
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 04/2007 konaného dne 6.3.2007  
 
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, Ing. Miloš 
Kotek,  Alena Matějíčková,  Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Ing. 
Drago Sukalovský, Alena Szabóvá. 
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim. 
 
Omluveni: V.Zejda  a  Ing.M.Krupica. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, později se dostavil 
RNDr.I.Poledňák. 
 
Návrhová komise: Jiří Brabec a Ing Miloš Kotek 
Hlasováno  pro 13, zdržel se 1 ( Ing. M. Kotek) 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl a Ing. Martina Bojanovská 
Ověřovatelé chváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 26.2.2007 
2. Činnost výborů  

- Činnost  kontrolního výboru v roce 2007 
- Návrh  člena kontrolního výboru 
- Volba předsedy a členů finančního výboru 

3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
4. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
5. Lékařská služba první pomoci v Kuřimi 
6. Cyklostezky v kuřimském regionu 

- Projekt páteřní cyklostezky kuřimského regionu v trase Veverská Bitýška – Kuřim – Brno. 
- Studie cyklostezky do průmyslové zóny 
- Výstavba cyklostezky Kuřim - Malhostovice 

7. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi   
    – p. Zdeněk Kučerovský, firma EMBRA Apartment, s.r.o. 
8. Rozpočtové opatření č.2 
9. Různé 

- Smlouva o úvěru 
- Půjčka pro bytový dům Na Královkách 894-895 

 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 26.2.2007 
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. Usnesení 1017/2002-2003 je navrhováno 
ke zrušení v jiném bodě zasedání ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1078/2007  - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 26.2.2007  
Hlasováno pro 14. 
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2. Činnost výborů  
2.1.  
Činnost  kontrolního výboru v roce 2007 
Příl. č. 2, předkládá a zpracovala Alena Matějíčková. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 31.1.2007 zasedal kontrolní výbor ZM Kuřimi a předkládá návrh kontrolní činnosti. 
 
Plán kontrolní činnosti 

1. pololetí 
- kontrola zřizovacích listin příspěvkových organizací zřízených a založených Městem  Kuřim 

(usnesení ZM a RM ke zřizovacím listinám a jejich změnám,  aktuálnost, úplnost, doplňky a 
kontrola listin u jednotlivých organizací) 

- kontrola vybavení věcných břemen za léta 2002 – 2006 
(usnesení ZM a RM, smlouvy o zřízení věcného břemene, finanční plnění, 
katastr nemovitostí) 

- kontrola smluv na byty : hasička, školy, dům ul. Luční, penzion 
 

2. pololetí 
- činnost OMP ve věci rozhodování o prodlužování nájemních smluv: 
 
a/ uzavřených  na dobu určitou k bytům ve vlastnictví města (usnesení RM č 8/06) 
b/ plavecký areál – využití k reklamním účelům (usnesení RM č. 5/06) 
c/ uzavírání dodatků – obnova operátu k.ú.Kuřim (usnesení RM č.6/06) 
d/ ukončování nájemních smluv na zahrádky (usnesení RM 695/03) 

      Další úkoly zadané zastupitelstvem města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 1079/2007 - ZM schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2007. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
2.2. 
Návrh  člena kontrolního výboru 
Příl. č. 10, předkládá a zpracoval Ing. Miloš Kotek. 
 
Důvodová zpráva: 
Předkladatel navrhuje jmenovat do kontrolního výboru za SNK-ED paní Miladu Svobodovou, bytem U stadionu 
v Kuřimi. 
 
Změna, připomínka: 
Na základě upozornění p. A.Matějíčkové,  že členů výborů musí být lichý počet, Mgr. Ambrož navrhuje stažení 
jmenování p. Svobodové do výboru s tím, že příštím zasedání budou jmenováni  členové výboru 2, aby byly splněny 
zákonné podmínky. 
Ing. Kotek  nemá námitek, bod je stažen z jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění členkou  

kontrolního výboru paní Miladu Svobodovou. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
2.3. 
Volba předsedy a členů finančního výboru 
Příl. č. 11, předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Mgr.L.Ambrož 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zřizuje  finanční výbor.  Předsedou výboru je vždy člen 
zastupitelstva. Výbor plní jen ty úkoly, kterými je pověří  zastupitelstvo města.Další podrobnosti jsou uvedeny  v § 
117-121 zákona o obcích  
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Připomínky: 
J.Brabec navrhuje, aby i ve FV měl 7 členů. 
Dohodnuto, že na příštím jednání budou na základě písemných návrhů členů ZM dovoleni další členové finančního 
výboru. 
 
Přijaté usnesení: 1080/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, 

předsedou finančního výboru RNDr. Igora Poledňáka. 
Hlasováno pro 13, proti 1. 
 
Přijaté usnesení: 1081/2007 - 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, Josefa Vozdeckého, Jiřího Koláčka a Zdeňka 
Kříže.  

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3.1. 
E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odkoupení pozemku pod trafostanicí 
Příl. č. 11, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Bc. J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Společnost E.ON Distribuce, a.s. má záměr realizovat stavbu „Kuřim, TS Tyršova – zahuštění, VN,TS,NN“.“ V této 
souvislosti přijala RM na své schůzi dne usnesení: 
- č. 425/2006, kterým schválila umístění trafostanice na pozemku parc. č. 283 k.ú. Kuřim a souhlasila se vstupem 
společnosti E.ON Česká republika, a.s. na pozemky parc.č. (KN) 277, 320/1, 247/5, 283, 287, 431, vše k.ú. Kuřim v 
majetku Města Kuřimi, za účelem uložení kabelových rozvodů VN a NN  s podmínkou majetkoprávního vypořádání 
k dotčeným pozemkům – uzavření kupní smlouvy na část pozemku pod trafostanicí a zřízení úplatného věcného 
břemene na pozemky dotčené kabelovými rozvody VN a NN; 
- č. 135/2007, kterým schválila zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s., jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc.č. 431, 320/1, 287, 283, 277, 
247/5 v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, (vlastník Město Kuřim za jednorázovou úhradu ve výši 1500,- Kč.  
Společnost E.ON Distribuce, a.s. nyní zaslala žádost o uzavření budoucí kupí smlouvy na část pozemku p.č. 283 k.ú. 
Kuřim o výměře cca 10 m2. 
 
Přijaté usnesení : 1082/2007 - ZM schvaluje záměr na odprodej části pozemku p.č. 283 k. ú. Kuřim zastavěného 

objektem trafostanice o výměře cca 10 m2 za cenu 300,-Kč/m2  společnosti E.ON Distribuce, a.s., 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem (geometrický plán, kolek) 
kupujícím. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní 
smlouvy. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
3.2. 
Bezúplatný převod pozemku dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. o podmínkách 
převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu  na jiné osoby (z vlastnictví 
ČR-Pozemkového fondu do majetku obce)  
Příl. č. 4, 4A předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1017/2002/2003 ze dne 17.12.2002 schválilo úplatné nabytí 
pozemku parc.č. 2743/2 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 157 m2 z majetku ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví 
obce dle zákona číslo 95/1999 Sb. Jedná se o pozemek na ulici Tišnovské v Kuřimi (za bytovými domy býv. 
státního statku), který spolu s přilehlou komunikací  (parc.č. 2745/1 k.ú.Kuřim)  je dle ÚPD strategický z hlediska 
vstupu do areálu nového hřbitova. V době, kdy ZM shora uvedené usnesení přijímalo, nebyl pozemek určen ani pro 
bydlení, ani pro veřejně prospěšnou stavbu, což bylo a i nadále je podmínkou pro  bezúplatný převod.  Po 
oboustranné dohodě nebyla žádost ze strany ČR-PF vyřizována z důvodu, že se Městu Kuřim nabízela šance 
předmětný pozemek parc.č.2743/2  vč. přilehlé komunikace parc.č. 2745/1 vše v k.ú.Kuřim  získat  do majetku 
bezúplatně,  za předpokladu schválení změny územního plánu sídelního útvaru Kuřim, což se i stalo. Dne 
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18.12.2006 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pod číslem usnesení 1042/2006/2007 návrh změny č. VIIIa ÚPN 
SÚ Kuřim a vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2006, kterou se mění vyhl.č. 9/1998 o závazných částech 
územního plánu sídelního útvaru Kuřim, ve znění pozdějších předpisů. Citované pozemky - parc.č. 2745/1, 2743/2 
k.ú.Kuřim jsou v současné době zahrnuty do veřejně prospěšné stavby č. 2 „Rozšíření  hřbitova a výstavba smuteční 
síně“.  
S poukazem na shora uvedené může nyní Město Kuřim požádat o jejich bezúplatný převod. 
V režimu bezúplatného převodu nabylo Město Kuřim v roce 2004 a 2005  od ČR-PF pozemky parc.č. 2759/1, 
2759/4, 2758 vše v k.ú.Kuřim (v grafické příloze vyznačeny oranžově) určené k rozšíření hřbitova a pro výstavbu 
smuteční síně. 
 
Přijaté usnesení :  1083/2007 - ZM ruší usnesení číslo 1017/2002/2003  ze dne  17.12.2002 
 
Přijaté usnesení : 1084/2007 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2743/2 a pozemku parc.č. 2745/1 

vše v k.ú.Kuřim do vlastnictví obce v souladu s ustanovením § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 
Sb. v platném znění. Předmětné pozemky  jsou dle schválené změny č. VIIIa  ÚPN SÚ Kuřim 
ze dne 21.12.2006 součástí veřejně prospěšné stavby č. 2 „Rozšíření hřbitova a výstavba 
smuteční síně“ (plocha nové příjezdové komunikace). 

Hlasováno současně pro obě – pro 14 
 
 
3.3. 
Bezúplatný převod části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim z majetku Jihomoravského kraje  
do vlastnictví obce  - II.etapa 
Příl. č. 4, 4B předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1065/2007 ze dne 23.1.2007 schválilo  - jako I.etapu -  nabytí  
bezúplatným převodem do majetku Města Kuřimi  části  pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim o celkové výměře 582 m2. 
Dle geometrického plánu číslo 2190-158/2006 ze dne 20.12.2006 se jednalo o pozemky parc.č.1843/7 o výměře 125 
m2 a  parc.č. 1843/8 o výměře 457 m2  vše v k.ú.Kuřim, situované  pod chodníkem  vpravo a vlevo od vjezdu do 
hlavní brány  areálu býv. TOSky.   
Na základě jednání s majetkovým odborem Jihomoravského kraje objednal  OMP zpracování   geometrického plánu  
i pro  část pozemků,  situovaných pod chodníkem od autobusového nádraží u TOSky směrem do Kuřimi až po nově 
vybudovanou administrativní  budovu v níž jako nájemce sídlí  firma WALTER tj. vedle polikliniky. V souladu 
s výše citovaným GP se jedná o pozemek parc.č. 1843/6 o výměře 375 m2 a pozemek parc.č. 1843/5 o výměře 821 
m2 vše v k.ú.Kuřim. Po předchozí dohodě je Jihomoravský kraj ochoten převést výše uvedené pozemky do majetku 
obce bezúplatně. 
 
Přijaté usnesení : 1085/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemku parc.č. 1843 k.ú.Kuřim o celkové 

výměře 1196 m2  (dle GP číslo 2190-158/2006 ze dne 20.12.2006 označené jako parcela číslo 
1843/6 o výměře 375 m2 – ost.plocha, ost. komunikace a parc.č. 1843/5 o výměře 821 m2 – 
ost.plocha, ost.komunikace,  vše v k.ú.Kuřim) z  majetku  Jihomoravského kraje, se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno do majetku Města Kuřimi. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
4. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. č. 5 předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka 
 
Důvodová zpráva: 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu, v platném znění, vyhlašuje 
ZM 1. kolo výběrového řízení na poskytnutí těchto půjček v roce 2007. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání 
žádostí na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 7.3.2007 do 6.4.2007 
včetně. V rozpočtu je na tyto půjčky počítáno s částkou 1 mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1086/2007 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu 

pro  podporu bytové výstavby dle Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o 
poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků. 
Termín  podání  žádostí je od 7.3.2007 do 6.4.2007.  

Hlasováno pro 14. 
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5. Lékařská služba první pomoci v Kuřimi 
Příl č. 6, 6A, B předkládá a zpracoval Ing. M. Kotek. 
 
Důvodová zpráva: 
Lékařská služba první pomoci byla v Kuřimi provozována až do konce roku 2004, kdy byla z rozhodnutí 
Zastupitelstva Města Kuřimi zrušena. Služba byla do 90. let provozována OÚNZ Brno - venkov, poliklinikou 
Kuřim, po rozpadu OÚNZ pak SZZ Tišnov a později Nemocnicí Tišnov v kuřimské poliklinice. Až do roku 2002 
tuto službu smluvně zajišťoval Okresní úřad Brno-venkov, po roce 2002 v souvislosti se zrušením okresních úřadů a 
přechodem jejich kompetencí na kraje a obce s rozšířenou působností zajišťovalo LSPP Město Kuřim. Kuřimská 
LSPP ošetřila cca 4500 pacientů za rok, což je v průměru 12 pacientů denně ( k dispozici jsou údaje Jmk z roku 
2001 – 4 791 pacientů a z roku v roce 2003 – 4258 pacientů). Personálně byly služby obsazeny 1 lékařem, 1 sestrou 
a 1 řidičem sanity. Služba byla provozována v tzv. nepřetržitém režimu, tzn. v pracovní dny od 15 hod. do 7 hod. 
dalšího dne, víkendy a svátky nepřetržitě. V roce 2004 činily náklady na provoz LSPP v Kuřimi 3,71 mil. Kč, z toho 
zdravotní pojišťovny uhradily 0,45 mil. Kč, Jihomoravská kraj uhradil v podobě účelové dotace 0,9 mil. Kč a 2,4 
mil. Kč dotovalo tuto službu Město Kuřim. Před zrušením pohotovosti byla v Kuřimi organizována petice za její 
zachování, kterou během 14 dnů podpořilo podpisem 2 413 občanů. Zastupitelstvo tehdy přesto rozhodlo, že nebude 
LSPP dotovat žádnou částkou ze svého rozpočtu a tím tuto službu v Kuřimi zrušilo. 
Od roku 2005 zajišťuje lékařskou pohotovost pro  Kuřimi a Kuřimsko LSPP Tišnov v tišnovské nemocnici a Město 
Kuřim za tuto službu platí. V roce 2007 činí příspěvek Města Kuřimi tišnovské nemocnici 850.000,- Kč, z toho 
563.000,- Kč činí účelová dotace JmK a 287.000,- Kč platí Kuřim „ze svého“. Služba je v provozu pouze v pracovní 
dny od 16 do 22 hodin a o víkendu od 8 do 20 hod. Je známa řada případu, kdy tišnovský lékař odmítl do Kuřimi za 
pacienty přijet, zřejmě z důvodu velkého vytížení a velkého obsluhovaného regionu dvou měst s rozšířenou 
působností. Dojíždění na pohotovost do Tišnova je pro pacienty z Kuřimi a kuřimského regionu problematické, 
protože v řadě případů, kdy je třeba další odborné ošetření, musejí pacienti cestovat na opačnou stranu do Brna. 
Navíc tišnovská LSPP vůbec neošetřuje děti. Pacienti mají možnost vyhledat lékařské ošetření i v Brně, ale musejí 
se tam sami dopravit. To je v případě starších, nebo osamělých lidí, stejně jako v případech kdy se např. matka stará 
o více dětí, velký problém. Od roku 2005 nemá kuřimská radnice vůbec přehled o tom, kolik kuřimských obyvatel 
LSPP v Tišnově ošetřila. Současný systém funguje na principu „ dejte peníze a  nestarejte se“. 
Město Kuřim je v současnosti zřejmě největším městem v republice, kde není možné v mimopracovní době vyhledat 
lékařskou pomoc. Ostatní města velikosti Kuřimi, ale i řada výrazně menších měst, má na svém území buď stanici 
LSPP nebo stanici rychlé lékařské pomoci (RLP), desetitisícová města většinou obě dvě. Kuřim nyní nemá žádnou. 
Seznam stanic LSPP v Jihomoravském kraji: 
Brno, Znojmo, Hodonín, Břeclav,Vyškov, Kyjov, Blansko, Boskovice, Veselí Nad Moravou, Hustopeče, Ivančice, 
Mikulov, Slavkov u Brna, Tišnov, Moravský Krumlov, Bučovice. 
 
Zanedbatelné není ani to, že LSPP na území našeho města a v blízkém okolí zajišťovala při nehodách a život 
ohrožujících stavech ošetření do příjezdu vozu RLP. Není bez zajímavosti porovnání počtu výjezdů rychlé lékařské 
pomoci do Kuřimi k pacientům ohroženým na životě (zdroj JmK): 
V roce 2004 kdy ještě byla v Kuřimi LSPP – 327 výjezdů RLP 
V roce 2005 po zrušení LSPP v Kuřimi – 474 výjezdů RLP 
V roce 2006 464 výjezdů RLP 
 
Vzhledem k výše uvedenému, k četným žádostem spoluobčanů a s přihlédnutím k tomu, že tato služba patřila 
k nejvíce využívaným službám poskytovaných městem svým občanům navrhuji obnovení LSPP v Kuřimi.   
 
Postup obnovení LSPP v Kuřimi navrhuji v těchto krocích: 

1) - V roce 2007 vytipovat prostory a vybudovat zázemí pro LSPP. Předpokládám, že stanice by mohla být 
umístěna v budově polikliniky, kde byla po dlouhá léta zavedena, ale je možné ji umístit i do jiného 
vhodného objektu v majetku města, nebo i třetí osoby. Jednorázové náklady na úpravy objektu a přípravu 
stanice LSPP předpokládám do výše 1,3 mil. Kč, z toho 1 mil. Kč na stavební úpravy ordinace a zázemí 
personálu a  300 tis. Kč na vybavení stanice. 
- Současně v roce 2007 vybrat provozovatele LSPP pro děti a dospělé v Kuřimi ve výběrovém řízení do 
kterého budou obeslány alespoň tři zdravotnická zařízení. Provozovatel by měl provozovat ordinaci 
v dohodnutém rozsahu včetně zdravotní dopravní služby (1 lékař + 1 sestra + 1 řidič) ve standardní nebo 
nadstandardní kvalitě, s využitím zázemí velkých brněnských nemocnic a měl by dokázat spolupracovat 
s RLP. Současně by se město mělo v roce 2007 pokusit obnovit smlouvy pro kuřimskou LSPP u 
zdravotních pojišťoven, pokud to nezajistí provozovatel. 

2) V roce 2008 v době rozběhu stanice LSPP nasmlouvat provoz  obdobný jako je nyní v Tišnově, tj. dle 
varianty 2 přílohy v pracovní dny od 16 do 22 hod, o víkendech od 8 do 20 hod. s předpokládanými 
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3) V roce 2008 a v letech příštích může město uvážit případné rozšíření provozu LSPP až na nepřetržitý 
provoz, který by stál cca 3,2 mil. Kč/rok. 

 
Diskuze: 
Ing.Hanák : má dojem, že požadavek  na obnovení LSPP v Kuřimi sílí. Předloženým návrhem předkladatel žádá 

zajistit zázemí,  navrhuje proto hledat takové řešení, které by se rovnalo navrhované sumě  pro město 
Kuřim, tj. 1,7 mil. Kč 

J. Herman  a A. Szabóvá  rovněž podpoří obnovení LSPP. 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá RM  zajistit zázemí a výběr provozovatele LSPP v Kuřimi do výše nákladů pro 

Město Kuřim 1,3 mil. Kč jednorázově na vybudování stanice LSPP v Kuřimi a 1,7 mil. Kč/rok 
na provoz LSPP (+ dotace JmK).  

Hlasováno  pro 6, proti 7 , zdržel se  1 – návrh neschválen. 
 
 
6. Cyklostezky v kuřimském regionu 
6.1. 
Projekt páteřní cyklostezky kuřimského regionu v trase Veverská Bitýška – Kuřim – Brno. 
Příl č. 7 předkládá a zpracoval Ing. M. Kotek. 
 
Důvodová zpráva: 
V roce 2003 byla zpracována studie páteřní cyklostezky kuřimského regionu v trase Veverská Bítýška – Kuřim – 
Podlesí – Lelekovice – Brno, Mokrá Hora – Brno, Řečkovice. Trasa vede z velké části po tělese zrušené železnice 
Kuřim – Veverská Bítýška a zčásti po zrušené železnici Brno – Kuřim. Reflektuje velmi frekventovanou 
cyklistickou trasu, která byla dosud vedena po frekventovaných silnicích. Myšlenka vybudování cyklostezky získala 
velmi pozitivní ohlas u obcí našeho regionu, zejména v mikroregionu Kuřimka a realizace cyklostezky je obcemi 
tohoto mikroregionu netrpělivě očekávána.  Stezka byla v minulém období zpracována ve studii a následně v terénu 
vyznačena a propagována.  Bohužel vede z části po nezpevněných cestách, které jsou velkou část roku nesjízdné a 
zčásti po komunikaci II. třídy. Záměrem je vybudovat kvalitní cyklostezku se zpevněným povrchem, nejlépe 
asfaltobetonovým, jak je v okolních zemích běžným standardem a jak se začíná budovat už i v ČR. Stezka má dobrý 
předpoklad, že zejména v úseku Veverská Bítýška – Kuřim odvede cyklistickou dopravu zcela ze silnice, protože 
jízda po cyklostezce bude kratší, rychlejší a méně namáhavá než po stávající silnici. Stezka je rovněž dobrou 
příležitostí, jak seznámit návštěvníky s historií našeho regionu. Cyklotrasa již nyní navazuje ve Veverské Bítýšce na 
frekventované trasy kolem Brněnské přehrady, údolím Bílého potoka až do Velké Bíteše a údolím Svratky do 
Tišnova. Již nyní je zájem okolních obcí, aby na páteřní cyklostezku v Kuřimi navazovaly stezky ve směru do 
České, popř. až do Řečkovic, do Drásova a Tišnova, do Lipůvky a Blanska a v Lelekovicích do Vranova a 
Adamova. Lze očekávat, že v nejbližších létech budeme mít jedinečnou příležitost získat prostředky na výstavbu 
stezky z fondů EU. Pokud  bychom ale chtěli čerpat evropské peníze, musíme na to být připraveni, především 
kvalitním projektem. Proto navrhuji zpracovat projekt na stavbu páteřní cyklostezky kuřimského regionu v trase 
Veverská Bítýška – Kuřim a Kuřim – Lelekovice – Brno dle zpracované studie Ing. Jebavého z Alternativního 
Dopravního Studia v Brně. Dle odborného odhadu by se měla cena projektu pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení s podrobností realizačního projektu pohybovat do 1 mil. Kč. Projekt může posloužit k výstavbě 
cyklostezky i v případě, že se grant nepodaří získat, byť by to bylo v krátkých etapách realizovaných v dlouhém 
časovém horizontu. 
 
Přijaté usnesení: 1087/2007 - ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení realizace 

výstavby páteřní cyklostezky kuřimského regionu v trase Kuřim – Veverská Bítýška a Kuřim – 
Lelekovice – Brno, vše v nákladech do 1 milionu Kč. 

Hlasováno pro 14. 
 
Na jednání se v 18:40 hod. dostavil RNDr.I. Poledňák – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
6.2. 
Studie cyklostezky do průmyslové zóny 
Příl č. 7 předkládá a zpracoval Ing. M. Kotek. 
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Důvodová zpráva: 
Kolo využívá mimo jiné značná část lidí pracujících v severní průmyslové zóně k cestě do práce. Bohužel nemá 
jinou možnost, než se do této části města dopravit buď po chodníku, nebo po silnici. Silnice v Blanenské ulici je 
ovšem značně frekventovaná (cca 7000 vozů/den), v době začátků a konců pracovních směn je zatížena extrémně a 
pohyb cyklistů po takovéto komunikaci je značně nebezpečný. Chodníky jsou v době střídání směn plné chodců a 
pohyb cyklistů po chodnících je zase nebezpečný pro chodce, navíc v rozporu s pravidly provozu po komunikacích. 
Proto doporučuji zpracovat studii na výstavbu cyklostezky v úseku od křižovatky ulic Blanenská, U Stadionu a Na 
Zahrádkách do severní průmyslové zóny až po odbočku k Prefě. V současné době se postupně zaplňuje rozvojová 
plocha naproti TOS investory a bylo by vhodné aby si město ponechalo (pokud to ještě bude možné) územní rezervu 
pro budoucí výstavbu cyklostezky do prům. zóny. 
 
Poznámka: 
J. Herman  doporučuje urychlit realizaci této  cyklostezky s ohledem na  nárůst dopravy v této lokalitě. 
 
Přijaté usnesení: 1088/2007 - ZM schvaluje zpracování studie cyklostezky ve směru od křižovatky ulic Blanenská, 

U Stadionu a Na Zahrádkách do severní průmyslové zóny až po odbočku k Prefě v ceně do 
15.000,- Kč. 

Hlasováno pro15. 
 
 
6.3. 
Výstavba cyklostezky Kuřim - Malhostovice 
Příl č. 14 předkládá Ing. O.Štarha,  zpracoval Mgr.V. Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim v současné době zpracovává zpracovává podklady k záměru výstavby „Cyklostezky Kuřim- 
Malhostovice“, která povede z Kuřimi přes lesní komplex Zlobice v k.ú. Malhostovice do obce Malhostovice.  

Trasa začíná v Kuřimi napojením na stávající cyklotrasu 5231 v lokalitě Pod Zárubou, odkud je vedena 
místními komunikacemi podél sportovního areálu Kuřim až k podjezdu pod vlečkou do areálu TOS. Za podjezdem 
se parametry cyklotrasy změní na cyklostezku, pro kterou se počítá s obnovou starých polních a lesních cest (úsek 
Kuřim-Zlobice), ze sedla pod Zlobicí bude pak trasa dále pokračovat po stávajících komunikacích (úsek Zlobice-
Malhostovice). Pro úseky vedené po obnovených polních cestách (p.č. 2918/3, 3718/4, 3740/2, k.ú. Kuřim) a lesních 
cestách (p.č. 1994, k.ú. Malhostovice) je zamýšlen mlatový povrch. Součástí záměru je rovněž výstavba lehkého 
dřevěného mostku přes koryto Lučního potoka. Dle předběžného průzkumu trhu je předpokládaná celková cena 
investice do 3 mil Kč (cca 1700 m cyklostezky). 

Záměr je připravován v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Kuřimi (rozvojový záměr C.3 – 
Zvýšit atraktivitu města pro návštěvníky a obyvatele) jako podklad k žádosti o podporu ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury.  

Obci Malhostovice a Mikroregionům Čebínka a Kuřimka je navrhováno partnerství v tomto projektu. 
 
Přijaté usnesení: 1089/2007 -  ZM schvaluje záměr výstavby cyklostezky v trase  Kuřim-Malhostovice s využitím 

bývalých polních  cest ve vlastnictví města a schvaluje vyčlenění finančních prostředků nutných 
k realizaci záměru ve výši do 3 milionů Kč. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
7. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi   
    – p. Zdeněk Kučerovský, firma EMBRA Apartment, s.r.o. 
Příl č. 8, 8A-C  předkládá Ing. O.Štarha,  zpracovala Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká změny funkčního využití 2 ploch pro 
sportovní a rekreační zařízení (ozn. SP 2.1 - část a SP 2.2) na plochu pro výstavbu rodinných a bytových domů. 
Jedná se o lokalitu v Dílech za sv. Janem. Součástí ploch pro bydlení by byla část ploch ponechána pro sportovní 
využití a ranč pro koně (vymezeno v procentech z celkové plochy pro bydlení). 
Plocha SP 2.1. –  Jedná se o cca 19 553,6 m2 . Tato plocha by byla využita pro výstavbu rodinných domů.  
 Z této plochy navrhuje žadatel vyčlenit až 30% na vybudování soukromého ranče (sportovní  
 plocha). 
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Plocha SP 2.2. - Jedná se o cca 8 931,7 m2 . Tato plocha by byla využita pro výstavbu rodinných a bytových  
 domů. Z této plochy navrhuje žadatel vyčlenit min. 10% na plochu pro sportovní zařízení.   
Žadatelé navrhují, že uhradí náklady spojené se zpracováním dokumentace změny.  
OIRR upozorňuje na špatné odtokové poměry dešťových vod v celé Kuřimi. OIRR, OMP a OŽP doporučuje změnit 
územní plán s podmínkou, že během schvalování zadání změny bude zpracována studie odtokových poměrů v této 
lokalitě včetně návrhu koordinace vypouštění dešťových vod z lokality v jihovýchodní části území Kuřimi.  V této 
lokalitě jsou vybudovány retenční nádrže pro rodinné a bytové domy a pro stavby občanského vybavení (nová MŠ 
Brněnská, Lídl, Discount, autoopravna, prodejna obkladů...). Pro tyto retenční nádrže je nutno zpracovat uvedenou 
studii – zadává OIRR. 
Úřad územního plánování : 
Změnou funkčního využití území nedojde k rozšíření zastavitelných ploch.  
V současné době se zahajuje pořizování změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim. Do této změny se ještě může tento záměr 
přiřadit. Po zahájení projednávání změny č.IX (12.3.2007) nelze tento záměr  již zařadit do projednávání! 
Komise výstavby – nedal k výše uvedené záležitosti vyjádření, ale obrací se na vedení města ohledně zvětšení ploch 
pro rekreaci a zeleň. 
 
S ohledem  vyjádření odborů MěÚ  starosta  stahuje materiál z jednání. 
Návrh usnesení : ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- zařazení plochy označenou SP 2.2 do plochy pro bydlení v rodinných a bytových domech a části 
plochy SP 2.1, k.ú. Kuřim do plochy pro bydlení v rodinných domech dle návrhu pod podmínkou, 
že žadatelé uhradí náklady spojené se zpracováním dokumentace změny ÚPN SÚ Kuřim.  

O návrhu  nehlasováno. 
 
 
 
8. Rozpočtové opatření č.2 
Příl č. 9, 9A-D  předkládá Ing. O.Štarha,  zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření,viz. příloha. 
 
rozpočtové opatření č.2       
 typ oddíl Pol Úz  částka  
1)         
 příjmy  4116  dotace na soc. dávky 14 128 000 Kč  
 výdaje 43   sociální dávky 14 128 000 Kč  
Přijatá dotace na poskytování sociálních dávek     
         
2)         
 příjmy 33   dotace na reg. činnost knihovny 2 645 000 Kč  
 výdaje 33   reg. činnost knihovny 2 645 000 Kč  
Přijatá dotace na zabezpečení regionálních funkcí knihovny    
         
3)         
 výdaje 64   finanční vypořádání 1 206 000 Kč  
 financování 80   přebytek minulých období 6 500 000 Kč  
 financování 80   dofinancování MŠ z úvěru -500 000 Kč  
 výdaje 64   rezerva  4 794 000 Kč  
Na základě zúčtování přijatých dotací ze st. rozpočtu je nutno  vrátit do st. rozpočtu 1 206 000 Kč jako  
nespotřebované dotace ( především na soc. dávky), protože s touto vratkou bylo počítáno při sestavování  
rozpočtu, je dokryta povýšením položky financování, které se povyšuje o doúčtovaný přebytek hospodaření  
           Pozn. o případném dofinancování výstavby MŠ z úvěru je vypracován samostatný materiál – viz . mat. č. 12  
         
4) Rozpočtová opatření k investičním akcím jsou v samostatné příloze 9C,  včetně komentářů.   
 výdaje    dle jednotlivých akcí 3 502 000 Kč  
 výdaje 64   rezerva  -3 502 000 Kč  
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5) z akce D3 Projekty a studie se vyčleňují následující samostatné akce:   
Projekt pro výstavbu cyklostezky ve směru Zlobice, Malhostovice 50 000 Kč  
Projekt pro výstavbu cyklostezky ve směru Zlobice, Malhostovice, vedené po obnovených polních a lesních cestách 
 v majetku města Kuřimi a obce Malhostovice. Pro úseky vedené po obnovených polních cestách  
(p.č. 2918/3, 3718/4, 3740/2, k.ú. Kuřim) a lesních cestách (p.č. 1994, k.ú. Malhostovice) je zamýšlen mlatový  
povrch. Projekt bude zpracován jako podklad k žádosti o dotační podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
         
Zpracování studií řešení širšího okolí rybníka Srpek pro vycházkovou klidovou zónu pro pěší a cyklisty  
       100 000 Kč  
Při řešení se počítá s obnovou rozoraných polních cest ve vlastnictví města, výsadnou liniové zeleně, zbudováním  
odpočinkových míst a začleněním průchodu pro pěší pod vlečkou do klidové zóny. Částka bude rozdělena  
mezi 3 architekty, kteří zpracují studie formou soutěže, vítězi pak bude přiděleno zpracování detailního projektu pro  
danou lokalitu.        
         
6) Revitalizace rybníka Srpek      400 000 Kč  

Cena vybraného projektu  ATELIERU FONTES, s.r.o. je  281.000,- Kč Dále je potřeba  počítat s vypuštěním 
rybníka, s lovem ryb,  a s odběry vody pro stanovení  možného znečištění a s dalšími drobnými výdaji  související 
s touto akcí. 
 
7) Kulturní dům, nám. Osvobození – rekonstrukce kuchyně       40.000, Kč 
Dne 6.12.2006 usn. č. 47/2006/2007  schválila RM  vypracování PD  vč. inženýrské činnosti na výše uvedenou akci 
na základě protokolu Krajské hygienic. stanice. Projekt zpracoval ATELIER ZETA s.r.o.. 
 
8) Půjčka pro bytový dům Na Královkách 894 - 895– viz mat.č. 13              300.000,- Kč 
 
 
Diskuze: 
J. Herman :  nesouhlasí s rekonstrukcí  krytého bazénu v Kuřimi za takovou cenu ( cca 80 mil. Kč) 
Ing. M. Macková : studie rekonstrukce  bazénu již byla zadána v r.2006 ale jen na nejnutnější opravy bez možnosti 

dalšího rozšíření a využití. Už  v předchozím zastupitelstvu města byla zadána studie  na komplexní 
rekonstrukci tak, aby splňovala moderní nároky.  

 Stávající ZM se rozhodne buď za 50 mil. Kč stávající objekt, nebo zadat rozšířenou studii za cenu vyšší 
– cca 80 mil Kč. 

Ing. O. Štarha :  město dotuje  provoz bazénu cca 3 - 4 mil. Kč  za rok.  Pokud by  byl bazén zrekonstruován tak jak 
je plánován, věří v jeho ziskovost. 

Ing. Kotek : poznamenal, že objekt bazénu neprošel víceméně žádnou rekonstrukcí od  roku výstavby, tj. od r. 1976. 
Rekonstrukce je nutná. 

Dr. Poledňák: dnes  neschvalujeme 80 mil. Kč na rekonstrukci a rozšíření, nýbrž pouze 233.240,- Kč na projekt a 
ten je nutné zpracovat. 

 
Přijaté usnesení: 1090/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2007 dle přílohy 

9A- 9C. 
Hlasováno pro 13 zdrželi se  2. 
 
 
 
9. Různé 
9.1. 
Smlouva o úvěru 
Příl č. 12, 12A  předkládá Ing. O.Štarha,  zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim schválilo na posledním zasedání ZM při schvalování rozpočtu možnost pokrýt náklady na 
dofinancování výstavby MŠ z úvěru ve výši 5,5 mil. Kč. Na základě tohoto schválení bylo osloveno 6 bank o podání 
nabídky na poskytnutí úvěru, jelikož uzavření dodatku k původní úvěrové smlouvě by nebylo na základě zákona o 
zadávání veřejných zakázek právně čisté. Poptáván byl úvěr ve výši 5 mil. Kč s dobou splatnosti 5 let ve variantách 
fixní a nebo pevné sazby. Byla ponechána i možnost financovat z tohoto úvěru rekonstrukci městské knihovny. 
Svoji nabídku podaly 3 banky s následujícími výsledky: 
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1) Komerční banka                   pevná sazba         3,4 % 
          pohyblivá (závislá na sazbě 6M PRIBOR)  2,68% (+0,01 % k sazbě PRIBOR)       
         vedení účtu   150 Kč měsíčně 
 
2) Česká spořitelna                   pevná sazba         3,43 % 
          pohyblivá (závislá na sazbě 6M PRIBOR)  2,69% (+0,02 % k sazbě PRIBOR)       
         vedení účtu   130 Kč měsíčně 
 
3) Volksbank         pevná sazba         3,84 % 
          pohyblivá (závislá na sazbě 6M PRIBOR)   3,16% (+0,49 % k sazbě PRIBOR)       
         vedení účtu   0 Kč měsíčně 
 
Na základě předložených nabídek je předkládána ZM ke schválení smlouva s vítěznou firmou, Komerční bankou 
a.s. ve verzi pohyblivá sazba. 
Výše přijatého úvěru je max.5 000 000 Kč, úročen bude sazbou 6M PRIBOR +0,01%, doba čerpání je stanovena do 
konce letošního roku a následně bude úvěr 5 let splácen pravidelnými měsíčními splátkami. 
 Úvěr je navrhován z důvodu, aby bylo možno použít takto ušetřené prostředky na financování různých 
projektů, nutných k možnosti čerpání dotací z evropských fondů. Jelikož zbývající náklady na dofinancování MŠ již 
nebudou pravděpodobně ve výši 5 mil. Kč, je navrhována i možnost využít úvěr na dofinancování rekonstrukce 
knihovny..  
 
Přijaté usnesení: 1091/2007 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru  s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na 

Příkopě 33, č.p. 969, 114 07  Praha 1, IČ: 45317054. Úvěr bude poskytnut do výše 5.000.000,- 
Kč, se splatností 5 let, úrokovou sazbou 6M PRIBOR + 0,01% a bude použit na financování 
rekonstrukce objektu Městské knihovny Kuřim. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
9.2. 
Půjčka pro bytový dům Na Královkách 894-895 
Příl č. 13, 13A předkládá Ing. O.Štarha,  zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Na Město Kuřim se obrátil pověřený vlastník z bytového domu Na Královkách 894-895 se žádostí o poskytnutí 
bezúročné půjčky na opravu střechy ve výši  300.000,- Kč. Jelikož se jedná o nestandardní řešení (o půjčku lze žádat 
v rámci poskytování půjček z FRB – výběrové řízení je naplánováno na měsíc duben), je navrhováno poskytnutí 
půjčky s úrokem ve výši  4% , právě dle podmínek programu FRB.  Požádáno je o roční splátky s dobou splatnosti 3 
let. 
 
Připomínky: 
J. Brabec : souhlasí s poskytnutím úvěru ale domnívá se, že by  úvěr měl být poskytnut z FRB z důvodu zaúčtování 

a přehledu města o celkové výši půjček poskytovaných městem. 
Herman : navrhuje odpustit úroky, neboť se domnívá, že  problém byl  způsoben i ze strany města. 
Bc. Davidová : město má více domů s problematickými střechami, nedoporučuje jiné, než toto standardní řešení. 
 
Hlasováno o protinávrhu J. Herman –  poskytnutí bezúročného úvěru. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky Společenství vlastníků domu Na Královkách 894-895  Kuřim, ve 

výši 300 000 Kč s datem splatnosti k 31.12.2010. 
Hlasováno pro 4, proti 6, zdrželo se 5  neschváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1092/2007 - ZM schvaluje poskytnutí půjčky Společenství vlastníků domu Na Královkách 894-

895 Kuřim ve výši 300.000,- Kč s roční úrokovou sazbou 4% a pravidelnými ročními splátkami 
s datem splatnosti k 31.12.2010. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
Interpelace: 
1) Mgr. Nawrath : žádá  o poskytnutí kontaktů na  ostatní členy ZM. 
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2) Ing. Hanák : žádá vedení města uskutečnit setkání s důchodci a znovu si s promluvit o novém klubu důchodců 

(KD). 
Diskuze o  bývalé  a stávající rozloze  KD: 
 
 
3) A.Szabová : dotaz, kdy bude dokončena rekonstrukce objektu knihovny. 

Ing. Macková : Dne 16.3. bude jednání se firmou provádějící rekonstrukci (konečný termín je zatím  konec 
března). Bližší informace podá po tomto plánovaném jednání. 

 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl p.J.Brabec, následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení, schváleno všemi 
přítomnými. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:55 hodin. 
 
 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne 23.1.2007 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing. Martina Bojanovská      Mgr. Lubomír Kincl 
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