
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 03/2007 konaného dne 23.1.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož a  Ing. Miluše Macková - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák,  Jan Herman,  Mgr. Lubomír Kincl,  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. Miloš Kotek, Ing. Miloš Krupica 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:10 hodin, úvodem přítomno 10 členů ZM, později se dostavili 
Dr.Pikula, Ing. Sukalovský, RNDr.Poledňák, J.Herman a Mgr.Kincl. 
 
Návrhová komise: Ing. M.Bojanovská a Mgr. M.Nawrath 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: V.Zejda a Ing. R.Hanák 
Ověřovatelé chváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 15.1.2007 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Program Podnikatelský obolus 2007 
4. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  
5. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi a odkup části pozemku – p. Zdeněk 
Votava 
6. Rozpočet pro rok 2007 
7. Rozpočtové opatření č.1 
8. Různé 
- Žádost pana Karla Prostějovského na odhalení busty Dr. Edv. Beneše  
- Úplatný převod části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost.komunikace z majetku Jihomoravského 

kraje do vlastnictví obce 
- Zoryana Stebelská, Kuřim, nám.1.května 23 - žádost o odprodej části pozemku 281/2 k.ú. Kuřim o výměře cca 

181 m2 , manž. Opálkovi – žádost o pronájem pozemku 281/7 
- Žádost občanů ul. Tyršova 
- Žádost  o opravu povrchu  ul.Luční 
- Informace o odstávce krytého bazénu 
Program schválen všemi přítomnými členy ZM. 
 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 15.1.2007 
Příl. č.1, 1A předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Zůstávají nesplněna usnesení z oblasti investiční výstavby a majetkoprávní oblasti, závislá často na spolupráci 
s druhou stranou. V oblasti investic se postupně přistupuje k jejich řešení. ZM se navrhuje změnit termíny plnění 
usnesení týkající se změn územního plánu, kde po určité stagnaci a nereálném stanovení termínů byl zaveden 
systém kontroly a průběžného řízení úkolů a celou oblast si vyhradil do své působnosti starosta města.    
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Přijaté usnesení : 1062/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 15.1.2007 a prodlužuje termín 
plnění usnesení č. 1007/2005 a 1018/2005 do 30.4.2008 a usnesení č. 1071/2005, 
1094/2005 a 1146/2005 do 31.12.2008. 

Hlasováno pro 10. 
 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.1. 
Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 342/8, 621 00 Brno-Ivanovice – odprodej pozemku parc.č. 
2786/63 k.ú.Kuřim 
Příl. č.2, 2A předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1031/2006/2007 ze dne 18.12.2006 schválilo záměr odprodat 
panu Zdeňku Riglovi pozemek parc.č. 2786/63 k.ú.Kuřim o výměře 62 m2. Pozemek je  t.č. součástí komunikace 
II.etapy výstavby rodinných domů na ulici Jelínkových v Kuřimi.  
V souladu s usn. ZM a §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platné znění,  byl záměr po dobu 15-ti 
dnů (od 20.12.2006 do 5.1.2007) zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1063/2007 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2786/63 k.ú. Kuřim o výměře 62 m2 

Zdeňku Riglovi za cenu 100,- Kč s podmínkou úhrady nákladů spojených s uzavřením kupní 
smlouvy nabyvatelem.  Daň bude uhrazena dle zákona. 

Hlasováno pro 10. 
 
Poznámka: 
Na požádání J.Brabce budou některé body programu přesunuty na dobu příjezdu dalších členů ZM, které zdržela 
na dopravní kalamita. 
 
 
 
2.2. 
Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi 
Příl. č.2 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
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, 
předkládá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi zastupitelstvu města  ke schválení vyhlášení výběrového řízení. 
V rozpočtovém provizoriu schváleném ZM dne 18.12.2006 pod číslem usnesení 1053/2006/2007 je pro letošní 
rok uvažováno s částkou  Kč 150.000,-. 
V souladu s nově přijatými „Pravidly“ byla v loňském roce vyhlášena dvě kola výběrového řízení - I. kolo :  
účast čtyři vlastníci, II. kolo : účast tři vlastníci, přestože OMP v každém kole písemně oslovil kolem 20 
vlastníků, neboť  po dokončené obnově operátu katastrálního území Kuřim (tzv. digitalizaci) má zmapovány 
všechny pozemky pod komunikacemi (cca 13.000 m2) a zpracován přehled vlastníků (145 fyzických osob).  
Vlastníky pozemků  hodlá OMP i nadále  - dle pořadí naléhavosti stanoveného OIRR -  oslovit a nabídnout 
možnost odprodeje pozemku, jak se již  bez valného výsledku  v roce 2006 stalo. V této souvislosti OMP 
připomíná, že kromě fyzických osob (ať už výlučných vlastníků či spoluvlastníků)  vlastnících na k.ú.Kuřim 
pozemky využívané jako veřejný chodník, veřejné prostranství, místní komunikace,  je vlastníkem i stát ČR – 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. I tyto případy má OMP zmapovány. 
Dle zpracovatele ocenění – autorizovaného inženýra Ing. Miloslava Buchty činí maximální cena za m2 pozemku 
dle oceňovacího předpisu  číslo 617/2006 Sb. ze dne 20.12.2006  pro rok 2007 96,45 Kč. 
 
Dotaz: 
J.Brabec : proč je tam 96,45 Kč ? 
Bc.Davidová : jedná se o sazbu dle znaleckého posudku. 
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Přijaté usnesení : 1064/2007 - ZM vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 
Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek :  
a) termín konání výběrového řízení 30.3.2007 
b) objem finančních prostředků 150.000,- Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 96,- Kč 
d) způsob podání nabídky : Nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“  

se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním 
MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP dv.č. 412 do pátku 30. 
března 2007 do 13:30 hodin. 

Hlasováno pro 10. 
 
Na jednání se dostavil v 18:15 hod. Dr.Pikula – přítomno 11 členů ZM. 
 
 
2.3. 
Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim z majetku Jihomoravského 
kraje  do vlastnictví obce 
Příl. č.2 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V návaznosti na usn. Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1008/2006 ze dne 24.1.2006, kterým ZM schválilo 
bezúplatný převod (dar) části pozemku parc.č. 1843 k.ú. Kuřim o výměře cca 860 m2 z majetku Jihomoravského 
kraje do vlastnictví obce, byl na základě shora přijatého usnesení objednán geometrický plán pro majetkoprávní 
vypořádání. Předmětem bezúplatného převodu budou postupně pozemky pod chodníky  - parc.č. 1843/5, 
1843/6, 1843/7, 1843/8 vše v k.ú.Kuřim o celkové výměře 1778 m2.  
Odbor majetkový Jihomoravského kraje zaslal Městu Kuřim na vědomí „záměr“ darovat část pozemku parc.č. 
1843 ostatní plocha – ostatní komunikace o celkové výměře 582 m2  v k.ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi. 
Případné námitky ke zveřejněnému záměru je možno podávat  ve lhůtě do 9. února 2007. Současně se záměrem 
byl přiložen k odsouhlasení zastupitelstvem města návrh „darovací smlouvy“,  který řeší I. etapu bezplatného 
převodu pozemků pod komunikacemi  a to převod pozemku parc.č. 1843/7 o výměře 125 m2  a parc.č. 1843/8 o 
výměře 457 m2 vše v k.ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení : 1065/2007 ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim ozn. 

geometrickým plánem číslo 2190-158/2006 ze dne 20.12.2006 jako parc.č. 1843/7 ostatní 
plocha – ostatní komunikace o výměře 125 m2 a pozemku parc.č. 1843/8 ostatní plocha - 
ostatní komunikace o výměře 457 m2  vše v k.ú. Kuřim z majetku  Jihomoravského kraje, se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno do majetku Města Kuřimi. 

Hlasováno pro 11. 
 
 
2.4. 
Souhlas s převodem bytové jednotky  do osobního vlastnictví 
Příl. č.4 předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Bc. J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1097/2003 ze dne 15.4.2003 bylo schváleno poskytnutí 
finanční půjčky z „Fondu rozvoje bydlení“ ve výši 1 500 000,- Kč stavebnímu bytovému družstvu KVĚTNICE. 
Tato pohledávka byla zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 121/2003, kterou 
KVĚTNICE zřídilo zástavní právo k 59 bytovým jednotkám bytového domu na ul. Nádražní č.p. 1261 v Kuřimi. 
Dne 11.12.2006 požádalo družstvo KVĚTNICE zastoupené místopředsedkyní družstva JUDr. Danielou 
Šťávovou  Město Kuřim o souhlas k převodu bytové jednotky č. 11, domu č.p. 1261 na Nádražní ulici v Kuřimi 
do osobního vlastnictví  panu Petru Kazdovi a o souhlas k převodu bytové jednotky č. 50, domu č.p. 1261 na 
Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví manželům Liboru a  Kamile Hrušovským.  
V minulosti byl ve výše uvedeném domě Zastupitelstvem města Kuřimi schválen převod bytových jednotek č. 6, 
17, 8. 
Dle vyjádření OF družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo splácí půjčku řádně. 
 OMP s převodem výše uvedených bytových  jednotek souhlasí  za předpokladu, že zástavní právo 
k bytovým jednotkám ve prospěch Města Kuřimi zůstane zachováno. 
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Přijaté usnesení : 1066/2007 - ZM schvaluje  na základě žádosti KVĚTNICE, stavebního bytového družstva, 

se sídlem Brněnská 150, 666 01 Tišnov, převod  bytové jednotky č. 11, v domě č.p. 1261 na 
Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví panu Petru Kazdovi a převod bytové jednotky 
č. 50, v domě č.p. 1261 na Nádražní ulici v Kuřimi do osobního vlastnictví manželům Liboru a  
Kamile Hrušovským s tím, že zástavní právo ve prospěch Města Kuřimi zůstane k bytovým 
jednotkám zachováno.  

Hlasováno pro 11. 
 
 
2.5. 
Nabytí staveb do majetku města - komunikace na ul. Luční, 
Příl. č.5, 5 předkládá Ing. M.Macková, zpracovala Ing.Lekešová.. 
 
Důvodová zpráva: 
Ing. Jiří Lhoták, bytem Luční 1612, Kuřim – investor výstavby inženýrských sítí pro 8 nových rodinných domů 
v ul. Luční  nabídl městu bezúplatný převod  komunikace délky cca 62 m, která bude vybudována v rámci 
výstavby rodinných domů na ul. Luční. Komunikace bude vybudována na pozemcích parc. č. 37, 11/2, 4238 a 
4239, vše v majetku města. Převod do vlastnictví města bude uskutečněn po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí a po odstranění  nedodělků. Obslužná komunikace k rodinným domům na pozemku parc.č. 6/1 
zůstane ve vlastnictví investora.  
Na zasedání ZM dne 12.12.2006 byl schválen již převod kanalizace a vodovodu pro tyto rodinné domy do 
vlastnictví města (po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí). 
 
Přijaté usnesení : 1067/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí stavby – komunikace, délky cca 62 m (po 

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a po odstranění případných nedodělků), 
umístěné na pozemcích parc.č. 37, 11/2, 4238 a 4239, vše v k.ú. Kuřim, v rámci výstavby  8 
rodinných domů na ul. Luční z vlastnictví  investora Ing. Jiřího Lhotáka do vlastnictví Města 
Kuřimi.  

Hlasováno pro 11. 
 
 
 
3. Program Podnikatelský obolus 2007 
Příl. č.6, 6A předkládá Mgr. V.Ambrož,  zpracovala Mgr. A. Trtílková. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením č. 1142/2005 dne 8.11.2005 schválilo „Program podnikatelský obolus 2006“. Jeho platnost 
skončila 30.9.2006, a proto je třeba rozhodnout o dalším postupu.  
Navrhovatel doporučuje  zvážit další pokračování  tohoto programu, protože se podstatně změnily podmínky, za 
kterých byl v roce 1997 Program podnikatelský obolus poprvé zaveden. (Např. město již nedostává od státu do 
svých příjmů 100% daní odvedených podnikateli – fyzickými osobami, t.č. pouze 30% dle § 4 odst. g) zák. 
243/2000 Sb., zákon o rozpočtovém určení daní, v platném znění, při stanovení obolu se vychází ze 100% 
odvedené daně – z této částky tvoří 10 % podnikatelský obolus, Město Kuřim však obdrží do svých příjmů 
pouze 30% z této částky, program diskriminuje určitou skupinu občanů – nepodnikatelů, kteří ač pravidelně 
odvádí daň z příjmu fyzických osob, nemohou tento obolus uplatnit). V případě, že by ZM Program 
podnikatelský obolus pro rok 2007 neschválilo, dala by se částka 200 tis. v rozpočtu na tento účel využít např. 
pro Fond na podporu spolkové a kulturní činnosti (tento program uvedený fond do určité míry supluje). I přes 
výše uvedená rizika však navrhovatel doporučuje  Program podnikatelský obolus 2007 schválit. 
 
Připomínky, změny: 
J.Brabec žádá  doplnit do Čl. 2 „programu“ bod 4., ve kterém bude zakotveno, že obolus je možné uplatnit 

k posílení rozpočtové kapitoly fondu  na podporu  kultury, spolkové činnosti a sportu v Kuřimi. 
Tento návrh byl následně  členy ZM schválen a bude zapracován do „programu obolu 2007“. 
 
Na jednání se dostavili v 18:20 hod. Ing.Sukalovský, RNDr.Poledňák  a J.Herman – přítomno 14 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1068/2007 - ZM schvaluje Program podnikatelský obolus 2007 – se změnou. 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1. 
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4. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích  
Příl. č.7, 7A, B  předkládá Mgr. V.Ambrož,  zpracovala Ing. J. Sikorová. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 18.12.2006 zrušilo Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 10/1995 „o udržování 
čistoty a veřejného pořádku“. Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích jsou řešena nově v předložené 
Obecně závazné vyhlášce města Kuřimi č. 1/2007 „o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích“. 
Vyhláška o pohybu psů byla konzultována s  odborem dozoru a kontroly veřejné správy. K této vyhlášce je 
přílohou mapa veřejně přístupných míst určených k volnému pohybu psů bez náhubku a vodítka, která jsou 
označena nápisem „Psí výběh“ (v současné době je takové místo pouze jedno, a to na ulici Pod Vinohrady). 
 
Poznámka: 
J.Herman :kdo bude dozorovat plnění vyhlášky ? 
Starosta : zřejmě inspektor veřejného pořádku. 
 
Přijaté usnesení : 1069/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 1/2007 o  pravidlech 

pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
5. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi a odkup části 
pozemku – p. Zdeněk Votava 
Příl. č.8, 8A-C předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
1) Změna územního plánu : 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká zařazení pozemku parc.č. 3055/5  
do plochy pro výrobu, skladování a distribuci.  
Dne 13. 12. 2006 podal p. Zdeněk Votava, bytem Lidická 8, 602 00 Brno podnět ke změně územního plánu – 
zařazení pozemku parc.č. 3055/5 do plochy pro výrobu, skladování a distribuci. Pozemek se nachází v severní 
části Kuřimi, mezi objektem tiskařských potřeb D.C. Blansko, s.r.o. a lesíkem při silnici II/386 Blanenská. 
Pozemek p.č. 3055/5 je v katastru nemovitostí veden jako neplodná půda, p.č. 3050/4 jako lesní pozemek. 
Pozemek p.č.3055/5 je určen územním plánem částečně jako plocha veřejné zeleně, dále částečně zasahuje do 
záplavového území suchého poldru pro 100 letou vodu. Samozřejmě by bylo nutné změnit též územní plán na 
případnou odprodanou část pozemku p.č.3050/4, kde hodlá žadatel vybudovat příjezdovou komunikaci. 
Dne 18.12.2006 již byl projednáván v ZM podnět ke změně územního plánu pro pozemky parc.č. 3050/6 a 
3056/7 – změna na plochu výroby, skladování a distribuce. Tento podnět nebyl schválen. Žadateli bylo 
doporučeno předložit podrobnější investiční záměr na tuto plochu. Do doby zpracování příspěvku nebylo 
předloženo žádné podrobnější řešení plochy. 
OIRR nedoporučuje zařadit tento podnět do změny ÚPN SÚ Kuřim. 
OŽP nedoporučuje změnu a  rozšiřuje původní vyjádření ze dne 15.11.2006 i na pozemky p.č. 3055/5 a 3050/4 

(viz. příloha)  
OMP se ztotožňuje se stanovisky Odboru životního prostředí a OIRR.  
 
2) Prodej části pozemku parc.č. 3050/4  
Dále si p. Votava požádal o odkup části pozemku parc.č. 3050/4 z vlastnictví Města Kuřimi z důvodu 
vybudování přístupové cesty vedle firmy DC Tisk s.r.o. 
OMP doporučuje řešit odkup pozemku, pokud se schválí změna ÚPD. 
 
Poznámka: 
Starosta : jelikož  p.Votava dosud nepředložil žádný investiční záměr či studii, navrhuje  změnu ÚP 

neschvalovat. 
 
Přijaté usnesení : 1070/2007 - ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy - zařazení 

pozemku parc.č. 3055/5, k.ú. Kuřim do plochy pro výrobu, skladování a distribuci.  
Hlasováno pro 14. 
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6. Rozpočtu pro rok 2007 
Příl. č.9,9,A-C předkládá Ing.O.Štarha,  zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Původní důvodová zpráva: 
ZM je předložen návrh rozpočtu Města Kuřim pro rok 2007. Zastupitelům jsou předloženy 2 verze, první verze 
rozpočtu je taková, v jaké byl rozpočet vyvěšen na úřední desku v zákonné lhůtě před projednáním v ZM, druhá 
verze je po úpravách, ke kterým došlo po vyvěšení rozpočtu na úřední desku. Ke schválení je tudíž navrhována 
verze č.2.  
 Návrh rozpočtu předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 175.579.400,- Kč, včetně financování. 

Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 143 672 000 Kč, s financováním ve výši 31.907.400,- Kč, které je 
tvořeno přebytky minulých období (18,5 mil. Kč), přijatým úvěrem na dofinancování výstavby MŠ ( 5,8074 mil. 
Kč) a cennými papíry ve správě PATRIA (7,6 mil. Kč). Výše přebytku bude známa přesně po účetní uzávěrce za 
rok 2006 a jeho aktuální výše bude upravena v rozpočtu rozpočtovým opatřením.. Na příjmovou stranu jsou 
zařazeny i všechny očekávané dotace.  

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 127 129 500 Kč, rezerva pro financování investičních 
akcí je ve výši  44,4 mil. Kč  a financování 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 
Dům sociálních služeb 4 200 000 Kč  

 
 Návrh rozpočtu byl sestaven tak, aby tento rozpočet byl včetně financování vyrovnaný, bez financování 
je rozpočet schodkový.  Částka 44.4 mil. Kč v oddíle 64  na výdajové straně tvoří volnou rozpočtovou rezervu, 
kterou lze využít např. pro financování investičních akcí, které budou do rozpočtu zapojeny prvním rozpočtovým 
opatřením. 
 Návrh rozpočtu je sestaven ve struktuře dle rozpočtových oddílů, proto je v příloze přiložen i rozpis 
jednotlivých oddílů do rozpočtových organizací (výdaje), což usnadní orientaci v rozpočtu. Jako dodatečný 
materiál bude členům ZM rozeslána příloha, která tento návrh srovná s předchozími roky. 
 Návrh usnesení dále obsahuje zmocnění RM, která bude oprávněna provádět rozpočtová opatření do 
výše 20 % narozpočtované částky v příslušném oddílu nebo prioritní akce, max. však do výše 200 000 Kč. 
Přesuny mohou být prováděny mezi oddíly, mezi akcemi nebo z rezervy (z rezervy i opakovaně). 
 
Změny: 
Dodatečně byly ZM rozeslány změny v rozpočtu: 
Příjmy: 
- navýšení čerpání úvěru na akci výstavba MŠ Brněnská  o částku 5.500.000,- Kč (Úvěrová smlouva pokrývá 
pouze část výstavby MŠ – 28.500.000,- Kč, nyní je navrhováno z úvěru uhradit kompletní investiční akci včetně 
vybavení. S bankou je toto předběžně dohodnuto, v případě souhlasu ZM bude na příští jednání předložen návrh 
dodatku. Tímto dojde k navýšení rezervy, která bude použita na financování dalších akcí, o kterých rozhodne 
ZM.)  
 
Výdaje: 
- navýšení odd. 36 o částku 342.000,- Kč – rekonstrukce elektroinstalace sběrného dvora na ul. Sv. Čecha 
- navýšení odd. 43  o částku 2.400,- Kč – neuhrazená faktura za poskytnutou pečovatelskou službu (tu již město 

v roce 2007 nebude provádět)  
- navýšení rezervy o částku 5.500.000,- Kč (viz. příjmy – úvěr) 
 
Dále je v materiálech komentář k investičním akcím a také srovnání provozních rozpočtů minulých období 
s nynějším návrhem. 
 
Přijaté usnesení:  1071/2007 - ZM schvaluje rozpočet města Kuřimi na rok 2007 dle přílohy  se změnami, a to: 
   příjmy:  143.672.000,- Kč 
   výdaji:  177.071.400,- Kč 
   financováním:   33.399.400,- Kč  
Hlasováno pro 14. 
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Přijaté usnesení: 1072/2007 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke změnám 
mezi jednotlivými rozpočtovými oddíly nebo prioritními akcemi do výše 20% 
narozpočtovaných nákladů, max. však do výše 200.000,- Kč. 

Hlasováno pro 14. 
 
Přijaté usnesení: 1073/2007 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu: 
                             ZŠ Jungmannova 3.500.000,- Kč 
   ZŠ Tyršova  5.300.000,- Kč 
   MŠ Zborovská  4.000.000,- Kč 
   Dům sociálních služeb 4.200.000,- Kč  
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
7. Rozpočtové opatření č.1 
Příl. č. 10, 10A předkládá Ing. O.Štarha, zprac. Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Po schválení rozpočtu města na rok 2007 je navrhováno prvním rozpočtovým opatřením zařadit do rozpočtu 
„investiční akce“, které jsou uvedeny v příloze.  
 
SCHVÁLENÉ INVESTIČNÍ AKCE  2007  
A) pravidelně se opakující   

1 Samostatný tepelný  zdroj ZŠ Tyršova - splátka       1 050 000 Kč  
2 Kotel pro městský úřad - splátka           65 000 Kč  
3 Kotel pro kulturní dům -splátka           89 000 Kč  
4 Vodovodní řad Podhoří - splátka          603 000 Kč  
5 Vodoměry, navrtávky - nákup, montáž          380 000 Kč  

          2 187 000 Kč 
B) přecházející z roku 2006   

1 Výdejna MŠ, pracoviště Zborovská           150 000 Kč  
2 Topné systémy v objektech města           110 000 Kč  
3 Šatny a zázemí sportovního areálu           60 000 Kč  
4 Rozšíření TKR          812 000 Kč  
5 Střechy ZŠ Tyršova - rekonstrukce       2 400 000 Kč  
6 Objekt krytého koupaliště - I. etapa rekonstrukce          280 000 Kč  
7 Světelně řízená křižovatka nám 1. Května          400 000 Kč  
8 Generel kanalizace - zpracování zadání           100 000 Kč  
9 Opravy střech Na Královkách          180 000 Kč  

10 MŠ na ul. Brněnská, stavba, projekt, TDI       7 274 000 Kč  
11 Letní koupaliště - dokončení rekonstrukce       1 850 000 Kč  
12 Infrastruktura  v ul. Hybešova            10 000 Kč  
13 DSS Jungmannova 950          500 000 Kč  
14 Městská knihovna - rozšíření a rekonstrukce, infosystém       7 500 000 Kč  
15 dveře Čaněk           81 000 Kč  
16 Směnná smlouva Sokol          200 000 Kč  
17 Ul. Fučíkova  - rekonstrukce IS a komunikace          100 000 Kč  

        22 007 000 Kč  
C) navýšení akcí z roku 2006   

1 
Letní koupaliště - samostatné čištění dětského bazénu, elektro, dodatečné 
stavební úpravy, statika stropu 

      1 300 000 Kč  

2 Městská knihovna - vícepráce stavby       2 000 000 Kč  
3 Příprava ÚPD, generel kanalizace a VO       2 250 000 Kč  

          5 550 000 Kč 
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D) nové 2007   
1 Nákup dvou automobilů          750 000 Kč  
2 GINIS pro Městský úřad          700 000 Kč  
3 Projekty a studie       3 000 000 Kč  
4 Drobné investice          200 000 Kč  
5 Technická pomoc, studie, dokumentace          200 000 Kč  
6 Lokalita Jelínkových - investor Dohnal, převod kom. a VO           80 000 Kč  
7 Výkupy pozemků pod komunikacemi          150 000 Kč  
8 Opravy v městských bytech          110 000 Kč  

          5 190 000 Kč 

CELKEM:     34 934 000 Kč 
 
Diskuze: 
J. Herman se dotázal na důvody navýšení ceny na rekonstrukci knihovny. 
Ing. Macková : na stavbě se objevily vícepráce v celkové  výši cca 2 mil. Kč, práce se musely pozastavit 

z důvodu  vypsání VŘ na tyto vícepráce (zákonná povinnost). Tato situace vznikla částečně vinou 
bývalé vedoucí odboru OIRR a  špatné projektové přípravy. Největší položkou jsou bourací práce 
na podlaze, odvoz suti apod. 

 Částka 9.700.000,- (bez vybavení knihovny) by měla být konečná.  
V.Zejda : kritizuje postup bývalého vedení radnice při rekonstrukci knihovny a venkovního bazénu. 
 
Přijaté usnesení: 1074/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu města na rok 2007 v bodech 

A-D  přílohy č. 10 A. 
Hlasováno pro 13, zdržel se  1. 
 
 
8. Různé 
8.1. 
Žádost pana Karla Prostějovského na odhalení busty Dr. Edv. Beneše  
Příl.č. 11, 11A  předkládá Ing.Miloš Kotek, člen ZM. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 5.12. předal pan Karel Prostějovský na radnici záměr - žádost o vybudování busty býv. prezidenta ČR a 
čestného občana Kuřimi dr. Edvarda Beneše - viz příloha.  
Předkladatel je přesvědčen, že dr. Beneš byl natolik významnou a kladnou osobností našich dějin (navíc čestným 
občanem Kuřimi), že si vybudování památníku na vhodném místě v Kuřimi zaslouží. Doporučuje proto 
zpracovat studii na zhotovení malého parčíku s bronzovou bustou dr. Beneše před radnicí a v tomto duchu 
odpovědět na žádost pana Karla Prostějovského. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák : navrhuje vyhlásit soutěž na uměleckém ztvárnění busty. 
J.Brabec : navrhuje postupovat dle města Zlína, který použil již existující odlitek, čímž se sníží celkové náklady. 

Dále poznamenal, že busta  ve Zlíně byla z části  financována ze sbírky občanů. 
 
Přijaté  usnesení: 1075/2007 - ZM schvaluje  zpracování návrhu včetně rozpočtu nákladů na zhotovení parčíku 

s bronzovou bustou dr. E. Beneše v prostoru před radnicí. 
Hlasováno pro 14. 
 
Na jednání se dostavil v 19:00 hod. Mgr.Kincl – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 
8.2. 
Úplatný převod části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost.komunikace z 
majetku Jihomoravského kraje do vlastnictví obce 
Příl. č.2/I , 2/I  A-C,  předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala J.Němcová. 
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Důvodová zpráva: 
V návaznosti na usn. Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1008/2006 ze dne 24.1.2006, kterým ZM schválilo 
bezúplatný převod (dar) části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim o výměře cca 860 m2 z majetku Jihomoravského 
kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno do vlastnictví obce, byl na základě shora přijatého usnesení 
objednán geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání. Předmětem bezúplatného převodu budou postupně 
pozemky pod chodníky  - parc.č. 1843/5, 1843/6, 1843/7, 1843/8 vše v k.ú. Kuřim o celkové výměře 1778 m2. 
Z bezúplatného převodu do majetku města byl vyloučen  pozemek parc.č. 1843/4 k.ú. Kuřim o výměře 976 m2.  
Rada Jm kraje na své schůzi dne 24.srpna 2006 schválila záměr část pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim o výměře 
976 m2 (dle GP číslo 2190-158/2006 ze dne 20.12.2006 ozn. jako parc.č. 1843/4 k.ú.Kuřim) odprodat nejvyšší 
nabídce. Kupní cena činí minimálně  146.850,- Kč (t.j.  150,- Kč/m2) a bude  navýšena o náklady spojené 
s převodem nemovitosti. Jde o nemovitost, kterou Jihomoravský  kraj, potažmo Správa a údržba silnic ke své 
činnosti nepotřebuje a proto  pozemek  nabízí k odprodeji. Jedná se o pozemek nacházející se vedle silnice II/386 
Kuřim-Veverská Bítýška-Ostrovačice, oplocený a využívaný jako zahrádkářská kolonie. Na pozemku se 
v současnosti nacházejí ovocné dřeviny a stavby zahradních chatek ve vlastnictví soukromých fyzických osob. 
Na tento pozemek bezprostředně navazuje pozemek parc.č. 3002/3 k.ú. Kuřim o výměře 2651 m2 – vlastník 
Město Kuřim, na němž jsou  zahrádky  pronajaté uživatelům na základě nájemních smluv uzavřených s městem. 
OMP předkládá ZM ke zvážení, zda by se Město Kuřim mělo o předmětný pozemek za úplatu ve veřejné 
nabídce ucházet a v případě, že by  v nabídce uspělo, došlo  by  ke  scelení pozemků (parc.č. 1843/4,3002/3) o 
celkové výměře 3627 m2. Dle předběžného jednání s uživateli zahrádek se tito s největší pravděpodobností o 
odprodej ucházet nebudou  z důvodu vysoké ceny.  
OMP v této souvislosti upozorňuje na skutečnost, že  podnět k prodeji pozemku pod zahrádkami vzešel od 
podnikatele Ing. Brandstettera – spoluvlastníka id. ½  poz.parc.č. 2971/2, 2971/88 k.ú.Kuřim, za účelem zajištění 
samostatného vjezdu do průmyslového areálu firmy SeBaTi spol. s r.o. v areálu býv. TOS Kuřim. V této 
souvislosti je třeba upozornit na existenci studií z roku 2002, které řeší vybudování nové autobusové zastávky na 
ulici Blanenská a není vyloučeno, že její stavba zasáhne do předmětného pozemku. Umístění sjezdu v prostoru 
plánovaných autobusových zastávek by ohrozilo jejich výstavbu. 
 
Poznámka: 
Dr.Poledňák se domnívá, že pozemek není v rozvojové části města (jedná se o průmyslovou zónu), pro město 

pozemek není zajímavý. 
 
Přijaté usnesení : 1076/2007 - ZM neschvaluje účast Města Kuřimi v nabídkovém řízení na odkup pozemku 

parc.č. 1843/4 k.ú. Kuřim o výměře 976 m2 z majetku Jihomoravského kraje, se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno do vlastnictví Města Kuřimi dle podmínek zveřejněného 
záměru. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
8.3. 
Zoryana Stebelská, Kuřim, nám.1.května 23 - žádost o odprodej části pozemku 281/2 
k.ú. Kuřim o výměře cca 181 m2  
Manž. Opálkovi – žádost  o pronájem pozemku p.č. 281/7 
Příl. č.3, 3A-D a 14, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing.V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem ke skutečnosti, že celý objekt na nám.1.května 23 (bývalý Národní výbor) na parc.č. 281/1 k.ú. Kuřim 
nemá žádnou garáž nebo místa k stání pro motorová vozidla, oproti ostatním sousedům (Telefónica O2 Czech 
Republic, a.s., Radka Svobodová, Ing. Jaroslav Opálka) žádá paní Zoryana Stebelská jako vlastník budovy na 
nám.1.května číslo popisné 23 o odkoupení části pozemku parc.č. 281/2 k.ú. Kuřim o výměře cca 181 m2 na 
zbudování garáže pro tři motorová vozidla, včetně skladovacího prostoru a dále stání pro tři motorová vozidla 
včetně chodníčku viz příloha   A, B, C, D. Pro vyjasnění situace s výjezdy a otáčením vozidel pro další uživatele 
dvora  přikládá žadatelka plán otáčení  a podle katalogu Škoda Octavia Combi vnější průměry zatáčení viz 
příloha D. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP souhlasí s odprodejem pozemku. 
OSVO uvádí, že z hlediska stavebních  předpisů má běžná garáž s 1 stáním rozměr 6 x 3 m, parkovací stání pro 
1 vozidlo 5 x 2,5 m (pro invalidy 5 x 3,5 m). Z tohoto hlediska považuje požadovanou šířku pozemku 7,65-6,7 m 
za přehnanou. Naopak uvažovaný „chodníček“ v šířce 0,5 m  za nedostatečný a pokud zůstane zbývající plocha 
dvora nezpevněna, tak stejně nic nevyřeší. Při každém nájezdu do garáže či na parkovací stání by byl 
„chodníček“ přejížděn a znečišťován. Z tohoto pohledu by bylo nejlepší zpevnění celého dvora. Potřeba 
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garážování či parkování vozidel je pochopitelná, není však nutné odprodávat obecní pozemek. Garáž  i parkovací 
stání je možné zrealizovat jako stavby dočasné na pronajatém pozemku. 
Komise výstavby nedoporučuje předmětný pozemek prodávat pouze pronajmout k výstavbě parkovacího stání. 
Komise dopravy žádost zatím neprojednávala. 
OIRR nedoporučuje odprodej části pozemku parc.č. 281/2 k.ú. Kuřim. Jedná se o ucelený dvorní trakt. 
Prodejem části pozemku by bylo jakékoliv další využití plochy nereálné. Pozemek je určen územním plánem 
jako plocha občanského vybavení a služeb, nachází se v současně zastavěném území. Podle dostupných 
informací se na pozemku pro stavbu nenachází žádné inženýrské sítě. 
Parkovací stání a chodník lze na části pozemku vybudovat se souhlasem města. Parkovací stání budou následně 
vyhrazena (cena za 1 parkovací stání je 8000 Kč/rok). Prokazatelně doložené investiční náklady na parkovací 
stání se můžou započíst s nájemným. 
OMP nedoporučuje pozemek odprodat, ale pouze pronajmout k výstavbě parkovacího stání. 
V případě, že by ZM uvažovalo o odprodeji pozemku, OMP upozorňuje, že pozemek za zdí parc.č. 283 k.ú. 
Kuřim je v majetku města a po eventuálním zbourání staré zdi by se celý dvůr „otevřel“ a mohl by se využít na 
parkovací stání popř. jiným způsobem (parkové úpravy a pod.). 
V uvedené lokalitě Město Kuřim v roce 2005 usn. č . ZM 1044/2005 odprodalo část pozemku parc.č. 281/2 k.ú. 
Kuřim o výměře 54 m2 Radce Svobodové, bytem Kuřim, Legionářská 181 za cenu 300,- Kč/m2. 
 
Diskuze: 
V.Zejda: komise výstavby tuto lokalitu již několikrát projednávala a vždy doporučila pozemky pouze 

pronajmout.  
Ing. Bojanovská : k jakému účelu by měl sloužil provoz budovy a žádaného pozemku ? 
Z. Stebelská :  v objektu bývalé školy  plánuje  restauraci a žádaný pozemek  potřebuje k zásobování a parkování 

vozidla. 
Bc.Davidová : nedoporučuje pozemek prodejem další části „drobit“ , ale doporučuje  jeho pronájem. 
 
Na jednání se dostavil i Ing. Jaroslav Opálka, syn majitelky přilehlých nemovitostí a podnikající v pronajatých 
prostorách nemovitosti na ul. Legionářská 181 a  1550. Jako protinávrh k žádosti p.Stebelské podal rovněž 
žádost o  pronájem, případný odprodej pozemku sousedící s pozemkem (viz příloha 14), o který žádá 
p.Stebelská. Obává se „zatížení“ pozemků novými stavbami v již tak úzké lokalitě a komplikací s jeho 
využíváním. 
Ing. Sukalovský:  navrhuje vyhlásit záměr na pronájem pozemků. 
J. Brabec: navrhuje neprodávat ani nepronajímat ale jednat s oběma stranami o jeho využívání (aby jedna strana 

nebránila v užívání pozemku straně druhé). 
Bc. Davidová: navrhuje výpůjčku pozemků, ať ji využívají dle svého podnikání. 
Závěrem dohodnuto, že záměr na další využívání předmětných pozemků (pronájem nebo výpůjčka) bude 
projednání v radě města  po tom,co proběhne jednání mezi všemi dotčenými stranami.  
 
Přijaté usnesení : 1077/2007 - ZM neschvaluje odprodej  části pozemku parc. č. 281/2 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 181 m2 dle přílohy 3 D paní Zoryaně Stebelské, bytem Kuřim, nám.1.května 23. 
Hlasováno pro 13, zdrželi se  2. 
 
V 19:25 hod. se vzdálil  Dr.Poledňák. 
 
 
8.4.  
Žádost občanů ul. Tyršova 
Příl. č. 12 předkládá Ing. O.Štarha. 
 
Dne 9.1.2007 byl na MěÚ Kuřim doručen dopis s žádostí občanů bydlící na ul. Tyršova o řešení problémů 
souvisejících s automobilovou dopravou na této ulici (výfukovém plyny, hluk vlivem špatného povrchu 
vozovky) a opravu chodníků.  
 
Závěr: 
Jelikož silnice není v majetku  města ale Jihomoravského kraje, bude třeba jednat o opravě povrchu s JMK. 
Oprava chodníků (bude zařazena do plánu investic)  se předpokládá  při rekonstrukci plynu, která by měla být do 
3 let. 
V tomto smyslu bude odpovězeno žadatelům. 
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8.5.  
Žádost  o opravu povrchu  ul.Luční 
Příl. č. 13 předkládá Ing. O.Štarha. 
 
Dne 15.1.2007 byla na MěÚ Kuřim doručena žádost občanů žijících na ul.Luční o opravu, respektive zpevnění 
této ulice. 
Starosta sdělil, že oprava bude zařazena do plánu investic s vysokou  prioritou a bude realizována po 
rekonstrukci inženýrských sítí v této ulici. 
 
V 19:35 se na jednání  vrátil Dr.Poledňák. 
 
 
8.6. 
Informace o odstávce krytého bazénu 
Příl. č. 15 předkládá a zpracoval vedoucí Sportovního areálu David Břenek. 
 
Dne 16.1.2007 došlo na plaveckém areálu ve strojovně vzduchotechniky k roztržení plechových částí a lopatek u 
obou ventilátorů, které ženou teplý vzduch do prostoru bazénové haly. Byli jsme proto nuceni areál uzavřít, 
neboť teplota ve velké bazénové hale se pohybuje okolo dvaceti stupňů celsia. 
V současné době je v provozu pouze částečně plavecká škola pro malé děti, která funguje v prostorách dětského 
bazénu. 
Vzhledem k tomu, že tyto ventilátory byly vyrobeny kolem roku 1974 a už ani firma Janka Radotín, která je 
výrobcem těchto ventilátorů nic podobného nevyrábí, bude zřejmě velmi složité zajistit jejich opravu a odstávka 
bazénu se zřejmě protáhne na asi 4 – 6 týdnů. 
Dále hledáme intenzivně firmy, které by byly schopny opravit, nebo nahradit rozbité části. Také je docela 
možné, že budeme nuceni pořídit zcela novou vzduchotechnickou jednotku, jejíž pořízení by vyšlo zřejmě okolo 
jednoho milionu korun. 
 
 
Různé II. 
1) 
Ing.Hanák: v jaké fázi je ustanovení  komisí bývalého Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti? 
Ing.O.Štarha: bylo ustanoveno, že jmenovaný výbor bude rozdělen do 2 komisí (kulturní a sportovní) a ty jsou 
v kompetenci rady. Členové rady tedy po projednání v polit. klubech předloží personální složení. 
 
2) 
Ing. Sukalovský seznámil přítomné o stavu příprav výstavby dálniční komunikace R 43 – Troubsko – Brno 
Bystrce - Kuřim a dále.   
Dr.Poledňák se domnívá, že Kuřim by neměla vyvíjet aktivitu, která by brzdila projektování severní části 
dálnice, jinak hrozí, že by se stavby zastavily u Kuřimi (dále je projekt jižní části). Je třeba, aby se stavba stavěla 
severní a jižní část jako celek. 
 
3) 
Mgr.Ambrož připomněl zákonnou nutnost zřízení Finančního výboru. 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedla Ing.Bojanovská, následně hlasováno o úplnosti přijatých usnesení – pro 15. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:55 hodin. 
 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne 23.1.2007 
Zapsala Dana Stražovská 
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