bytech, kteří doposud platili sazbu vyšší. Základní sazba je u tohoto poplatku 
navrhována 500 Kč za prvního psa a 1 000 Kč za každého dalšího psa. Snížená sazba pro důchodce je 
prozatím navrženo v nezměněné výši  60 a 120 Kč.  
Ostatní poplatky zůstávají beze změny. 
 
Diskuze následné  změny: 
Mgr. Pikula :  jaký je důvod sjednocení poplatku za psy v bytech a RD ? 
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Ing. Varmužka: původně tato diferenciace byla dle vyjádření nadřízených orgánů  považován za diskriminační, 
ale dle posledního vyjádření Ministerstva vnitra  už můžou být sazby rozdílné. 

 Poplatek za psy  vynáší 140 tis./rok 
J. Brabec : souhlasí  se sjednocením poplatku za psa v navrhované výši 
Mgr. Ambrož navrhuje částku 1000,- Kč v bytě, 400,- v RD. 
Ing. Krupica : navrhuje částku  400,- Kč v bytech a RD, za každého dalšího psa max.  800,- Kč. 
Ing. Macková poznamenala, že  postatou předložení tohoto návrhu bylo jednocení poplatku za byt a RD, nikoliv 

návrhy na jejich zvýšení (diskuze stočila na jiné téma). 
 
Následně hlasováno o pozměňujících návrzích: 
- Ing. Krupici :  400,-/rok/1. pes a  800,- Kč/rok/2. a další pes. 
   Schváleno pouze 3 hlasy – návrh nebyl přijat. 
- Mgr. Ambrože : 1000,-/rok pes v bytě,  400,- Kč pes v RD 
   Schváleno pouze 7 hlasy- návrh nebyl přijat. 
- Orientačně hlasováno o původně předloženém návrhu (dle materiálů) 500,-/rok/byt i RD jeden pes. 
  Schváleno potřebnými 9 hlasy. 
- Orientačně hlasováno o původně předloženém návrhu (dle materiálů) za 2. a dalšího  psa 1000,- /rok/byt i 

RD.   
   Schváleno všemi 14 hlasy.   
Hlasováno o poplatku pro důchodce ve výši 60,- /rok/RD  a  120,-/rok/byt. 
   Schváleno pouze 1 hlasem – návrh nebyl přijat. 
Hlasováno o poplatku pro důchodce starobní a invalidní ve výši 150,- /rok/byt a RD, za  druhého a dalšího 
psa v bytě i RD 300,- Kč. 
   Schváleno většinou členů ZM. 
 
 
Diskuze o výši poplatku  za vyhrazené parkování: 
Ing. Hanák :  navrhuje zvýšení  poplatku na 8000,- /rok /vyhrazené parkování vozidla a 5000,-  /rok /vyhrazení 

místa pro zásobování. 
Ing. Krupica : žádá snížení částky pro  zásobování. 
Závěrem po diskuzi schválen poplatek  všemi přítomnými členy ZM  ve výši 8000,- /rok/ vyhrazení 
parkování  a 2000,- /rok/pro  zásobování.  
 
Přijaté usnesení: 1039/2006/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 7/2006, o 

místních poplatcích dle přílohy - se změnami. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
3.3. 
Zrušení vyhlášky Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o udržování čistoty a 
veřejného pořádku, posouzení předložené nové Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  
Příl. čís. 9, 9A, B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J.Sikorová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě doporučení  odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno  MV ČR předkládá 
OŽP ke zrušení Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 10/1995 „o udržování čistoty a veřejného 
pořádku“ (dále jen vyhláška) ze dne 18.9.1995. Současně odbor předkládá novou Obecně závaznou vyhlášky 
města Kuřimi:  č. 3/2006 „o  pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích“. 
Obec si ve své samostatné působnosti může upravit ve vyhlášce jen ty záležitosti, pro které má zmocnění ze 
zákona a které nejsou upraveny jiným zvláštním předpisem. Z tohoto důvodu většina ustanovení staré vyhlášky 
(úklid veřejných prostranství, likvidace odpadů, obtěžování hlukem, sankce)  byla vyňata. Vyhláška  o pohybu 
psů byla konzultována s   odborem dozoru a kontroly veřejné správy, kde obstála.  
 
Přijaté usnesení: 1040/2006/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č.  5/2006, kterou 

se ruší vyhláška města Kuřimi  č. 10/1995 o udržování čistoty a veřejného pořádku. 
K navrženému usnesení nebyla diskuze, hlasováno pro zrušení : pro 14. 
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Neboť součástí materiálů a Vyhlášky nebyla mapa s vyhrazeným prostranstvím, kde je umožněn pohyb psů bez 
vodítka a náhubku (připomínka Dr.Poledňáka), byl návrh nové vyhlášky  č. 6/2006 viz příloha 9B, stažen 
z projednání. 
 
 
4. Investice, rozvoj města 
4.1. 
Návrh změny č. VIIIa  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Příl. čís. 10, 10A, B předkládá Ing. M.Macková, zpracovala Ing. J.Lekešová 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení návrh změny č.VIIIa ÚPN SÚ Kuřim. 
Jedná se o změnu : - funkčního využití plochy terciéru „W“ (bývalá čistička odpadních vod) na plochu  
   výroby,  skladování a distribuce 
   - funkčního využití plochy výroby, skladování a distribuce „X“ (pod starým statkem) 
   na plochu komerční smíšenou s výrobními službami 
   - funkčního využití stávající účelové komunikace „Y“ (slepá ulice u hřbitova) na 
   plochu dopravy (místní komunikace). Součástí změny bude úprava technických 
   parametrů  komunikace, proto  se  zařadí  tato  účelová  komunikace do veřejně 
   prospěšných staveb. 
Projednání návrhu změny proběhlo takto : 
 s dotčenými orgány státní správy proběhlo v termínu od 19.6.2006 – 13.11.2006 
 s veřejností proběhlo v termínu od 19.6.2006 do 3.8.2006, veřejné jednání dne 17.7.2006 
 bylo ukončeno dne  13.11.2006 
 k návrhu změny nebyly vzneseny žádné námitky vlastníků pozemků 
 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru 

územního plánování a stavebního řádu s doporučením, aby bylo předloženo ZM ke schválení bude doloženo 
dodatečně před zasedáním ZM  (v současné době probíhá schvalování na Krajském úřadu).  

Dokumentace změny č.VIIIa je uložena k nahlédnutí na Odboru investičního a regionálního rozvoje, u Ing. J. 
Lekešové. 
 
Přijaté usnesení: 1041/2006/2007 - ZM schvaluje změnu závazné části územního plánu sídelního útvaru 

Kuřim, označenou jako č. VIIIa.  
 
Přijaté usnesení: 1042/2006/2007 - ZM schvaluje  na základě schválené změny č.VIIIa  územního plánu 

sídelního útvaru Kuřim změnu a doplnění vyhlášky č. 9/1998 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru Kuřim vydáním obecně závazné vyhlášky č. 6/2006. 

  
Přijaté usnesení: 1043/206/2007 -  ZM bere na vědomí, že k návrhu změny č.VIIIa  územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim nebyly v průběhu projednávání podány žádné námitky ze strany vlastníků 
pozemků. 

Všechna  3 výše uvedená usnesení schválena všemi 14 hlasy. 
 
 
4.2. 
Zadání změny č. VIIIb  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Zpracoval : J. Lekešová 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR předkládá Zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení zadání změny č.VIIIb. ÚPN SÚ Kuřim. Podrobně je 
změna popsána v zadání (viz. příloha). 
Projednání zadání změny proběhlo takto : 
 s dotčenými orgány státní správy proběhlo v termínu od 19.6.2006 – 13.11.2006 
 s veřejností proběhlo v termínu od 19.6.2006 do 3.8.2006, veřejné jednání dne 17.7.2006 
 bylo ukončeno dne  13.11.2006 
 k zadání změny nebyly vzneseny žádné námitky ani podněty 
 stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru 

územního plánování a stavebního řádu s doporučením, aby bylo předloženo ZM ke schválení ze dne 
18.10.2006, č.j. JMK120624/2006. 
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Na pořízení konceptu změny byly v roce 2005 přiděleny dotace z Jihomoravského kraje – dokončení konceptu 
do 30.9.2007. 
 
Důvody pořízení změny: 
Změna 01: je vyřazena z dalšího projednávání změny ÚPN SÚ Kuřim 

Záměrem zadavatele,  Města Kuřimi bylo zrušení veřejně prospěšné stavby (dále jen VPS) č. 6 – etapové 
rozšíření stávající trasy I/43 Svitavské radiály. V souvislosti s tímto zrušením řešit napojení páteřních tras 
dopravy daných v územní rezervě, napojení lokality Podlesí a ulice Blanenské. V rámci změny dojde 
k přeřešení funkčního využití ploch souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Důvodem řešení změny byl průchod silnice urbanizovaným územím s ohledem na budoucí rozvoj města při 
jejím východním okraji a dále obava handicapu obsluhy přilehlého území. 
Na základě jednání s ŘSD a Odborem dopravy Jihomoravského kraje byla tato změna 01 vyřazena z dalšího 
projednávání (schválilo ZM na svém zasedání dne 30.5.2006). 

Změna 02:  
Záměrem zadavatele,  Města Kuřimi je zrušit etapové rozšíření VPS č. 5 – severní tangenty R 43 na čtyřpruh 
a řešení propojení Kuřimi se Zlobicí. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch souvisejících 
s úpravami dopravního řešení. 
Trasa severní tangenty R 43 jako dvoupruh  zůstává zařazena v seznamu veřejně prospěšných staveb jako 
VPS č.5. Napojení tangenty na silnici I/43 bude zachováno. 
Důvodem změny je existence variantního řešení trasy R 43 ve schváleném ÚPN SÚ Kuřim, což je pro tento 
stupeň dokumentace nepřípustné. Výsledkem změny bude zachování spojnice (tangenty) mezi návrhovou 
trasou R 43 a silnicí I/43.  

Změna 03:  
Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je upravit část trasy VPS č. 7b. – propojovacích úseků místních 
komunikací Na Vyhlídce a ul. Blanenské do rozvojové zóny Záhoří. V rámci změny dojde k přeřešení 
funkčního využití ploch souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Změnou dojde k odklonění trasy návrhové komunikace do rozvojové lokality Záhoří. Nová trasa byla 
prověřena  studií, která řeší přechod přes nově vybudovanou suchou retenční hráz. 

Změna 04 : 
Záměrem zadavatele, Města Kuřimi je částečná úprava VPS č. 7c. – trasy severního přivaděče do města, 
v úseku od stadionu po zaústění do ul. Blanenská. V rámci změny dojde k přeřešení funkčního využití ploch 
souvisejících s úpravami dopravního řešení. 
Důvodem změny trasy jsou majetkoprávní vztahy – novým řešením se VPS bude nacházet na pozemcích ve 
vlastnictví Města Kuřimi. Úpravou VPS č. 7b.  a  7c. vznikne průsečná křižovatka na ul. Blanenská. 

Změna 05 : 
Důvodem pořízení změny je záměr zadavatele - Města Kuřimi změnit funkční využití části plochy 
občanského vybavení a služeb na plochu pro bydlení v rodinných domech. 
Lokalita K 3.4. se nachází v jihovýchodní části Kuřimi. 

Změna 06 : 
Důvodem pořízení změny je záměr vlastníka pozemku podpořený Městem Kuřim - změnit funkční využití 
části plochy tercieru, administrativy, výrobních a technických služeb na plochu pro bydlení v rodinných 
domech.  
Lokalita se nachází v západní části Kuřimi u plochy pro bydlení „Starý dvůr“. 
 

Přijaté usnesení: 1044/2006/2007 - ZM schvaluje zadání změny č.VIIIb  územního plánu sídelního útvaru 
Kuřim dle přílohy.  

Hlasováno pro 14. 
 
 
4.3. 
Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – p. Zdeněk Votava 
Příl. čís. 12, 12A,B předkládá Ing.M.Macková, zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká zařazení pozemků parc.č. 3050/6 
a 3056/7 do plochy pro výrobu, skladování a distribuci. 
Dne 20. 10. 2006 podal p. Zdeněk Votava, bytem Lidická 8, 602 00 Brno podnět ke změně územního plánu – 
zařazení pozemků parc.č. 3050/6 a 3056/7 do plochy pro výrobu, skladování a distribuci. Pozemky se nachází 
v severní části Kuřimi, mezi objektem tiskařských potřeb D.C. Blansko, s.r.o. a lesíkem při silnici II/386 
Blanenská. 
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Pozemek p.č. 3050/6 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek, p.č. 3056/7 jako trvalý travní porost. 
Pozemky jsou určeny územním plánem jako plocha veřejné zeleně, pozemek parc.č. 3056/7 ještě částečně 
zasahuje do záplavového území suchého poldru pro 100 letou vodu.  
Dne 27.5.2003 již byl projednáván v ZM tento podnět na změnu územního plánu a č.u. 1123/2003 nebyl 
schválen pro další projednávání. 
OIRR nedoporučuje zařadit tento podnět do změny ÚPN SÚ Kuřim. 
Vyjádření OMP : 
OMP se ztotožňuje se stanovisky Odboru životního prostředí (viz. příloha) a OIRR. V souladu s ÚPD je 
využitelná pouze část pozemku parc.č. 3058/64 v k.ú. Kuřim bez komunikačního napojení přes pozemky 
v majetku města (D.C. s.r.o.). 
 
Poznámka: 
V.Zejda : komise výstavby také změnu ÚP  nedoporučuje, měnit využití lesní plochy na skladování a výrobu je 

problematické. Další pozemky se nachází v oblasti retence, rovněž komise změnu využití  
nedoporučuje. 

Dr.Poledňák:  doporučuje ZM návrh odložit a p.Votavovi předložit žádost znovu se zastavovací studií.  
 
Přijaté usnesení : 1045/2006/2007 – ZM neschvaluje podnět k pořízení změny územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim dle přílohy – zařazení pozemků parc.č. 3050/6 a 3056/7, k.ú. Kuřim do 
plochy pro výrobu, skladování a distribuci.  

Hlasováno  pro 11, zdrželi se  3. 
 
 
4.4. 
Rada obcí pro udržitelný rozvoj území  a Pověření zastupitele pro zpracování územně 
plánovací dokumentace 
Materiál  čís. 13 byl překladatelkou  Ing. M.Mackovou z jednán stažen, o 2 níže uvedených návrzích usnesení 
nebylo hlasováno. 
 
Návrh  usnesení: ZM pověřuje OIRR obesláním starostů obcí v působnosti ORP Kuřim s výzvou ke spolupráci 

v Radě obcí pro udržitelný rozvoj dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu. 

 
Návrh usnesení: ZM pověřuje ..............  spoluprací na zpracování územního plánu Města Kuřimi včetně změn.  
 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
 
 
4.5. 
Souhrnná zpráva k vyhodnocení kvality strategického plánování a řízení a uplatňování 
udržitelného rozvoje na úrovni města Kuřimi 
Příl. čís. 14 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Mgr. V.Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
V průběhu let 2005 a 2006 se město Kuřim aktivně zapojilo do projektu Národní sítě zdravých měst ČR 
„Strategické řízení municipalit ČR k udržitelnému rozvoji (s důrazem na environmentální vzdělávání)“.  
 

Struktura projektu  
A.  Analytický modul – posouzení výchozího stavu 
1. vyhodnocení kvality strategického řízení a plánování na úrovni municipality; 
2. expertní analýza zohledňování principů udržitelného rozvoje; 
3. vyhodnocení připravenosti na proces strategického posuzování vlivů na životní prostředí (SEA). 
B.  Vzdělávací modul – posilování místních kapacit 
1. odborný seminář určený místním zastupitelům, členům komisí a výborů úřadu, klíčovým pracovníků 
úřadu, případně všem dalším zainteresovaným osobám a zájemcům v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví, 
kvality života a v problematice strategického řízení municipalit v souladu s udržitelným rozvojem; 
2. školení a trénink pracovníků úřadu a zástupců komisí a výborů v používání metod strategického 
plánování a řízení a v osvojení si dalších manažerských dovedností. 
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C. Aplikační modul – pilotní zpracování dílčích tématických oblastí a nastavení systému strategického 
řízení municipality  
Na základě provedených analýz úrovně strategického řízení a strategických dokumentů municipality se 
aplikují získané znalosti a osvojené dovednosti pro jejich aktualizaci a zkvalitnění – vzorovým postupem se 
za použití metody logického rámce (LogFrame) zpracují 2-3 dílčí tématické oblasti strategického rozvoje, 
které je možno rozpracovat až na úroveň projektů. V rámci aplikační části se uskuteční 3 konzultační dny 
s místním týmem, v rámci kterých se zároveň nastaví místní systém strategického řízení. 
 

Vyvrcholením projektu je soubor doporučení, plynoucích z hodnocení udržitelného rozvoje města Kuřimi, 
shrnutých do „Souhrnné zprávy k vyhodnocení kvality strategického plánování a řízení a uplatňování 
udržitelného rozvoje na úrovni města Kuřimi“, vypracované týmem kanceláře Národní sítě Zdravých měst ČR ve 
spolupráci s  o.p.s. PORSENNA Praha. Zvláštní přílohou projektu je Posouzení uplatňování principů 
dlouhodobé udržitelnosti vývoje v rozvojových dokumentech a v současném stavu města Kuřim, zpracované Ing. 
arch. Martinem Říhou, držitelem autorizace EIA/SEIA. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2006/2007 - ZM bere na vědomí doporučení obsažená v „Souhrnné zprávě 

k vyhodnocení kvality strategického plánování a řízení a uplatňování udržitelného rozvoje na 
úrovni města Kuřimi“ vč. samostatné přílohy č. 1 „Posouzení uplatňování principů dlouhodobé 
udržitelnosti vývoje v rozvojových dokumentech a v současném stavu  města Kuřim“.  

Hlasováno pro 14. 
 
 
4.6. 
Integrovaná rozvojová strategie mikroregionu Kuřimka – Analytická část 
Příl. čís. 15 předkládá A.Matějíčková, zprac. Mgr.V.Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě výběrového řízení ze dne 13.2.2006 byla zpracována analytická část Integrované rozvojové strategie 
mikroregionu Kuřimka. Vyvrcholením analýzy, která je tímto předkládána k projednání v ZM Kuřimi, je Shrnutí 
situační analýzy (str. 144 -149 na  přiloženém CD), tzv. SWOT analýza (str. 150-154 na CD) a Problémová 
analýza (str. 155-156 CD) mikroregionu. 
 
Připomínky: 
J.Brabec doporučuje do března 2007dohodnout setkání 4 dotčených obcí k případnému doplnění dokumentu. 
Dr.Poledňák  doporučuje dokončit 1. etapu „strategie“, aby byl dokument uzavřen a mohlo se žádat o dotace.  
 
Přijaté usnesení: 1047/2006/2007 - ZM bere na vědomí analytickou část Integrované rozvojové strategie 

Mikroregionu Kuřimka s připomínkami dle zápisu. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
5. Změna Statutu sociálního fondu  
Příl čís. 16, 16A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Y.Tesařová. 
 
Důvodová zpráva: 
RM předkládá ZM návrh nového Statutu sociálního fondu Města Kuřimi. Stávající Statut sociálního fondu byl 
schválen ZM dne 9.11.2004 usnesením č. 1187/2004. Nový Statut obsahuje pouze následující změny:  

- příspěvky na stravování a rekreaci jsou kráceny dle úvazku zaměstnance (při polovičním úvazku bude 
zaměstnanec čerpat polovinu příspěvku) 

- u příspěvku na rekreaci jsou lépe specifikovány náležitosti vystavené dodavatelské faktury  
- u půjček došlo k upřesnění jednoho z možných způsobů čerpání 
- specifikace čerpání fondu při ukončení pracovního poměru 

 
Pro rok 2007 budou poskytovány následující příspěvky: 

- na stravování 
- na rekreaci 
- půjčky 
- penzijní připojištění 
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Úplné znění nového Statutu sociálního fondu je v příloze. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2006/2007 - ZM schvaluje Statut sociálního fondu Města Kuřimi s účinností od 

1.1.2007. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
6. Transformace USP Penzion pro důchodce Kuřim na příspěvkovou organizaci 
Centrum sociálních služeb 
Příl. č. 17, 17A-F předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, zprac. M.Mikšová – ředitelka DPD. 
 
Důvodová zpráva: 
1/  Od 1.1.2007 nabývá účinnosti Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve kterém již Penziony pro 
důchodce nejsou vyjmenovány jako sociální ústavy. 
Vzhledem k tomu, že uvedený zákon zásadně mění veškerý systém sociálních služeb, je nutno „nastartovat“ celý 
nový systém sociálních služeb v Kuřimi (na jehož základech pak bude stavěn jejich  rozvoj v dalších letech).  
 
2/ Změna Zřizovací listiny příspěvkové organizace Penzionu pro důchodce Kuřim spočívá ve změně : 

- názvu příspěvkové organizace na Centrum sociálních služeb 
- změně a rozšíření služeb  
- předání objektu Centra denních služeb k provozování. 

 
Přijaté usnesení: 1049/2006/2007 - ZM schvaluje s účinností od 1.1.2007 transformaci Ústav sociální péče 

Penzion pro důchodce Kuřim na příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb, v rámci 
které bude penzion transformován na Ústav sociálních služeb Chráněné bydlení . 

 
Přijaté usnesení: 1050/2006/2007 - ZM schvaluje změnu Zřizovací listiny Penzionu pro důchodce Kuřim dle 

přílohy. 
 
 
Vybavení Centra denních služeb 
Příl. č. 17F 
Původní vybavení Klubu důchodců je značně opotřebované, mnohdy prostorově nevyhovující a nebo 
nedostačující. Proto je žádáno o příspěvek ve výši 20o tis. Kč na vybavení nové. 
 
Přijaté usnesení: 1051/2006/2007 -  ZM schvaluje příspěvek ve výši 200.000,- Kč na vybavení Centra denních 

služeb. 
Hlasováno pro  všechna 3 usnesení současně:  pro 14 
 
 
Pozn: 
Schůze v novém Centru denních služeb budou zpoplatněny. 
 
 
 
7. Finanční záležitosti 
7.1. 
Výsledky hospodaření k 30.9.2006 
Příl. č. 18, 18A-D předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.9.2006 ( v členění příjmy , výdaje, výdaje dle ORG 
a výdaje „investičních akcí“). 
 Příjmy města po konsolidaci činily k 30.9.2006  121.335.812,- Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily  125.671.544,- Kč.  
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  - 4.335.732,- Kč.  
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Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 3. 
čtvrtletí roku 2006 v konsolidovaném stavu, s výdaji převyšující příjmy.  
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 78 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 55 %, což znamená, že výdaje jsou proporciálně ke schválenému 
rozpočtu nižší.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla 
plněna rychleji, než výdajová, přesto je hospodaření schodkové ve výši 4,3 mil. Kč. Tento fakt je způsoben tím, 
že letošní rozpočet je schválen jako schodkový, schodek je schválen ve výši 73 mil. Kč ( kryt úvěrem ve výši      
28,5 mil. Kč na výstavbu MŠ Jih a přebytky minulých období). 
 
Ve  20:30 hod. se Dr.Poledňák a V.Zejda vzdálili z jednání – přítomno 12 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení:1052/2006/2007 -  ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.9.2006 se 

schodkem hospodaření ve výši  4.335.732,-  Kč.   
Hlasováno pro  12  
 
Termín plnění: 18.12.2006  (OF) 
 
 
7.2. 
Rozpočtové provizorium 2007 
Příl. čís. 19, 19A, B předkládá Ing.O.Štarha, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
Důvodová zpráva: 
Protože nebyl doposud schválen krajský rozpočet, Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele svého 
rozpočtu. V takové situaci je dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nutno 
schválit rozpočtové provizorium, které překlene tuto dobu.  
 Rozpočtové provizorium bylo vytvořeno v oblasti provozní ve formátu klasického rozpočtu, v oblasti 
investic přecházejících z roku 2006 je navrhováno zmocnit správce jednotlivých kapitol k dofinancování  těchto 
akcí až do výše aktuálního rozpočtu dané akce. Nové akce, které by se měli realizovat z provizoria jsou popsány 
níže. 

Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 137.980.700,- Kč, s financováním ve výši 13.500.000,- Kč. Výše 
přebytku bude známa přesně po 31.12.2006 a jeho aktuální výše bude zařazena do návrhu rozpočtu, který bude 
ZM předložen v lednu 2007.  

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 147.463.700,- Kč, s rezervou cca 21.000.000,- Kč a 
financováním ve výši 4.017.000,- Kč (splátky úvěrů). Příspěvkovým organizacím byl přiřazen rozpočet ve výši:  

ZŠ Jungmannova  3.500.000.- Kč 
ZŠ Tyršova  5.300.000,- Kč 
MŠ Zborovská  4.000.000,- Kč 
Penzion pro důchodce 3.000.000,- Kč  

 
 Návrh rozpočtového provizoria byl sestaven tak, aby toto provizorium bylo včetně financování 
vyrovnané. Částka v § 6409  na výdajové straně ve výši  cca 21.000.000,- 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, s návrhem rozpočtu na rok 
2007 obdrží zastupitelé i podrobnější členění rozpočtu tak, aby se v něm mohli lépe orientovat.   
 
Nové investiční akce realizované z provizoria: 
1) nákup nového osobního automobilu                       600 tis. Kč 
2) nákup staršího užitkového automobilu                   150 tis. Kč 
3) Vybavení Domu soc. služeb………………………200 tis. Kč 
 
Přijaté usnesení: 1053/2006/2007 - ZM schvaluje rozpočtové provizorium Města Kuřimi na rok 2007 dle  

zápisu. 
Hlasováno pro 12. 
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Ve 20:38 hod. se vrátili do jednání V.Zejda a Dr.Poledňák – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
7.3. 
Zmocnění Rady města  
Příl. č. 20, předkládá Ing.O.Štarha, zprac. Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh na zmocnění RM k možnosti provedení rozpočtových opatření v oblasti investic, 
formou rozpisu do příslušných oddílů a paragrafů, což je pouze administrativním úkonem. Tohoto bude využito 
u takových investičních 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. Stejné zmocnění bylo již v ZM schváleno v minulých letech. 
 
Přijaté usnesení: 1054/2006/2007 - ZM zmocňuje RM k provedení rozpočtového opatření, kterým se 

rozepisují schválené investiční akce do příslušných oddílů, aniž by se měnila celková výše 
těchto výdajů, schválená zastupitelstvem.  

 
 
Přijaté usnesení: 1055/2006/2007 - ZM zmocňuje RM k zařazení případných nových dotací do rozpočtu města 

v případě, že  budou získány do konce kalendářního roku 2006. 
Hlasováno pro obě usnesení současně:  pro 13, zdržel se 1. 
 
 
7.4. 
Sokol Kuřim – žádost o prominutí 1. splátky  půjčky 
Příl. č. 21, 21A-D předkládá Ing. O.Štarha, zprac. Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Na Město Kuřim se obrátili zástupci TJ Sokol Kuřim se žádostí o prominutí první splátky jistiny z bezúročné 
půjčky, poskytnuté ve výši  200 000 Kč, která měla být použita na dokončení podřezání a izolace zdiva budovy 
Sokolovny. Jistina ve výši 50 000 Kč je splatná k datu 31.12.2006. OF navrhuje žádost neschválit. 
 
Diskuze: 
Starosta:  doporučuje neschválit prominutí  splátky jako nesystémové. 
J.Brabec : doporučuje schválit odložení termínu splátky. 
Mgr.Kincl : navrhuje odložit splatnost  splátky do 31.5. ( případně června) 2007 s tím, že do doby splacení 

nebude Sokolu poskytnuta dotace z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Dr.Poledňák : navrhuje poskytovat Sokolu Kuřim dotace i nadále, ale současně začít jednat o předkupním právu 

budovy sokolovny. 
 
Přijaté usnesení: 1056/2006/2007 - ZM schvaluje odložení 1. splátky jistiny bezúročné účelové půjčky 

poskytnuté  Tělocvičné jednotě  Sokol Kuřim, Tyršova 480 ( ve výši 50.000,- Kč) do 
31.5.2007. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
7.5. 
Rozpočtové opatření č.15 
Příl. č. 22, 22A, B předkládá Ing.O.Štarha, zprac. Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření, dle přílohy.  
 
Připomínky,  změny: 
V.Zejda : doporučuje na akci č. 33 (Dům soc. služeb) navýšit  rozpočtovanou částku z  300.000,- na  350.000,-  

v souvislosti s plánovanou realizací pedikúry a prádelny. 
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Přijaté usnesení: 1057/2006/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 

2006 se změnou. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
8. Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva Města Kuřimi 
Příl. č. 23, předkládá Ing.O.Štarha, zpracoval Mgr. L.Ambrož. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích Hlava V zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
Předsedou výboru (kromě osadního) je vždy člen zastupitelstva. Výbory plní jen ty úkoly, kterými je pověří 
zastupitelstvo. Další podrobnosti jsou uvedeny v § 117 – 121 zákona o obcích. Jakousi nepsanou zvyklostí je, že 
kontrolní výbor má v čele zastupitele z opozice nebo alespoň  takového, jehož volební strana není v radě města. 
Právo předkládat návrhy na předsedu a členy výboru má zastupitel. Někdy se zastupitelstvo usnese i na 
nejvyšším počtu členů výborů, potom musí následovat k tomuto zvláštní usnesení. Bude vhodné, aby starosta 
požádal předsedy výborů předložit do zasedání zastupitelstva plán činnosti výborů  na první půlrok (rok 2007) a 
vyzval, aby zastupitelé předkládali náměty pro činnost výborů předsedům tak, aby 23.1.2007 mohly být jimi 
výbory pověřeny k plnění. Do všech výborů budou tajemníkem určeni úředníci (tajemníci výborů, bez práva 
hlasovat), kteří budou podle pokynů předsedů zajišťovat jejich administrativu. Odměňováni budou podle 
zákoníku práce formou přesčasové mzdy za dobu odpracovanou při jednání výborů po skončení pracovní doby. 
 
Diskuze:  
Dr.Poledňák : navrhuje nedělit Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti na dva (kulturní a sportovní), ve 

výborech budou potencionální žadatelé o příspěvek 
Mimo ustanovení kontrolního výbor žádá  materiál prozatím stáhnout a odložit., nebo 
transformovat „Výbor KF na  KOMISI kulturní a sportovní a spolkovou. 

Ing. Sukalovský :  doporučuje rozdělení výboru na sportovní a kulturní. 
Závěrem dohodnuto, že bude vytvořena pracovní skupina, která do příštího jednání předloží nové návrhy podoby 
„kulturního fondu“. 
 
Přijaté usnesení : 1058/2006/2007 - ZM  volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, předsedkyní kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi Alenu 
Matějíčkovou. 

Hlasováno pro 14. 
 
Přijaté usnesení : 1059/2006/2007 - ZM  volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, za členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi Ing. Miloše 
Krupicu, Alenu Szabóvou, Jana Hermana a Mgr.Zdeňka Kroutila. 

Hlasováno pro 13, zdržel se  1. 
 
O níže uvedených usnesení nehlasováno. 
Návrh usnesení : ZM  volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění předsedou 

finančního  výboru RNDr.Igora Poledňáka. 
 
Návrh usnesení : ZM  volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění za členy 

finančního výboru Mgr. Martina Nawratha, Mgr.Petra Vodku, Josefa Vozdeckého, Jiřího 
Koláčka a Zdenka Kříže. 

   
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění předsedou 

výboru pro   výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti Ing.Draga 
Sukalovského. 

 
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy 

výboru pro  výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  Bohuslava 
Bednáře, Věru Štěpánovou, Naďu Chocholáčovou, Jiřího Brabce, Mgr.Michaelu Kalinovou, 
……. Potůčkovou, Josefa Marečka,  Vítězslava Schimmerle. 

 

 18



Návrh usnesení: ZM zřizuje dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění výbor 
pro výběrová  řízení Fondu na podporu sportovní činnosti. 

 
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění předsedou 

výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu sportovní činnosti Ing.Lubomíra Stříže. 
 
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění za členy 

výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu sportovní činnosti Ing.Rostislava Hanáka, 
Miladu Svobodovou,  Mgr. Lubomíra Kincla, Ing. Milana Vlka,  Jiřího Skopala a  Viktora 
Medka. 

 
 
9. Různé 
9.1. 
Úprava prostranství v sousedství ulic Metelkova, Dlouhá  Dušínova 
Příl. čís. 24 předkládá a zpracoval  Mgr. M.Nawrath. 
 
Důvodová zpráva: 
Lokalita Díly za sv. Janem trpí nedostatkem ploch vhodných k volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. 
V lokalitě byl v poslední době vybudován malý dětský koutek s lavičkami u ulice Hojerova a na podzim 2006 
rovněž dětský koutek s lavičkami na pozemku v sousedství ulic Metelkova, Dlouhá, Dušínova. Obě plochy svým 
rozsahem ale naprosto kapacitně nedostačují potřebám obyvatel lokality Díly za sv. Janem. Úprava navrženého 
prostranství by proto mohla přinést významné zlepšení životních podmínek obyvatel oblasti. V plánech sice je 
vybudování ploch pro sportovní účely u ulic Dlouhá a Metelkova, ale v až v delším časovém horizontu. Do této 
doby by právě zmíněná lokalita mohla aktuální potřeby obyvatel alespoň částečně naplnit. Díly za sv. Janem 
patří k oblastem s výrazným počtem mladých rodin s dětmi a pokračující výstavba v této části Kuřimi poptávku 
po hřištích a herních prvcích ještě zvýší. Pozemek je v majetku paní Stroblové, ale ta souhlasí s jeho využitím 
pro rekreační účely po dobu 5-6 let. I z tohoto důvodu je vhodné naplánovat úpravy pozemku a jeho využití co 
nejdříve. Pozemek je v současné době z velké části zatravněn, ale jeho možnost využití je velmi omezená. Jako 
vhodnější se jeví pozemek částečně terénně upravit a doplnit o další dětské herní prvky, lavičky apod. Vzhledem 
k věku dětí které v lokalitě bydlí, je potřeba úpravy pozemku velmi akutní a je tedy třeba vyčlenit příslušné 
finanční prostředky již pro rok 2007. Právě v nejbližších letech bude využití herních prvků maximální a může 
výrazně zlepšit kvalitu celého území. Současně je třeba vyjednat plán úpravy plochy s její majitelkou paní 
Stroblovou a případně vyjednat způsob vypořádání majetkoprávních vztahů. 
 
 
Připomínka:  
Starosta:  zařízení by mělo být mobilní, protože bude moci být v provozu v těchto místech jen 5-6 let. 
V.Zejda : předloží nějaký návrh do plánu investic. 
 
Přijaté usnesení: 1060/2006/2007- ZM ukládá RM předložit návrh řešení úprav prostranství v sousedství ulic 

Metelkova, Dlouhá a Dušínova, včetně rozpočtového opatření pro rok 2007, 
harmonogramu prací a řešení majetkoprávních vztahů.  

Hlasováno pro 14 
 
 
9.2. 
Kolébka – zpráva o nabývání technické infrastruktury do vlastnictví Města Kuřimi 
Příl. č. 25 k informaci  předkládá OIRR, zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 15.8.2006, č. usn. 1103 schválilo ZM nabytí staveb do majetku Města Kuřimi od společnosti Moravská 
stavební – INVEST, a.s. se sídlem v Brně, Koliště 1912  následně :  
 - veřejné osvětlení,  
 - komunikace a zpevněné plochy, 
 - vodovod, splašková a dešťová kanalizace v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Kolébka za 
cenu 500,- Kč za každou stavbu dle rozpisu (celková částka 1500,-Kč). 
Jelikož se kolaudují odděleně jednotlivé části stavby a nabývají se jednotlivě do majetku města, proběhlo 
podrobnější rozdělení : 
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 - veřejné osvětlení za 500,- Kč 
 - komunikace a zpevněné plochy vč. pozemků za 500,- Kč 
 - vodovod za 200,- Kč  
 - splašková kanalizace za 200,- Kč  
 - dešťová kanalizace za 100,- Kč. 
Ve výsledku se jedná o schválenou souhrnnou částku 1500,- Kč. 
 
 
9.3.  
Rezignace Mgr.Ambrože na funkci delegáta Mikroregionu Kuřimka 
 
Přijaté usnesení: 1061/2006/2007 - ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Ladislava Ambrože z Mikroregionu 

Kuřimka jako delegáta s hlesem rozhodujícím. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
 
Interpelace:  
A.Szabóvá : veřejně poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravě výstavě paličkování v objektu kulturního 

domu. 
 
Mgr. Nawrath: žádá uveřejnit na internet. stránky města  kontakty  -  telefony a e-maily na členy ZM 
Tajemník sdělil, že na stránkách města uveřejní kontakty na ty členy, kteří budou mít o zveřejnění zájem. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl Mgr.Kincl, následně hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení:  pro 14. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:20 hodin. 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 18.12.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
RNDr. Igor Poledňák          Mgr. Martin Nawrath 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1, 1A Plnění usnesení k 11.12.06 
2 Z.Sedláček – prominutí poplatku z prodlení 
3, 3A-D Majetkoprávní úkony 
4, 4A Převod pozemku z vlastnictví ČR 
5, 5A,B Nabytí staveb do majetku města  - Luční, Blanenská 
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6 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě 123/2004 – financování IDS 
7, 7A OZV č. 8/2006 – za odpady 
8, 8A OZV č. 9/2006 – o místních poplatcích 
9, 9A,B OZV č. 5/2006 – o udržování čistoty 
    9C Ministerstvo vnitra – Výzva ke zjednání  nápravy (zrušení vyhlášky o udržování čistoty …) 
     9D Město Kuřim – informace o zjednání nápravy 
10, 10A,B Návrh změny ÚP č. VIIIa 
11, 11A,B Návrh uměny ÚP č. VIIIb 
12, 12A,B Podnět ke změně ÚP – Votava 
13 Rada obcí pro udržitelný rozvoj 
14 Souhrnná zpráva k vyhodnocení  kvality strateg. plánování a řízení a uplat. udrž. rozvoje… 
15 Integrovaná rozvoj. strategie Mikroreg. Kuřimka – analytic. část 
16, 16A Změna statutu soc. fondu 
17, 17A-F Transformace USP Penzion pro důchodce Kuřim na PO Centrum soc služeb. 

7A,B Transformace soc. služeb 
17C,D Předběžná kalkulace příspěvku pro CSS,Var. I a II. 
17E Zřizovací listina 
17F Vybavení Centra denních služeb 

18, 18A-D Výsledky hospodaření  města k 30.9.06 
19, 19A-C Rozpočtové provizorium 2007 
20 Zmocnění RM 
21, 21A-D Sokol Kuřim – žádost o prominutí splátky půjčky 
22, 22A,B Rozpočtové opatření č. 15 
23 Volba členů kontrol. výboru 
24 Úprava prostranství  u ul. Metelkova, Dlouhá a Dušínova 
25 Kolébka – zpráva o nabývání infrastruktury 
26 Plán jednání RM a ZM v r. 2007 
-  Usnesení návrhové komise 
-  Výsledky veřejného hlasování 
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