
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 05/2007 konaného dne 17.4.2007  
 
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.,  Ing. Drago Sukalovský, 
Alena Szabová, Vladislav Zejda   
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim. 
 
Omluveni: RNDr. Igor Poledňák a Ing.Miloš Krupica 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno   15 členů ZM. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: A.Szabóvá a  J.Herman 
Hlasováno  pro 15 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr.L.Kincl a Mgr. M.Nawrath 
Hlasováno pro 15.  
 
 
Program 
1. Výkup pozemku parc.č. 2976/11 k.ú.Kuřim  
2. Plnění usnesení zastupitelstva města k 10.4.2007 
3. Jmenování člena kontrolního výboru 
4. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
5. Výstavba města, investice 
- Stavební úpravy střech ZŠ Tyršova, Kuřim - žádost o snížení nebo prominutí penále 
6. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  – p. Zdeněk Kučerovský 
7. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a městem Kuřim 
8. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
- Návrh komise sportovní  
- Návrh komise kulturní 
9. Jmenování dalších členů  finančního výboru 
10. Finanční záležitosti I. 
- Povolení splátek manž. Vaněrkovým 
11. Různé 
- Žádost obyvatel v lok. Díly za Sv. Janem  
- Manž. Ilona Marková a Doc.Dr.Ing. Jiří Marek – žádost o stanovisko města ke koncepci  nemocniční zdravotní 

péče občanů Kuřimi 
- Aleš Kadlec –  připomínky  
- Příspěvek na provoz WC v železniční stanici Kuřim 
12. Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb 
13. Finanční záležitosti II. 
- Zápis ze zasedání Finančního výboru 
- I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
- Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby dle  OZV č. 4/1997  
- Rozpočtové opatření č.3 
 
Program schválen všemi přítomnými 
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1. Výkup pozemku parc.č. 2976/11 k.ú.Kuřim  
Sportoviště od vlastníka Ing. Ivana Vičara (stadion Kuřim) 
Příl. č. 4, 4D předkládá Ing.O.Štarha, zprac. J.Němcová. 
 
Na základě „Znaleckého posudku č. 3037 a výpočtu obvyklé ceny“ ze dne 15.3.2007 znalce Milana Krapky byl 
předmět výkupu oceněn částkou 1,400.000,- Kč  (tj. 356,- Kč/m2 pozemku), se kterou právní zástupce vlastníka  
vyslovil souhlas. 
Na základě vzájemné dohody je předkládáno usnesení na odkoupení pozemku parc.č. 2976/11 k.ú.Kuřim – 
ost.plocha, sportoviště o výměře 3929 m2 od vlastníka Ing.Ivana Vičara. 
 
Přijaté usnesení : 1093/2007 – ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 2976/11 k.ú.Kuřim o výměře 

3929 m2  od vlastníka za cenu dle „Znaleckého posudku č. 3037 a výpočtu ceny obvyklé“ ze 
dne 15.3.2007 znalce Milana Krapky.    

Hlasováno  pro 14, zdržel se  1 (J:Herman) 
 
 
 
2. Plnění usnesení zastupitelstva města k 10.4.2007 
Příl. č. 1, 1A předkládá Ing.O.Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
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.  
 
Přijaté  usnesení : 1094/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 10.4.2007.  
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
3. Jmenování člena kontrolního výboru 
Příl. č. 2, předkládá a zpracoval Ing.M. Kotek. 
 
Předkladatel navrhuje jmenovat do kontrolního výboru za SNK-ED paní Miladu Svobodovou, bytem U stadionu 
a paní Zdeňku Vašíčkovou, bytem Komenského 837 Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1095/2007 - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, členem kontrolního výboru  Miladu Svobodovou a Zdeňku Vašíčkovou. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
4.1.  
E.ON Distribuce, a.s. – žádost o odkoupení pozemku pod trafostanicí 
Příl. č. 3 předkládá Ing.O. Štarha, zprac. Bc.J.Davidová. 
 
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 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.  
Společnost E.ON Distribuce, a.s. požádala o uzavření budoucí kupní smlouvy na část pozemku p.č. 283 k.ú. 
Kuřim o výměře cca 10 m2. Tato žádost byla na schůzi ZM dne 6.3.2007 projednána pod číslem usnesení 
1082/2007 a byl zveřejněn záměr na odprodej části výše uvedeného pozemku - bez připomínek.  
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Přijaté usnesení : 1096/2007 - ZM schvaluje 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 15. 
 

 
 
4.2.  
Odprodej staveb: SO 02 vodovodu a SO 04 dešťové kanalizace do majetku města, 
zřízení věcného břemene 
Příl. č. 3, 3A  předkládá Ing.O. Štarha, zprac. Bc.J.Davidová. 
 
Společnosti : S&K LABEL spol. s r.o. /jako budoucí prodávající/, Shop service, spol. s r.o. /jako budoucí 
povinný z věcného břemene/ a LIKOV Lipůvka, spol. s.r.o. /jako budoucí prodávající a budoucí povinný 
z věcného břemene/ - společní investoři v průmyslové zóně Blanenská požádali město Kuřim o uzavření budoucí 
kupní smlouvy a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci staveb -SO 02 vodovodu a SO 04 
části dešťové kanalizace vybudovaných na pozemcích p.č. 2994/7, 2996/3, 2994/5, 2219/8, 2994/30, 2997/1, 
2994/31, 2994/32, 3064, vše k.ú. Kuřim jejichž stavba byla povolena vodoprávním úřadem MěÚ Kuřim stavební 
povolení č.j. MK 18176/06/OSVO/He.  
Společnosti S&K LABEL spol. s r.o a LIKOV Lipůvka, spol. s.r.o. nabízejí odprodej  části výše uvedené 
infrastruktury za celkovou cenu 100,- Kč do majetku města Kuřimi s tím, že se ve smlouvě zavazují uhradit daň 
z převodu nemovitostí ve výši dle znaleckého posudku. 
Současně se společnosti Shop service, spol. s r.o. a LIKOV Lipůvka, spol. s.r.o. zavazují bezúplatně zřídit 
k těmto stavbám věcné břemeno ve prospěch města Kuřimi a Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.   
 
Dne 18.12.2006 přijalo v této souvislosti ZM usnesení : 
1035/06 
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.  
 
Vzhledem k tomu, že investor je ochoten uhradit daň z převodu nemovitostí a podat řádné daňové přiznání,  je 
možno inženýrské sítě nabýt do majetku města Kuřimi úplatně. Z tohoto důvodu je níže uvedené usnesení č. 
1035/2006  nadbytečné. 
 
Přijaté usnesení : 1097/2007 - ZM ruší usnesení č. 1035/2006 ze dne 18.12.2006. 
Hlasováno pro 15. 
 
Přijaté usnesení : 1098/2007 - ZM schvaluje uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene se společnostmi S&K LABEL spol. s r.o. – IČ: 44962878, Shop service, 
spol. s r.o. -  IČ: 26223074 a LIKOV Lipůvka, spol. s.r.o. - IČ 60697598 ve věci staveb 
SO 02 vodovodu a SO 04 části dešťové kanalizace v délce cca 54 m vybudovaných na 
pozemcích p.č. 2994/7, 2996/3, 2994/5, 2219/8, 2994/30, 2997/1, 2994/31, 2994/32, 3064, 
vše k.ú. Kuřim – dle přílohy. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
4.3. 
Schválení úplatného nabytí pozemků pod místními komunikacemi do majetku obce (I. 
kolo výběrového řízení) – rok 2007 
Příl. č. 4, 4A  předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala J.Němcová 
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V souladu s „Pravidly  pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky  pozemků pod místními 
komunikacemi“ , schválenými Zastupitelstvem  města Kuřimi dne 7.3.2006 pod číslem usnesení 1023/2006 a na 
základě výsledku  výběrového řízení ze dne 30.3.2007, předkládá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi 
zastupitelstvu města ke schválení úplatné nabytí pozemku parc.č. 519/7 k.ú.Kuřim z vlastnictví  (SJM) fyzických 
osob  do majetku obce za cenu 96,- Kč/m2 pozemku. 
Manž. Pelikánovi se přihlásili jako jediní žadatelé a splnili požadované náležitosti žádosti. S přihlédnutím 
k objemu finančních prostředků je možno předložené nabídce vyhovět. 
 
Přijaté usnesení : 1099/2007 - ZM schvaluje  v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními  komunikacemi“ úplatné nabytí pozemku parc.č. 
519/7 k.ú.Kuřim o výměře 43 m2 z vlastnictví fyzických osob do majetku města za cenu 96,- 
Kč/m2 pozemku. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
4.4.  
Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim k výstavbě rodinného domu – 
ul. Na vyhlídce (manž. Jelínkovi) 
Příl. č. 4, 4B  předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Na veřejnou nabídku na odprodej části pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim vyhlášenou  v souladu s usnesením 
Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1024/2006/2007 ze dne 18.12.2006 zareagovali  v zákonem stanovené  lhůtě 
tj. do 31.1.2007 jako jediní  manž. Jan a Věra Jelínkovi, oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1105, 664 34 Kuřim 
s tím, že podmínky uvedené ve veřejné nabídce plně akceptují. Jedná se o zájemce, kteří dlouhodobě projevují 
zájem o koupi předmětného pozemku. Jsou otevřeni k jednání a spolupráci při projednávání případných dalších 
požadavků města spojených  s odprodejem jako např. zmenšení výměry  pozemku pro případný požadavek OŽP 
(stahování dřeva), vybudování inženýrských sítí  ve shodě s uvažovanou rekonstrukcí ul. Na vyhlídce. 
Pro stanovení podmínek napojení pozemku na inženýrské sítě v ul. Na vyhlídce, požádal OIRR BVaK, a.s. 
vodohospodářský rozvoj o vyjádření k napojení případné výstavby rodinných domů na pozemcích parc.č. 
3091/1, 3092/1, 3093/1, 3095, 3097 a 3098 k.ú.Kuřim na vodovodní řad. 
A) BVaK a.s. požaduje propojit mezipásmovým uzávěrem stávající řad DN 100 pro Podlesí s vybudovaným 
vodovodním řadem, který je ukončen  u parc.č. 3090/2 k.ú.Kuřim (délka cca 150 m). Na tento vodovod bude 
možno napojit cca 8 volných stavebních pozemků v horní části ulice. 
B) Z hlediska prostorového uspořádání inž. sítí bylo objednáno u odpovědného projektanta posouzení, zda 
případný propoj vodovodů nebude potřeba budovat mimo plánovanou komunikaci.  
Závěr projektanta : navrhované prodloužení vodovodu a plynovodu bude možné vést souběžně s navrhovanou 
stavbou rekonstrukce kanalizace. Přesné uložení vodovodu a plynovodu bude prověřeno v projektu pro územní 
řízení a stavební povolení. 
C) Pro  rekonstrukci komunikace ul.Na vyhlídce bude nutno zachovat pro Město Kuřim pás v severní části 
pozemku v šířce 3 m. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že část pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim, z něhož bude v severní části 
oddělen pruh o šířce 3 m, je možno za níže uvedených podmínek manž. Jelínkovým, jako jediným zájemcům, 
vzešlým z veřejné nabídky odprodat. 
 
Diskuze, změny: 
Starosta : vzhledem k faktu, že se jedná o jeden z posledních pozemků ve městě a Jelínkovi jsou jedinými 

zájemci, navrhuje záměr nechat zatím otevřený a s prodejem nespěchat. 
Ing.Sukalovský : souhlasí s návrhem postupu starosty s tím, že pokud by se tento pozemek v budoucnu prodával, 

mělo by být  jasně specifikováno, která část bude  k prodeji a kterou si ponechá město  pro 
infrastrukturu. 

Mgr.Kincl : souhlasí s návrhem starosty a jednat o dalších alternativách. 
J.Brabec: žádá případný prodej projednat ještě v komisi ŽP. 
p.Jelínek : nelíbí se mu postup města - že na poslední chvíli odstoupilo  od prodeje. 
Starosta : důvodem prozatímního vyčkávání je  také skutečnost, že obyvatelé v husté  zástavbě v lok. Sv. Jan 

nemá veřejnou zeleň, sportoviště apod. a tak jednou z možností je i směna tohoto pozemku za 
pozemek na Dílech  za sv. Janem. 

Starosta stahuje materiál z dalšího projednání. 
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4.5. 
Merta Michael, Bezručova čtvrť 1124, 664 34 Kuřim – nabídka na výkup části pozemku 
parc.č. 1078 k.ú.Kuřim 
Příl. č. 4, 4C  předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
V souvislosti se  stavbou kanalizace pro rodinné domy v ulici Hybešova (manž. Štěpánkovi, Růžičkovi, 
Danielovi, Fridrichovi) došlo chybou  projektanta  k uložení  kanalizačního řadu DN 300 do pozemku parc.č. 
1078 k.ú.Kuřim – vlastník pan Michael Merta. S jeho souhlasem  byl na pozemek umístěn zrestaurovaný 
„morový kříž“, který  původně stál mimo pozemek pana Merty. Jak uložení kanalizace tak i umístění kříže pan 
Merta akceptuje a část poz.parc.č. 1078 kterou nezaplotil, nabízí Městu Kuřim k odprodeji  za cenu 10.000,- Kč 
s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem (tj. 435,- Kč/m2 pozemku). 
 
Diskuze: 
Ing.Hanák : cenu 435,-/m2  považuje za vysokou, navrhuje cca 150,-/m2. 
Mgr.Ambrož : impulz koupě pozemku vzešel ze strany města, tento pozemek je pro město důležitý, oceňuje 

vstřícný přístup majitele, navrženou cenu doporučuje schválit, celková cena pozemku není velká. 
 
Přijaté usnesení : 1100/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1078 k.ú.Kuřim, ozn. GP  

číslo 2251-49/2007 ze dne 3.4.2007 jako parc.č. 1078/2 k.ú.Kuřim o výměře 23 m2 od 
vlastníka za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že náklady spojené s převodem uhradí 
nabyvatel. 

Hlasováno pro 13, proti 2 ( Ing.Hanák, J.Herman) 
 
 
4.6. 
Knihovna na ul. Popkova – Smlouva o narovnání podílů, zrušení a vypořádání ideálního 
spoluvlastnictví   
Příl. č. 5, 5A předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 16.8.2005 usn.č. 1080/2005 schválilo nabytí nemovitostí - id. 
1/3 budovy č.p. 1012 na pozemku parc.č. 2086/2 a id. 1/3 pozemku parc.č. 2086/2 vše v k.ú. Kuřim od RNDr. 
Jana Černého, trvale bytem nám. T.G.Masaryka 710, Smržovka za účelem přestavby II. NP kotelny a připojení 
této části budovy k Městské knihovně do majetku Města Kuřimi.  
V kupní smlouvě bylo dohodnuto, že spoluvlastnické podíly budou narovnány po té, co budou známy výměry 
prostor, které budou jednotliví spoluvlastníci budovy užívat. Na základě projektové dokumentace byla 
zpracována a RNDr. Černým odsouhlasena „Smlouva o narovnání podílů, zrušení a vypořádání ideálního 
spoluvlastnictví“ – viz příloha A, která mění vlastnictví Města Kuřimi z  id. 1/3 budovy č.p. 1012 na pozemku 
parc.č. 2086/2 a id. 1/3 pozemku parc.č. 2086/2 na budoucí skutečně užívaný podíl o velikosti 1389/3489 a 
vlastnictví RNDr. Černého k id. 2/3 budovy č.p. 1012 na pozemku parc.č. 2086/2 a id. 2/3 pozemku parc.č. 
2086/2 na podíl o velikosti 2100/3489. V budově jsou vyčleněny dvě nebytové jednotky. Jednotka č. 1012/1 – 
kotelna o výměře 210 m2, jejíž výlučným vlastníkem se stane RNDr. Jan Černý a jednotka č. 1012/2 – knihovna 
o výměře 138,90 m2, jejíž výlučním vlastníkem se stane Město Kuřim.  
 
Přijaté usnesení : 1101/2007 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o narovnání podílů, zrušení a vypořádání 

ideálního spoluvlastnictví“ ve věci vypořádání ideálního spoluvlastnictví k budově č.p. 1012 
na pozemku parc.č. 2086/2 a pozemku parc.č. 2086/2 v obci a k.ú. Kuřim mezi Městem 
Kuřim se sídlem Jungmannova 968, Kuřim a RNDr. Janem Černým, trvale bytem nám. 
T.G.Masaryka 710, Smržovka - dle přílohy.  

Hlasováno pro 15. 
 
 
4.7. 
Radek Kotlán, trvale bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 1123 – žádost o prominutí 
poplatku z prodlení  
Příl. č. 6  předkládá Ing.O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová. 
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Z důvodu neplacení nájemného a služeb s nájmem spojených schválila RM dne 12.7.2006 usn.č. 311/2006 
výpověď z nájmu bytu  č. 1123/6, 2+1 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi dle § 711 odst.2) písm. b) zák. č. 40/1964 
Sb., paní Mileně Kotlánové a Radku Kotlánovi oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1123.  
Radek Kotlán začal s městem jednat o úhradě dlužné částky. Uvedl, že se s manželkou rozvedl, a že má zájem 
v bytě dále bydlet s nezletilou dcerou Radkou Kotlánovou (nar. 7.11.1993), která mu byla rozsudkem Okresního 
soudu  Brno-venkov svěřena do výchovy. V srpnu 2006 zaplatil částkou 39.000,- Kč dlužné nájemné a služby 
s nájmem spojené a v září 2006 zaplatil na dlužných poplatcích z prodlení 29.500,- Kč.  
Na základě výše uvedeného RM usn. č. 404/2006 ze dne 13.9.2006 schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
č.1123/6 Radku a Mileně Kotlánovým. 
Rozsudkem Okresního soudu Brno venkov č.j. 6 C 73/2006-21 ze dne 30.10.2006, který nabyl právní moci dne 
3.1.2007 bylo zrušeno právo společného nájmu Radku Kotlánovi a Mileně Kotlánové k bytu č. 1123/6 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi a výlučným nájemcem bytu se stal Radek Kotlán. Milena Kotlánová je povinna byt 
vyklidit a vyklizený předat Radku Kotlánovi do 15-ti dnů po zajištění náhradního bytu. 
Nyní na uvedeném bytě  vázne dluh na poplatku z prodlení ve výši  32.653,- Kč 
 
Podrobněji : 
Poplatek z prodlení za období 9/1999-10/2006              60 817,- Kč 
K 30.3.2007 uhrazeno                              28 164,- Kč 
Dlužný poplatek z prodlení k 30.3.2007                            32 653,- Kč 
 
Pan Radek Kotlán žádá Zastupitelstvo Města Kuřimi o prominutí poplatku z prodlení ve výši 30.408,- Kč, což je 
cca ½ z celkové částky poplatku z prodlení.  
Vzhledem k tomu, že pan Kotlán dlužné nájemné a služby s nájmem spojené doplatil včetně téměř ½ poplatku z 
prodlení, doporučuje OMP prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ z částky 60 817,- Kč s podmínkou, že 
zbývající částku dluhu 2 245,- Kč jmenovaný doplatí do 31.7.2007. 
 
Diskuze: 
Mgr.Kincl : proč  OMP doporučilo ½ poplatku z prodlení prominout. ? 
Bc.Davidová : problém p.Kotlána řešila i rada města - byt byl užíván p.Kotlánovou která neplatila nájemné 

(p.Kotlán neměl do bytu přístup), čímž hrozilo zrušení NS a vystěhování. Jak se o tomto dověděl 
p.Kotlán, vzal si úvěr  a zaplatil část a nyní splácí úvěr za dluh, který nevytvořil on. Pokud dojde 
ke splnění podmínek města p.Kotlánem,  NS bude uzavřena s p.Kotlánem. 

Ing.Sukalovský : souhlasí s návrhem OMP, ale navrhuje nechat zpracovat metodiku na řešení těchto situací. 
Bc.Davidová : město se snaží problematické  nájemce „hlídat“, tento případ je specifický. 
Mgr.Kincl : poznamenal, že nějaká metodika města pro řešení těchto případů existuje, třebaže není v písemné 

formě. 
 
Přijaté usnesení : 1102/207 - ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 

1123/6 ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi ve výši 30.408,- Kč (cca 1/2 z celkové částky 60.817,- 
Kč) panu  Radku Kotlánovi, trvale bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 1123, za předpokladu, že 
dlužnou částku ve výši 2.245,- Kč uhradí do 31.7.2007. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
4.8. 
Nabytí staveb do majetku města – technická infrastruktura v ul. Luční 
Příl. č. 7, 7A předkládá Ing.M. Macková,  zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Zastupitelstvo města schválilo tato usnesení : 
Dne 18.12.2006, č.usn. 1034/2006/2007 
ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb do vlastnictví Města Kuřimi : 
  - 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. 
Dne 23.1.2007, č.usn. 1067/2007 
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ZM schvaluje bezúplatné nabytí stavby – komunikace délky cca 62 m, po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí a po odstranění případných nedodělků, do vlastnictví Města Kuřimi  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.  

Jelikož se počet investorů rozšířil, navrhuje OIRR a OMP zrušit tato usnesení a schválit nové s uvedením nových 
investorů – Ing.Jiří Lhoták, Lenka Lhotáková a Roman Ondřejka. 
 
Přijaté usnesení : 1103/2007 - ZM ruší svá usnesení č. 1034/2006/2007 ze dne 18.12.2006 a 1067/2007 ze dne 

23.1.2007. 
Hlasováno pro 15. 
 
Přijaté usnesení: 1104/2007 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí staveb do vlastnictví Města Kuřimi : 
  - vodovodní řad délky cca 47 m, 
  - jednotná kanalizační stoka délky cca 100 m, 
  - komunikace délky cca 62 m, 

umístěných na pozemcích parc.č. 37, 11/2, 2997/1, 2994/30, 2994/31, 2996/3, 2994/32, 
2994/74238, 4239 a 6/1, vše v k.ú. Kuřim v rámci výstavby  8 rodinných domů na ul. Luční 
z vlastnictví  investorů Ing. Jiřího Lhotáka, Lenky Lhotákové a Romana Ondřejky s tím, že 
bude zároveň uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení věcného břemene na vodovod a 
kanalizaci 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 15. 
 
 
 
5. Výstavba města, investice 
5.1  
„Stavební úpravy střech ZŠ Tyršova, Kuřim - žádost o snížení nebo prominutí penále“ 
Zpracovala: Ing.Zavřelová 
 
12.02.2007 podal zhotovitel výše uvedené akce, firma imikra, spol.s.r.o., Kroupova 4256/1, Brno 636 00, žádost 
Radě města Kuřimi žádost o prominutí nebo snížení uplatňovaného penále, které činí celkem 192.881,50 Kč 
vč. DPH. Penále bylo vypočteno na základě podkladů TDI z celkové ceny díla ode dne smluvního ukončení díla 
15.11.2006 ke dni 4.1.2007, kdy byla stavba pozastavena. Prodloužení termínu bylo dodatkem č.1, 
odsouhlaseným 10.1.2007 RM usnesením č.105/2007. Dodatkem č.2 byl rozšířen rozsah prací o SO 05 - Střecha 
nad únikovým schodištěm  s termínem dokončení tohoto objektu  do 31.3.2007. V současné době je dílo dle 
SOD již ukončeno a předáno. K dnešnímu dni bylo zaplaceno penále ve výši 131.593,02 Kč vč. DPH. Zbývá 
doúčtovat penále ve výši 61.288,50 Kč vč. DPH. 

Zhotovitel navrhuje dvě možnosti řešení, a to úplné prominutí penále s prodloužením záruční doby díla 
na 10 let nebo snížení penále z 0,1% (192.881,52 Kč.vč.DPH) na 0,02% (38.576,30 Kč. Vč.DPH )z celkové ceny 
díla a prodloužení záruční doby na 8 let.  

OIRR doporučuje přijmout návrh o prodloužení záruční doby na 8 let a prominout částku 61.288,50 Kč.  
 
Poznámka: 
Ing. Macková : s firmou imikra jsou dobré zkušenosti, navrhuje níže uvedené usnesení přijmout. 
 
Přijaté usnesení: 1105/2007 - ZM souhlasí s prodloužením záruční doby na 8 let a s prominutím částky  

61.288,50 Kč z celkové částky penále 192.881,50 Kč vč. DPH firmě imikra, spol. s r.o., se 
sídlem Škroupova 4256/1, 636 00 Brno v rámci akce „Stavební úpravy střech ZŠ Tyršova, 
Kuřim“. 

Hlasováno pro 14, zdržel se  1 ( J.Brabec ) 
 
 
 
6. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  – p. Zdeněk 
Kučerovský, firma EMBRA Apartment, s.r.o. 
Příl. č. 9, 9A-D předkládá Ing.O.Štarha, zpracovala Ing. J. Lekešová. 
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OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká změny funkčního využití 2 ploch 
pro sportovní a rekreační zařízení.  
Plocha  SP 2.1 – část – navržena změna na plochu pro výstavbu rodinných domů.  
Plocha SP 2.2 – navržena na plochu pro bytové domy.  
Jedná se o lokalitu v Dílech za sv. Janem, pokračování V. etapy. 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). 
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. V současné době se zpracovává 
manipulační řád pro vypouštění dešťových vod z retenčních nádrží z lokality Díly za sv. Janem. Pro budoucí 
výstavbu bude OIRR požadovat po investorovi dopracování tohoto manipulačního řádu a prověření kapacity 
zatrubněného  Mouzovského potoka z hlediska výstavby dle schváleného územního plánu. 
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 (30.4.2007) nelze tento záměr  již zařadit do projednávání! 
V komisi výstavby byla tato žádost projednána dne 4.4.2007. Komise výstavby  souhlasí se změnou ÚP pro 
bytové domy s podmínkou, že bude smluvně zajištěno vybudování sportovního hřiště a dopravně napojen 
pozemek p.č. 2645 (vlastník Město Kuřim). Pro 5, proti 2, zdržel se hlasování 1 z celkového počtu 11 členů 
komise. 
 
Materiál byl úvodem jednání ZM starostou města stažen z jednání na základě  žádosti podané  firmou 
EMBRA Apartment, s.r.o.. 
 
 
 
7. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Jihomoravským krajem a městem 
Kuřim 
Příl. č. 10, 10A předkládá Ing.O.Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová. 
 
Uzavření partnerství mezi městem Kuřim a Jihomoravským krajem je institucionální součástí „Projektu 
zvyšování projektové absorpční kapacity Jihomoravského kraje“ v rámci priority 3. Společného regionálního 
operačního programu (SROP) „Rozvoj lidských zdrojů v regionech“, opatření 3.3. Jedná se o projekt 
neinvestičního charakteru, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu, Ministerstva pro 
místní rozvoj a krajského rozpočtu.  
 Projektu se zúčastní zástupci obcí tzv. 2. a 3. typu, mikroregionů a obcí, které požádaly o začlenění do 
Jihomoravského kraje. Dále zástupci vysokých škol, odborných škol, neziskových organizací, podnikatelských 
subjektů, regionálních poradenských institucí, obchodních komor, agrárních komor, zájmových spolků, 
odborových svazů, pracovních úřadů, organizací zřizovaných krajem.  
 Projekt probíhá v letech 2005-2007. Nabídne aktivity na 4 úrovních: budování partnerství v regionu, 
vytváření strategických a rozvojových dokumentů, nabídka vzdělávacích aktivit, pomoc při vytváření projektů 
partnerům.  
 Cílem projektu je zvýšit celkovou schopnost subjektů na území Jihomoravského kraje (tedy i města 
Kuřimi) absorbovat prostředky z regionálních, národních a evropských zdrojů. Prostředkem k tomu bude 
podpora aktivit vedoucích ke kvalifikované přípravě vhodných rozvojových programů na mikroregionální, 
místní a krajské úrovni a vhodných projektů, které budou z těchto rozvojových programů vycházet. Cílem je též 
vytvořit institucionální rámec postavený na principech partnerství klíčových subjektů daného území i partnerství 
mezi veřejnou a privátní sférou. Aktivity projektu by měly subjekty regionů dobře připravit na dovednosti 
spojené s využíváním možností financování projektů ze Strukturálních fondů a zabezpečit bezproblémový 
průběh implementace projektů. Cílem je příprava dostatečného množství kvalitních projektů pro následující 
období 2007-2013. 
 V roce 1.2.2006 již byla uzavřena smlouva o partnerství, která měla platnost do 30.6.2007. 
Nová smlouva již byla schválena Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.2.2007. její platnost bude do 
30.11.2007. 
 

 8



Přijaté usnesení: 1106/2007 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci mezi 
Jihomoravským krajem a Městem Kuřim za účelem realizace projektu „Zvyšování  projektové 
absorpční kapacity Jihomoravského kraje“.  

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
Před projednáním  materiálů 11 a 19 (příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti) místostarostka 
Ing.M.Macková sdělila, že z důvodu podjatosti nebude  hlasovat v případě poskytování  příspěvků z „fondu“, 
neboť je  starostkou Jednoty Orla, jednoho z žadatelů příspěvek. 
 
 
 
8. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8.1.  
Návrh komise sportovní  
Příl. č. 11, 11A,  předkládá Mgr. Lubomír Kincl. 
 
Komise sportovní projednala na svém zasedání dne 14.3.2007 žádosti o příspěvek, předložila je k projednání 
RM. RM schválila udělení příspěvků v  bodech 4, 5, 6, 9, 12, a,b,c,d,e,f , 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 a doporučila 
ZM schválení příspěvků v bodech 2, 3, 7, 10, 11, 13, 15 a 16 (viz příloha).  
 
Diskuze, změny: 
Mgr. Kincl : pronájem tělocvičen pro děti a mládež je bezplatný, příspěvek z fondu se na  tento účel nebude 

vyplácet. 
J.Brabec : obává se, že  pronajímatelé tělocvičen nebudou chtít mládeži prostory pro nevýdělečnost půjčovat 
Mgr.Kincl : je to možné, pokud se tyto problémy vyskytnou,  budeme  problém řešit. 
Ing. Kotek : žádá schválení příspěvků TJ Sokolu Kuřim, v nichž  Sokol žádal příspěvek na Běh Terryho Foxe ve 

výši 7.000,- ( žádost č. 19) a pro odd. stolního tenisu ve výši 15.000,- (žádost č. 20) a příspěvek  jim 
nebyl radou města schválen z důvodu pochybností, zda Sokol Kuřim řádně splácí městu půjčku. 

Ing.Varmužka : potvrdil, že půjčka je Sokolem splacena. 
 
Závěr: 
Na základě tohoto sdělení vedoucího finančního odboru  ZM příspěvek pro Sokol Kuřim dle žádostí č. 19 a  20  
( ve výši 7.000,- a 15.000,- ) dodatečně schválilo. 
Jednotě Orla byla schválena dotace ve výši 15.000,- Kč na zakoupení materiálu a dodatečně 35.000,- Kč  na 
úhradu provozních nákladů (elektřina, plyn … klubovny Orla ). 
 
Přijaté  usnesení: 1107/2007 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Komise sportovní Rady města Kuřimi ze dne 14.3.2007 - se změnami. 
Hlasováno pro 14, nehlasovala  Ing.Macková. 
 
 
 
8.2. 
Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti – návrh komise 
kulturní 
Příl. č. 19, 19A předkládá a zpracoval Ing.Ing.Drago Sukalovský. 
 
Komise kulturní projednala na svém zasedání dne 14. 3. 2007 žádosti o příspěvek a dále je předložila 
k projednání RM. RM schválila udělení příspěvků v bodech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15,19, 20 a doporučila 
ZM schválení příspěvků v bodech 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18 a 21. 
 
Diskuze, změny: 
Ing. Sukalovský k žádosti č. 6:  komise neschválila příspěvek p.Mojmíru Kohoutkovi (žádost .č. 6 ) z důvodu, že 

veřejnost nebyla o akci informována. 
M. Kohoutek : naše akce je prodána dříve, než je akce zveřejněna. 
Ing. Sukalovský : navrhuje  tedy příspěvek dle žádosti č. 6 schválit, ale vyzval organizátora, aby příště  určitě 

využít alespoň jednu z možností zveřejnění. 
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Ing. Sukalovský k žádosti  č. 5: Svazu postižených  civil. chorobami nebyl příspěvek schválen, neboť organizace 
je osvobozena  od plateb nájemného. 
K žádosti č. 1 : komise doporučila  schválení částky 60 tis. Kč,  rada města RM se k žádosti 
nevyjádřila. 

J Brabec k žádosti č. 1 : nedoporučuje  příspěvek schválit v žádné výši, dále dementoval  materiál č.16 
p.Kadlece, v němž podal protest proti zasahování Ing.D.Sukalovského a  J.Brabce na jednání ZM 
k jedno žádosti o příspěvek. 
Dále  žádá samostatně hlasovat o poskytnutí  příspěvku p.Kadlecovi. 

J.Herman : navrhuje p.Kadlecovi příspěvek ve výši alespoň 50.000,- Kč, dle jeho názoru je p.Kadlec ve svých 
reportážích, oproti firmě  KTN Direkt film, která je ofic. přispěvovatelem do kuřimské kabelové 
televize,  aktuálnější, více propaguje mládežnickou činnost apod.  

A. Szabová : souhlasí s p.Hermanem. 
Mgr. Kincl : příspěvky p.Kadlece mají široký záběr (třebaže nesplňuje  nějaká pravidla) a 
operativně zachycuje dění v Kuřimi. 

Ing. Bojanovská : podpoří p.Kadlece, navrhuje příspěvek ve výši 100 tis., Direkt film sdružení VIVA CITY 
odmítl přijet natočit veřejnou akci. 

V. Zejda : souhlasí s Ing.Bojanovskou. 
Ing. Sukalovský aj.Brabec : vyjádřili kritiku na práci p.Kadlece. 
Ing. Macková :  souhlasí s poskytnutím příspěvku p.Kadlecovi dle doporučení komise. 
 
Hlasováno  příspěvku firmě  Kadlec – Kotva KA ve výši : 100 tis. Kč : pro  8 hlasů -  neschváleno 

60 tis. Kč : pro  9  hlasů - schváleno 
 
Závěr: 
Žádost č. 1 - Kadlec – Kotva KA (příspěvek na reportáže) – dodatečně schválen příspěvek ve výši 60.000,-  Kč 
Žádost č. 6 – Mojmír Kohoutek (Večer trampských písní) – dotačně schválen příspěvek ve výši 3000,- Kč 
Žádost č. 8 – Slávek Bednář (Rock made in Gambrinus) – schválen příspěvek ve výši 60.000,- Kč 
Žádost č. 21 – TJ Orel Kuřim (na činnost) – dodatečně  schválen příspěvek ve výši 35.000,- Kč 
 
Přijaté  usnesení : 1108/2007 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Komise kulturní Rady města Kuřimi  ze dne 14. 3. 2007. 
Hlasováno pro 14, Ing, Macková z důvodu podjatosti nehlasovala. 
 
Přestávka 20:00 – 20:20 hodin. 
 
 
 
9. Jmenování dalších členů  finančního výboru 
Příloha č. 2, 17 a 18. 
 
Člen ZM  Ing.Miloš Kotek předkládá návrh jmenovat do finančního výboru (FV) za SNK-ED Ing.Antonína 
Chocholáče, bytem Kuřim, Zborovská 831. 
Člen ZM Ing. Rostislav Hanák předkládá návrh jmenovat do FV za KSČM p.Miloslava Hájka, bytem Kuřim, 
Vrchlického 1222. 
Místostarosta Mgr. Lad. Ambrož předkládá návrh jmenovat do finančního výboru (FV) p.Dagmar Rousovou, 
bytem Kuřim, Wolkerova 947. 
 
Přijaté usnesení: 1109/2007  - ZM volí dle § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, Ing. Antonína Chocholáče, Dagmar Rousovou, Miroslava Hájka a Lenku Katolickou 
členy finančního výboru. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
10. Finanční záležitosti I. 
10.1. 
Povolení splátek manž. Vaněrkovým 
Příloha č. 12, 12A,B předkládá Ing. O.Štarha, zprac. Ing. A. Varmužka. 
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ZM je předkládána žádost manželů Vaněrkových o  umožnění  splátkování dlužné částky  půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení.  
 Manželům Vaněrkovým byla v roce 2002 poskytnuta půjčka z Fondu rozvoje bydlení ve výši 200.000,- 
Kč a s úrokem 4 % dle platné vyhlášky města. V průběhu trvání smluvního vztahu se vyskytly u manželů 
Vaněrkových problémy se splácením, které byly řešeny ze strany města dle vnitřního předpisu o vymáhání 
pohledávek (upomínky). Na poslední upomínku před fází soudního vymáhání manželé Vaněrkovi zareagovali 
přiloženou žádostí a faktem, že od ledna tohoto roku začali dluh, sice se zpožděním, splácet. Dlužná částka činí 
cca  90 000 Kč. Na základě toho, že manželé Vaněrkovi započali se splácením (první tři letošní úhrady přišly 
v termínu), OF po dohodě s OMP navrhuje schválit odklad splácení až do úplného zaplacení formou 
pravidelných měsíčních splátek, přičemž jim ke splátkovému kalendáři bude dopočítán úrok za tuto 
prodlouženou dobu splácení. Toto bude znamenat pouze prodloužení doby, po kterou budou půjčku splácet. 
V případě porušení schválených pravidel by byla půjčka bez dalšího vymáhána soudně. 
 
Přijaté  usnesení : 1110/2007 - ZM schvaluje splácení dlužné částky k půjčce z Fondu rozvoje bydlení 

manželům Romanovi a Zuzaně Vaněrkovým, Vojtova 630, Kuřim, pravidelnými měsíčními 
splátkami ve výši 4.500,- Kč  až do úplného zaplacení, za podmínek dle zápisu. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
11. Různé 
11.1. 
Žádost obyvatel v lok. Díly za Sv. Janem  
Příloha č. 14. 
 

- žádost o zvážení změny územního pránu ve prospěch  určení volných ploch ke sportovním účelům a odpočinku 
- napojení  silnice  do této  oblasti z hlavní silnice Dlouhá, tak, aby se frekvence aut rozdělila na všechny stávající 

komunikace (Metelkova, Dušínova a Foglarova). 
 
Tento materiál souvisí s příspěvkem pro jednání ZM číslo 9 – Podnět ke změně ÚP, který byl hned na úvodu 
jednání stažen z programu. 
 
 
11.2. 
Manž. Ilona Marková a Doc.Dr.Ing. Jiří Marek – žádost o stanovisko města ke koncepci 
 nemocniční zdravotní péče občanů Kuřimi 
Příloha č. 115, 115A-C. 
 
Na město Kuřim se obrátili výše jmenované  s žádostí o zaujmutí stanoviska ke koncepci nemocniční zdravotní 
péče  pro obyvatele Kuřimi s níž mají osobní špatné zkušenosti – viz příloha. Nesouhlasí s tím, aby pacienti 
z Kuřimi a okolí s potřebou akutní lékařské péče byli  převáženi přednostně do Tišnovské nemocnice, ale do 
nemocnice v Brně.  
 
Diskuze: 
Vzhledem k narůstající nespokojenosti občanů Kuřimi s akutní lékařskou  péčí, navrhuje zahájit jednání na toto 
téma s KÚ Jihomoravského kraje. 
Ing. Kotek : považuje stávající stav za nejhorší od r. 1989., navrhuje : 

-  zavedení LSPP  v Kuřimi 
- péči LSPP  napojit na velké brněnské nemocnice, které by zajistily komplex. péči a diagnostiku 
-  zajistit následnou péči  a následnou rehabilitaci v Tišnovské nemocnici. 

Ing.Bojanovská : žádá, aby ZM uložilo vedení města jednat s JMK a státem, aby byla možná svobodná volba 
lékaře. 

J.Brabec : doporučuje jednat přes „Zdravé město“,  zajistit diagnostiku na pracovištích  brněnských  nemocnic. 
Ing. Sukalovský : ZM by mělo pověřit starostu města jednáním s kompetentnímu orgány  a na příští jednání 

zastupitelstva pozvat osoby, které jsou za tuto péči odpovědní 
Dr.Marek :  navrhuje přijmout deklaratorní usnesení, které „bude tlačit“ na příslušné orgány. 
V.Zejda : rovněž  navrhuje jednat s JMK, aby spádová nemocnice byla určena v Brně (v nemocnici v Tišnově je  

pouze interna a chirurgie). 
J.Herman : žádá, aby starosta  jednal s Ministerstvem zdravotnictví o akutní zdravotní péči ve spolupráci s JMK. 
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Přijaté usnesení: 1111/2007 - ZM ukládá starostovi města  jednat ve věci  zlepšení  akutní  lékařské péče pro 

občany Kuřimi. 
Hlasováno pro 14, zdržel se  1 ( Mgr. Ambrož) 
 
 
11.3. 
Aleš Kadlec –  připomínky k zasahování Ing. D.Sukalovského a J.Brabce v záležitosti 
žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příloha č. 16. 
 
Pan Aleš Kadlec podal dne 5.4.2007 „písemný protest“ proti zasahování, vnášení připomínek  a návrhů Ing. 
D.Sukalovského a  J.Brabce  k žádostem p.Kadlece o příspěvek z Fondu na Podporu kulturní a spolkové činnosti 
na provoz studia KOTVA KA. 
K tomuto materiálu se již nikdo z přítomných nevyjádřil a nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
11.4. 
Příspěvek na provoz WC v železniční stanici Kuřim 
Přílohu č. 20, 20A předkládá a zprac. Ing.M.Macková. 
 
Dne 11.4.2007 se na Město Kuřim obrátily České dráhy, a.s, nábřeží L.Svobody 1222/12, Praha1 
prostřednictvím vrchního přednosty UŽST Brno-Maloměřice Ing. Najmona se žádostí o příspěvek na provoz 
WC v železniční stanici Kuřim – ve výši 10.000,- Kč bez DPH měsíčně. 
K dnešnímu dni je provoz WC v odjezdové hale železniční stanice Kuřim zajištěn ve všední dny od 5.00 do 
18.00 hod. V sobotu a v neděli jsou klíče vydávány výpravčím na požádání. Prostory jsou průběžně umývány a 
je zde stálý dohled.  ČD a.s. tuto službu zajišťovaly prostřednictvím soukromé firmy. Z důvodu ekonomické 
situace chtějí ČD a.s. od 1.5.2007 tyto služby  zajišťovat pouze v  rámci svých kmenových zaměstnanců  (úklid 
1x denně), to ovšem podstatně sníží  kvalitu služeb při průměrné návštěvě 80-100 lidí denně. 
Vzhledem k tomu, že ve městě Kuřimi nejsou veřejné WC a výše uvedené prostory tuto funkci plní, doporučuje 
předkladatelka  příspěvek  na provoz  WC ke schválení. 
 
Diskuze  
Ing. Macková :  i přesto, že je překladatelkou tohoto návrhu, považuje částku 10 tis./měsíc za vysokou. 
Ing. Sukalovský : provoz WC v nádražní budově by měla  řešit firma KORDIS. Je na provozovateli, aby zajistil i 

tento provoz , schválil by příspěvek, ale za  uzavření řádné smlouvy. 
J. Brabec : navrhuje zahájit jednání mezi městem, ČD a KORDISESem o provozování WC, přispět částkou 10 

tis., ale jen na dobu určitou a dál o provozování WC jednat. 
Ing. Kotek : navrhuje přispět 80 tis./rok (již se ČD platilo za jinou službu). 
Mgr.Kincl  nesouhlasí s poskytnutím příspěvku. 
 
Přijaté usnesení : 1112/2007 - ZM pověřuje místostarostku Ing.Miluši Mackovou jednáním  s příslušnými 

firmami o financování provozu WC a úklidu  v objektu Železniční stanice Kuřim. 
pro 14, zdrž. 1 (Ambrož) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje  příspěvek na provoz WC v železniční stanici Kuřim – ve výši 10.000,- Kč 

měsíčně společnosti  České dráhy, a.s , nábřeží L.Svobody 1222/12, Praha1 -  UŽST Brno-
Maloměřice, Jarní 50, Brno od 1.5.2007 – 30.9.2007. 

Hlasováno pro 8, proti 5, zdrželi se 2 – neschváleno. 
 
 
 
12. Změna zřizovací listiny Centra sociálních služeb 
Příl. č. 21, 21A-D předkládá Mgr.L. Ambrož, zpracovala M.Mikšová. 
 
Od 1.1.2007 bylo po dobu tří měsíců provozováno na základě zákona č. 108/2006 Sb. pobytové zařízení 
sociálních služeb Chráněné bydlení (dříve penzion), jehož režim je obdobný jako u Domova pro seniory (dříve 
DD), neposkytuje se pouze zdravotní péče. V průběhu uplynulých tří měsíců došlo k výraznému posunu ve 
výkladu zákona, zhodnocení potřeby sociálních služeb, nákladů a  především přání stávajících klientů, v jakém 
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zařízení by vlastně chtěli žít. Na základě těchto skutečností předkládáme návrh na provedení změny 
transformace.    
 Nastavením nových pravidel pro příjem klientů (skutečně potřebných péče) a postupným stárnutím 
stávajících klientů by to 5-10-ti letech  mohla být  provedena změna přímo na Domov pro seniory, ve kterém by 
pak již byli ubytováni klienti skutečně potřební této služby. 
Předpoklad potřeby příspěvku na provoz CSS  v případě změny Chráněného bydlení na Dům 
s pečovatelskou službou je cca 3.500 tis. Kč.  
 
Diskuze: 
J.Brabec : dotaz,  zda se změní platba za ubytování a poskytované služby novým klientům. 
M.Mikšová : původní nájemci nemusí  přistoupit na nové platby, noví klienti by už museli přijmout nové – vyšší 

platby (cca 4 tis./ měsíc). 
J.Herman  :  proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení  na ředitele Centra soc. služeb Kuřim (CSSK)? 
Mgr.Ambrož : nebylo potřeba vyhlašovat žádné výběrové řízení, neboť došlo pouze ke transformaci „Penzionu“ 

a ne ke zřízení CSSK. A nyní se opět jen organizace transformuje  na Dům s pečovatelskou službou. 
 
Přijaté  usnesení : 1113/2007 - ZM schvaluje s účinností od 1.5.2007 změnu zřizovací listiny Centra sociálních 

služeb, v rámci které bude Chráněné bydlení transformováno na Dům s pečovatelskou 
službou.  

Hlasováno pro 15. 
 
 
 
13. Finanční záležitosti II. 
13.1. 
Zápis ze zasedání Finančního výboru 
Příl. č. 22, 22A předkládá  Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
Dne 5.4.2007 se uskutečnilo první zasedání Finančního výboru.  
 
Ze zápisu 1.  jednání výboru konaného den 5. dubna 2007 v budově MěÚ Kuřim 
 
Program:  

1) organizační záležitosti 
2) projednání materiálů Zastupitelstva 
3) koncepce činnosti Výboru 

 
1) Konsensuálně bylo dohodnuto, že se Výbor bude scházet pravidelně, vždy v pondělí před úterním 

jednáním Zastupitelstva v 19:30 v malé zasedačce MěÚ Kuřim. Vedoucí FO bude tajemníkem Výboru, 
povede agendu a bude výstupy z jednání Výboru předávat k jednání Zastupitelstva – „na stůl“. Ke 
druhému jednání se tedy sejdeme dne 28.5. 2007 

 
2) Výbor detailně projednal t.č. připravovaná rozpočtová opatření k jednání zastupitelstva. Vyjma případu 

uvedeného níže, doporučuje Výbor navrhovaná RO schválit. V navrhovaném RO ve prospěch oprav 
v nájemních bytech (110 tis. mají a navrhováno je dalších 320 tis z rezervy rozpočtu a dalších 152 tis 
získaných ve výběrovém řízení) je Výbor toho názoru, že částka 320 tis je t.č. dostatečná. Větší částku 
Výbor doporučuje poskytnout pouze v případě, že celkový příjem města z nájemného za zařizovací 
předměty v bytech je vyšší než  420 tis. 

 
3) V závěru byla diskutována koncepce činnosti Výboru, záměrem je průběžně sledovat vývoj rozpočtu 

města  a průběžně aktualizovat rozpočtový výhled na roky příští, dále se věnovat hospodaření 
příspěvkových organizací města a zaujímat stanovisko k jejich záležitostem finančního charakteru. Na 
příští jednání Výboru bude přizván auditor a bude projednán závěrečný účet města za rok 2006.  

Zapsal Poledňák 
 
Přijaté  usnesení: 1114/2007 - ZM bere na vědomí zápis z 1. jednání Finančního výboru konaného dne 

5.4.2007.     
Hlasováno pro 15. 
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13.2. 
I. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Příl. č. 23 předkládá Ing..O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládán návrh na vyhlášení I. kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
Výběrové řízení se uskuteční ve dnech od 18.4.2007 do 18.5.2007 a na příští jednání ZM bude předložen seznam 
uchazečů. Smlouvy budou uzavírány v průběhu měsíce června.   
 
Přijaté usnesení: 1115/2007 - ZM vyhlašuje v období od 18.4.2007 do 18.5.2007 včetně,  I.kolo výběrového 

řízení na   poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
13.3. 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby dle  Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění 
pozdějších změn a doplňků. 
Příl. č. 24, 24A předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
Do prvního kola výběrového řízení v roce 2007 na poskytnutí půjček z Fondu pro bytovou výstavbu byly podány 
celkem 3 žádosti – seznam tvoří příloha. Celkem bylo požádáno o  575.000,- Kč. Rozpočet na rok 2007 činí 
1.000.000,- Kč.  
 
Rozbor žádostí: 
1 nástavba RD 
2 a 3 koupě bytu 
K žádostem číslo 2 a 3 chybí doložit některé z povinných příloh, smlouvy budou uzavřeny po splnění této 
podmínky.  
 
Seznam žadatelů o půjčku na bytovou výstavbu   

Č. Jméno adresa      Půjčka Objekt Odk. Splat.    Jištění Ploch. Popis stav.  

          

1. Zelený Miloš   175 000 3      4       5 
Zelený 
Miloš 60 nástavba RD 

 

U Stadionu 957, 
Kuřim       

Chladilová 
Hana     

 

           

Mátl Pavel   200 000 2      4       5 
Filková 
Romana 89 koupě bytu 

 

Bezručova 1108, 
Kuřim             

 

          
manželé 
Šindýlkovi   200 000 2      4       5 

bude 
doplněno   koupě bytu 

 

Bezručova 1108, 
Kuřim             

 

        
Celkem  575 000      

 
 
Přijaté  usnesení: 1116/2007 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – I.kolo 

výběrového řízení v roce 2007 - dle návrhu.    
Hlasováno pro 15. 
 
 
13.4. 
Rozpočtové opatření č.3 
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Příloha 13, 13A-I předkládá Ing.O.Štarha, zprac. Ing.A.Varmužka. 
 
Níž uvedená RO jsou již ve schválené verzi. 
 typ oddíl Pol Úz  částka
1)        
 rozpočtová opatření k investičním akcím se nachází v samostatné příloze včetně komentářů 
        
 výdaje   inv. akce dle přílohy  3 947 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -3 947 000 Kč
        
        
2)        
 příjmy 61  sponzorský dar  5 000 Kč
 výdaje 37  použití sponzorského daru k ekologické výchově 5 000 Kč
        
 dle žádosti OŽP:      
 Připravovaná akce Zdravého města Kuřim „Den Země“ v neděli 22.4.2007 na parkovišti Lidl má za cíl  
 podpořit zájem domácností o ekologicky šetrné výrobky a technologie pro každodenní použití. Na této akci se  
 bude podílet firma Bauhaus, která dodá ukázky těchto výrobků ( např. kompostérů, el. výrobků se sníženou  
 potřebou el. energie apod.) a ceny do soutěže v celkové hodnotě 10 tis. Kč, a také firma Embra, která na tento  
 den dá k dispozici svůj zdroj energie a věcný dar ve výši 5 000 Kč. Žádáme proto, aby o tyto prostředky byl  
 navýšen náš rozpočet na ekologickou výchovu.    
        
3)        

 výdaje 31  

příspěvek pro ZŠ Jungmannova soc.zázemí 
tělocvičen a ŠD 
  500 000 Kč

 výdaje 64  rezerva   - 500 000 Kč
        
viz. příloha 13 F       

 
 
Diskuze a změny - k původnímu návrhu rozpočtového opatření 
J.Brabec : navrhuje bod 3 RO – viz příloha 13 (příjmy z výběrových řízení ponechat v rezervě, „nevrátit“ je do 

zpět do bytového fondu ) škrtnout – schváleno. 
Mgr.Ambrož : navrhuje některým žádostem ředitele ZŠ Jungmannova (příloha 13F) na opravy  v budově školy 

(1.rekonstrukce soc. zázemí tělocvičny a ŠD, 2. úprava přístupového schodiště a chodníku 
k tělocvičně, 3. oprava zídky  před vchodem do hlavní budovy, 4. rekonstrukce topného systému) 
prozatím nevyhovět  - postup ředitele Mgr.Macha považuje za nekoncepční. 

Ing.Macková : navrhuje schválit (jako havárii)  rekonstrukci sociál. zázemí  tělocvičny a školní družiny (viz  
bod1. přílohy č. 13 F)  a bod 4 přílohy č. 13 F – rekonstrukci topného systému  školy zařadit 
jako  prioritu na r. 2008. Body 2 (oprava přístupového chodníku a schodiště ) a – bod 3 -  oprava 
zídky  před vchodem do hlavní budovy  (mat.č.v13F) zařadit do plánu  investic – schváleno. 

V. Zejda : doporučuje  urychlenou opravu  soc. zařízení ZŠ Jungmannova, ale přesto žádá připravit projekt 
s výměrou  apod.  

 body 2-3 žádá připravit do plánu investic 
 bod 4 bude projednán na příštím jednání ZM. 
 
Přijaté  usnesení: 1117/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu města na rok 2007 - dle 

přílohy se změnami.       
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
Závěrem přítomní obyvatelé ulice Luční žádají ZM o rekonstrukce ul. Luční ( neboť je velmi prašná, 
nezpevněná). 
Ing.Kotek navrhuje pro tuto ul. zpracovat projekt a v nejbližší době  prozatím provizorně upravit povrch (např. 

recyklátem, makadamem apod. ) 
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V.Zejda : požadavek bude projednán na komisi výstavby a bude zařazen do plánu investic. 
Ing. Sukalovský :  komise dopravy projedná i možnosti  zklidnění této ulice. 
 
A.Szabová _ požaduje vyčistit dětská pískoviště a obnovit cedule „zákaz venčení psů. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Hlasováno o  správnosti a úplnosti přijatých usnesení : schváleno přemi 15 přítomnými členy ZM. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 22:40  hodin. 
 
 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne 17. dubna 2007 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Mgr. Lubomír Kincl         Mgr. Martin Nawrath 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A Plnění usnesení 
2 Jmenování členova  finančního a kontrolního výboru        
3, 3A Majetkopráv. úkony  
4, 4A-D Majetkoprávní úkony  
5, 5A Knihovna Popkova – Smlouva o narovnání podílů 
6 R.Kotlán – prominutí poplatku z prodlení 
7, 7A Nabytí infrastruktury - Luční 
8, 8A Stavební úpravy střechy ZŠ Tyršova – prominutí penále firmě imikra, spol. s r.o.  
9, 9A-D Podnět ke změně  ÚP – p.Kučerovský 
10, 10A Smlouva o partnerství s JMK 
11, 11A Příspěvky z KF dle komise sportovní 
12, 12A,B Povolení splátek manž. Vaněčkovým 
13, 13A I rozpočtové opatření č. 3 
14 Dopis občanů Dílů za Sv.Janem – nesouhlas se změnou ÚP 
15, 15A-C Manž. Markovi – stížnost na nemocniční zdravotní péči pro občany Kuřimi 
16 A.Kadlec – protest proti zasahování  J.Brabce a Ing.D.-Sukalovského do rozhodování  o příspěvku z KF 
17,18 Jmenování člena finančního výboru 
19, 19A Příspěvky z KF dle komise  kulturní 
20, 20A Žádost o příspěvek na provoz WC v železniční stanici Kuřim 
21, 21A-D Zřizovací listina Centra soc. služeb 
22, 22A Zápis ze zasedání Finančního výboru 
23 I.kolo VŘ na půjčky z FRB 
24, 24A I. kolo půjček  z Fondu pro podporu bytové výstavby 
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