
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 06/2007 konaného dne 29.5.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož a  Ing. Miluše Macková - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák,  Jan Herman, Ing. Miloš Kotek,  Alena 
Matějíčková,  Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,  RNDr. Igor Poledňák,  Bc. Roman Stříž, 
Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabová, Vladislav Zejda   
Ing. Petr Němec - tajemník MěÚ Kuřim. 
 
Omluveni: Mgr.Lubomír .Kincl 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno 16 členů ZM. 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. L.Hanák,  MVDr. J. Pikula 
Hlasováno  pro 16 
 
Ověřovatelé zápisu: A. Matějíčková, Ing.D. Sukalovský 
Hlasováno pro 16 
 
 
 
Program 
1. Prezentace studie projektů „Revitalizace rybníka Srpek“ a „Klidové zóny Srpek“  
2. Slib nového člena Zastupitelstva města Kuřimi 
3. Plnění usnesení zastupitelstva města k 21.5.2007 
4. Majetkoprávní úkony 
- Převod pozemků z majetku ČR-PF do vlastnictví obce 
- Odprodej parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim (objekty býv. sklepů na ulici Fučíkova v Kuřimi 
- JUDr.Leoš Pochvalovský – majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 3117/8 (rekultivovaná skládka) 
- Radim Vlček, Kuřim – žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 264/1  
- Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
5. Obecně závazné vyhlášky 
- Zrušení OZV o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a posouzení předložené nové OZV 
- Změny OZV 3/2007, 4/2007 a 8/2006 
6. Projekt „Revitalizace rybníka Srpek“ a „Klidové zóny Srpek“ 
7. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
8. Závěrečný účet 2006 
9. Výsledky hospodaření k 31.3.2007 
10. Různé 
- Zdeněk Rigl, Brno – žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2785/1 a 1452/1 
- Odprodej staveb: SO 02 vodovodu a SO 04 dešťové kanalizace do majetku města 
- I. kolo VŘ   z“ Fondu rozvoje bydlení“  
- Rozpočtové opatření č.6 
- Delegování zástupce Města Kuřimi do Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo  
- Zápis ze zasedání Finančního výboru 
 
Program schválen všemi přítomnými - se změnami (již zapracovány). 
 
 
 
1. Prezentace studie projektů „Revitalizace rybníka Srpek“ a „Klidové zóny Srpek“  
Rada města  dne 16.5.2007  schválila studii projektů „Revitalizace rybníka Srpek“ a „Klidové zóny Srpek“ 
projektantek Ing. Evy Wagnerové, Ing. Zdeňky Vydrové, kterým byla zadána práce na projektu. 
Na jednání se dostavily obě projektantky Ing. Tomáš Havlíček, aby prezentovali výše uvedenou studii. 
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Ing.Wagnerová: 
Záměr :  

- vytvoření klidové zóny nerušené dopravou 
- obnovení cesty na Cimperk 
- vytvoření a označení 3 vycházkových okruhů (1/2 hodinový-kolem rybníka, 1 hodinový okruh - od 

Kuřimadla dozadu vedená před Cimperkem a 2 hodinový. –  
- ozdravit prostor, zpomalit vodu, podpořit přirozenou původní vegetaci, která na sebe naváže faunu 
-  pláž, korzo, malé stavby (šatna, klubovna, WC, malý bufet),.společenský prostor pro komorní akce 

města, osvětlení, zpevnění korza, mobiliář (mobiliář by měl být jednoduchý, snadno udržovatelný, 
moderní) - jednoduché lavice, sedátka, ostatní cesty také doplnit sedátky, koši (na vyhlídkách) a alej. 

- doplněny  keřový porost,  zvýšit retenci  deště v mokřadech jednoduchou  stavební úpravou, lávka nad 
terénem mokřad 

- vyčistit  les od akátu a nahradit původní vegetací.  
Vše výše uvedené by bylo budováno v etapách. 
 
Ing.Vydrová: 
V místě vstupu do lokality (na mostem vlečky) by mohl být umístěn kiosek, půjčovny kol, klubovna….není to 
nutné - záleží na městu. 
Před vjezdem do klidové zóny vybudovat vhodné vybudovat odstavné parkoviště. „Myší díra“ by byla 
využívána pro pěší vstup. 
 
Ing.Havlíček: 
Podal zprávu o dosavadním postupu a prací na rybníku Srpek: 
Cíle řešení: 
- odbahnění 
- zřízení litorálního pásma na cca 25% plochy hráze 
- obnova technických prvků 
- rekonstrukce opevnění břehů 
- zajištění doplňkové retenční funkce (primárně-rekreační a krajinotvorné  funkce) 
- ostatní doprovodné úpravy (pláž, ..) 
 
Stupně PD: 
- přípravné práce 
- návrhy stavby 
- dokumentace ke stavebnímu povolení a realizace stavby 
 
Dosud zpracované části 
- zaměření nádrže, a mocnosti sedimentů (spodní řada panelů bude ponechána) 
- geotech. průzkum (stav hráze – byl dobře založen, jen dosypat hráz cca ½ m, zkoumány zdroje zemin ) 
- hydrologické údaje (jistili si hydrolog. podklady ) 
- variantní koncepce řešení 
- vybrána varianta řešení 
- zpracována vlastní PD 
 
Problémy k variant. řešení: 
- tvar litorální zóny 
- retence nádrže 
- způsob a místa opevnění břehů 
 
Řešená témata 
- nátok do rybníka (obnova stávajících prvků, oprava výusti ) 
- odlehčovací přeliv ( převede část povodňových vod z Luč. potoka do rybníka) 
- bezpečnostní přeliv (převod vody zpět do Lučního potoka) 
- litorální pásmo – bude ze sedimentu nádrže,  
- odbahnění 
- požerák bude vybourán a opraven znovu 
- stabilizace břehů (břehy  budou částečně vysvahovány 
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- tipy opevnění: panely zůstanou ve spodní části, nad tím rovnanina z lomového kamene – tak to bude podél 
Lučního potoka. Pod VN napětím bude zához z lomového kamene a štěrkový nához. V lok. kde není elektor. 
vedení bude  zápletový plůtek (kůly, vrbové proutí (vrbové houští). 

- navýšení hráze 
 
V. Zejda se vzdálil z odchází zjednání v 19:00 hodin – přítomno 15 členů ZM. 
 
Další postup: 
- zpracování  projektu 
- zajištění potřebných  vyjádření 
- pomoc při zajištění dotace 
 
Diskuze, připomínky: 
Dle informace  Ing. Havlíčka bude hloubka rybníka  cca 2,5 m. 
J.Brabec : je zvažován (v souvislosti s vybudováním přírodního amfiteátru)  hluk z trati ? 
Ing. Wagnerová : toto nelze ovlivnit. 
J. Brabec : jak se změní  význam klidové zóny v případě vybudování  plánované tangenty? 
Ing. Wagnerová:  tangenta by měla být odhlučněná, klidová zóna by  neměla být příliš rušena. 
Ing. Bojanovská : dotázala se, zda by byla možnost zapojit do budování  výletiště i veřejnost ( školy, mládež …) 

- z důvodu  získání lepšího vztahu k tomuto místu. 
Ing. Wagnerová tuto možnost nevylučuje. 
Ing. Kotek : má k předloženému projektu výhrady – vlivem vybudování litorálu se sníží kapacita rybníka  i tím i 

aktivity lidí. 
Ing. Nawrath :  projekt musí být multifunkční, aby město splnilo podmínky žádosti o na státní dotaci, možnosti 

využití obyvateli (koupání) se příliš nezmění . 
 
V 19:25 – 19:35  přestávka, po přestávce přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
2. Slib nového člena Zastupitelstva města Kuřimi 
Příloha č. 14, 14A-C, předkládá Ing.O.Štarha, zpracoval Ing.P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 25.5.2007 obdržel starosta města rezignaci na mandát člena Zastupitelstva města Kuřim od  Ing. Miloše 
Krupici. Tímto dnem  zanikl  dle  § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001   Sb., o  volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů mandát jmenovaného. Ve smyslu § 56 písm. 1 citovaného zákona „uprázdní-li 
se  mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny téže 
volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5 a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu“. Tímto 
náhradníkem je Ing. Lubomír Stříž z Kuřimské občanské ligy (KOL), který se však dne 28.5.2007 svého 
mandátu náhradníka vzdal. Dalším v pořadí na kandidátní listině KOL je Bc. Roman Stříž.   Rada města mu 
předala osvědčení o tom, že se stal členem Zastupitelstva města Kuřimi a jmenovaný ho přijal. Zákon č. 
128/2000 Sb., o obcích ukládá členu zastupitelstva složit slib před zastupitelstvem obce pronesením slova 
„slibuji“ po přečtení slibu (starostou) a potvrdit složení slibu svým podpisem.  
 
Slib člena zastupitelstva obce: 
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat  
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.  
 
Bc. Roman Stříž složil slib slovem SLIBUJI a podpisem jmenovací listiny. 
Starosta poděkoval nepřítomnému Ing. Krupicovi za dlouholetou práci  v ZM, RM, výborech  komisích a  popřál 
nově zvolenému  členu ZM Bc.Střížovi mnoho úspěchů v práci. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2007 - ZM bere na vědomí složení slibu dle § 69, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění, nového člena Zastupitelstva města Kuřimi Bc. Romana Stříže, Kuřim, 
Komenského 667.  

Hlasováno pro 16. 
 
Z jednání se vzdálili Dr.I.Poledňák a V.Zejda – přítomno 14 členů ZM. 
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3. Plnění usnesení zastupitelstva města k 21.5.2007 
Materiál 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.   
 
Přijaté usnesení : 1119/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 21.5.2007  
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony 
4.1. 
Převod pozemků z majetku ČR-PF do vlastnictví obce 
Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Městské zastupitelstvo svým usnesením  číslo 1185/2000 ze dne 2.10.2000 schválilo  dle § 5 zákona číslo 
95/1999 Sb. nabytí státních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) (27 
pozemků) v lokalitě „pod silnicí“ do majetku obce. 
Po celou dobu vyřizování žádosti ze strany ČR-PF bylo město (nad rámec svých povinností)  nápomocno 
pozemkovému fondu v zajišťování podkladů pro urychlené vyřízení žádosti jako např. : výpisů z katastru 
nemovitostí, nabývacích listin -  výpisů z pozemkových knih, vyjádření pozemkového úřadu k restitučním 
nárokům, dále ve vyhotovování grafických a geodetických podkladů pro smíšený převod pozemků atd. Ze strany 
města bylo zasláno několik písemných urgencí týkajících se vyřízení žádosti, pracovníci zodpovědní za vyřízení 
žádosti byli osobně kontaktováni jak pracovníky OMP tak i vedoucími pracovníky města.  
K dnešnímu dni je stav následující :  

 obnovou operátu  katastrálního území Kuřim došlo k zániku pozemků ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ pozemkový katastr (PK),  

 schválená ÚPD SÚ  Kuřimi nezná hranice  zastavitelného území obce, 
 na základě přezkoumání a porovnání mapových podkladů (ústní jednání, konané dne  6.4.2007 

v kanceláři MěÚ Kuřim), byly zjištěny další nové skutečnosti, z nichž vyplývají následující závěry :  
A) nelze realizovat bezúplatný převod pozemků : 

 p.č. 3062/99 k.ú.Kuřim (bude prověřena možnost převodu na Ředitelství silnic a dálnic) 
 p.č. 3058/72 k.ú.Kuřim (záplavová plocha suchého poldru) 
 p.č. 3058/73  k.ú.Kuřim (určená k zastavění místní sběrnou a spojovací komunikací, která není veřejně 

prospěšnou stavbou) 
 
B) nelze realizovat úplatný   převod pozemku : 

 p.č. 3060/29 k.ú.Kuřim, neboť se nachází mimo zastavěné území i zastavitelnou plochu obce 
 
C) nelze  realizovat ve smíšeném režimu převod pozemku : 

 p.č. 3060/1, 3060/30 (bude projednána možnost převodu částí pozemků na ŘSD) 
 
Pozemky (nebo jejich části) budou (po rozdělení geometrickým plánem), při splnění zákonných podmínek 
převedeny do vlastnictví obce bezúplatně :  

 parc.č. 3062/88 k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3059 k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3062/86  k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3062/87  k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3062/96 k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3431/6 k.ú. Kuřim 

 
Úplatný převod : 

 parc.č. 3062/91 k.ú. Kuřim 
 parc.č. 3062/94 k.ú.Kuřim 
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Smíšený režim   (tzn. pozemek bude GP rozdělen, část bude převedena úplatně, část bezúplatně) : 
 parc.č. 3058/74 k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3062/90 k.ú.kuřim 
 parc.č. 3062/92 k.ú.Kuřim 
 parc.č. 3062/93 k.ú. Kuřim 

 
S poukazem na shora uvedené je třeba  - dle požadavku ČR-PF ze dne 23.4.2007 usnesení Městského 
zastupitelstva číslo 1185/2000 ze dne 2.10.2000 přeschválit. 
ZM jsou předložena k odsouhlasení následující usnesení :  
 
Přijaté usnesení : 1120/2007 - V návaznosti na usn. MěZ číslo 1185/2000 ze dne 2.10.2000 ZM bere na 

vědomí  připomínky Pozemkového fondu České republiky k formulaci přijatého usnesení, své 
usnesení doplňuje a schvaluje v tomto znění :  

 ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků nebo jejich částí parc.číslo 3062/88 (celý) , 3059 
(část), 3062/86 (část), 3062/87 (část), 3062/96 (část) a 3431/6 (část), 3058//74 (část), 3062/90 
(část), 3062/92 (část), 3062/93 (část)  vše v k.ú. Kuřim v souladu s § 5 odst. 1) zákona číslo 
95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z majetku Pozemkového fondu české republiky do 
vlastnictví obce . 

Hlasováno pro 14. 
 
Přijaté usnesení : 1121/2007 - ZM schvaluje úplatný převod pozemků parc.č. 3062/91 (část), parc.č. 3062/94 

(část),  parc.č. 3062/90 (část), 3062/92 (část), 3062/93 (část), 3058/74 (část) vše v k.ú. Kuřim 
v souladu s § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z majetku 
Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví obce. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
Do jednání se vrátil v 19:43 V. Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
4.2. 
Odprodej části pozemku parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim (objekty býv. sklepů na ulici 
Fučíkova v Kuřimi  
Příloha č. 2, 2A předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti s rekonstrukcí inž. sítí a vlastního povrchu komunikace ulice Fučíkova v Kuřimi,  bylo nezbytné 
asanovat dva bloky  sklepů na poz.parc.č. 3250, 3251 k.ú. Kuřim. Výsledkem složitých a dlouhých jednání 
s uživateli sklepů byl příslib města, týkající se  možného odprodeje pozemků pod objekty sklepů včetně 
přilehlého svahu vlastníkům bytových jednotek a zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi. Po kolaudaci stavby 
komunikace a následném zápisu geometrického plánu do katastru nemovitostí,  svolal OMP jednání, jehož 
výsledkem je 100% zájem všech vlastníků  část pozemku parc.č. 3252/1 k.ú.Kuřim od města  odkoupit ať už 
k zajištění přístupu nebo k výstavbě garáže, příp. za účelem narovnání vlastnických vztahů k již realizovaným 
stavbám (RD manž.Otřísalovi, vjezd do garáže p. Pavlík, přístup na zahradu a k již postavené garáži  na 
poz.parc.č. 3235/2 k.ú.Kuřim - manž.Bartošovi). 
V trase odprodávaných pozemků se nacházejí 3 betonové sloupy veřejného osvětlení. Jeden z nich je na 
pozemku, který by měl být odprodán manž. Rozlílkovým. S ohledem na tuto skutečnost žádají manž. Rozlílkovi 
o zohlednění ceny za m2 odprodávaného pozemku. 
Odprodej bude realizován tak, že od obrubníku komunikace příp. od obrubníku parkovacího zálivu zbudovaného 
v místě bývalých sklepů,  zůstane v majetku města manipulační pruh o šířce 0,50 m.  
 
Přijaté usnesení : 1122/2007 - ZM schvaluje záměr odprodat žadatelům dle přílohy část pozemku parc.č. 

3252/1 k.ú.Kuřim každému o výměře cca 50 m2  za cenu 100,- Kč/m2 pozemku s podmínkou 
úhrady nákladů spojených s převodem, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno pro 15 
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4.3. 
JUDr.Leoš Pochvalovský,  Rousovická 623/2, Praha 8 – majetkoprávní vypořádání 
pozemku parc.č. 3117/8 k.ú.Kuřim – rekultivovaná skládka v lokalitě „Kolébka“ 
Příloha č. 2, 2B předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
JUDr. Pochvalovský  svým dopisem ze dne 22.3.2007 vyzval Město Kuřim – jako investora  akce „ Rekultivace 
skládky TKO Kuřim, Cihelna“ k majetkoprávnímu vypořádání části pozemků, které po rekultivaci skládky 
nejsou  schopny dalšího obhospodařování a trvale zůstávají součástí tělesa skládky. Závazek města vyplývá 
z bodu  9)  „Stavebního povolení“ vydaného stavebním úřadem Městského úřadu pod č.j. 4070/výst/164/93/Ma 
ze dne 17.1.1994, právní moc ze dne 3.2.1994. Kolaudační rozhodnutí na uvedenou stavbu bylo vydáno 
Městským úřadem Kuřim – stavebním úřadem  dne 6.12.2000 pod Č.j. 5213/výst/2303/Ma, právní moc ze dne 
27.12.2000. 
Otázku výkupu pozemku otevírá  JUDr.Pochvalovský poté, co byl osloven společností, která vykupuje pozemky 
od vlastníků  v lokalitě „pod silnicí“ určené  k bytové výstavbě a občanské vybavenosti. O pozemek parc.č. 
317/8 k.ú.Kuřim, jehož je JUDr. Pochvalovský spoluvlastníkem společnost zájem nemá, neboť  není komerčně 
využitelný (plochy rekultivace, biokoridor). 
S ohledem na skutečnost, že JUDr.Pochvalovský je vlastníkem id. ½ pozemku parc.č. 3117/8 k.ú.Kuřim o 
celkové výměře 620 m2, byl odborem  majetkoprávním MěÚ v Kuřimi  vyzván k podání společné nabídky 
spoluvlastníků (každý k id. ½ pozemku) s tím, že cenu za výkup předpokládá město max. do výše Kč  100,- 
Kč/m2 pozemku. Společnou nabídku vlastníků pozemku parc.č. 3117/8 k.ú.Kuřim o výměře 620 m2 obdržel 
OMP dne 4.5.2007 s tím, že vlastníci požadují projednání výkupu na jednání ZM dne 29.5.2007, akceptují cenu  
100,-Kč/m2 odprodávaného pozemku. 
Pro  objasnění celé situace je třeba ZM připomenout, že rekultivovaná skládka se nachází na pozemcích :  
parc.č. 3117/4 k.ú.Kuřim o výměře     496 m2 
parc.č. 6117/8 k.ú.Kuřim o výměře     620 m2 
parc.č. 3117/9 k.ú.Kuřim o výměře   1120 m2 

parc.č. 3117/10 k.ú. Kuřim o výměře  1282 m2 
parc.č. 3117/11 k.ú. Kuřim o výměře  2936 m2 
parc.č. 3117/12 k.ú.Kuřim o výměře  2995 m2 
parc.č. 3117/3 k.ú.Kuřim o výměře   6756 m2 
parc.č. 3117/5 k.ú.Kuřim o výměře     131 m2 
parc.č. 3117/6 k.ú.Kuřim o výměře     127 m2 
parc.č. 3117/7 k.ú.Kuřim o výměře     217 m2 
 
Kromě pozemku parc.č. 3117/12 k.ú.Kuřim (LV 10002 – vlastník ČR-PF) jsou ostatní pozemky ve vlastnictví 
fyzických osob. 
Celková výměra pozemků, které by měly být předmětem majetkoprávního vypořádání  činí  16.680 m2. 
Bez pozemku ve vlastnictví státu (parc.č. 3117/12 k.ú.Kuřim o výměře 2995 m2)  činí výměra plochy 
rekultivované skládky v lokalitě „Kolébka“ 13.685 m2. S touto skutečností je třeba do budoucna počítat a 
pozemky v souladu s příslibem města daným v roce 1994 postupně od vlastníků vykupovat.  
 
Dle ÚPN SÚ  Kuřim jsou pozemky z větší části na území rekultivované skládky, okrajem skládky je navržen 
biokoridor. 
OŽP nedoporučuje změnu územního plánu v této lokalitě, kterou by vlastníci mohli v této lokalitě požadovat 
jako variantu pokud by město pozemky nevykoupilo a naopak OŽP doporučuje dohodu ze strany města tak, aby 
se město do budoucna stalo  vlastníkem všech pozemků tělesa skládky, doporučuje její nezastavitelnost a její 
využití pouze pro dočasné účely (svážení dřeva, rekreační a sportovní aktivity). 
OD – nemá námitek z důvodu, že nejsou dotčeny jeho zájmy 
OSVO – doporučuje pozemky od vlastníků vykoupit 
 
Přijaté usnesení : 1123/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 3117/8 k.ú.Kuřim zapsaného na 

LV číslo 784 pro obec a k.ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 
pozemku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 15. 
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4.4. 
Radim Vlček, Kuřim, Kout 28 – žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 264/1  
Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zprac. Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Vlček žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 264/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 200 m2 - viz příloha č. 3A. 
Jmenovaný předmětný pozemek užívá jako zahradu  na základě nájemní smlouvy s městem Kuřim. Pozemek 
bezprostředně navazuje na hospodářskou část rodinného domu čp. 28 a dříve patřil rodičům (a  prarodičům) p. 
Vlčka. V roce 1978 město Kuřim část pozemku od Vlčků odkoupilo za účelem výstavby panelového domu na 
pozemku parc.č. 264/2 k.ú. Kuřim. Kdyby bylo možné zahradu rozšířit, žádá p. Vlček i o výměru vyšší - rád by 
zahradu rozšířil a osázel ovocnými stromy. 
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP: nemá námitek k prodeji části pozemku parc.č. 264/1 a to oplocené plochy zahrady. Nesouhlasí se 
zvětšením tohoto pozemku, neboť by se tím zmenšila možnost rozšíření dětského hřiště do budoucna. 
OSVO:  souhlasí s odprodejem pozemku 
Komise výstavby: žádost neprojednávala – doposud nezasedala. 
OIRR: podél oplocení pronajaté části pozemku a v prostoru mezi trafostanicí a rodinnými domy vede 
telekomunikační kabel O2. Podle schváleného ÚPN SÚ Kuřim je plocha určena jako stávající plocha bydlení 
v bytových domech. S ohledem na nedostačující plochy pro parkování v Kuřimi OIRR nedoporučuje odprodej 
pozemku, doporučuje pouze pronájem. 
OMP: část sousedního pozemku parc.č. 256 k.ú. Kuřim město pronajímá jako zahradu manž. Smetanovým. 
Vzhledem k tomu, že i manž. Smetanovi by mohli být potencionální zájemci o odkup pozemku přiklání se OMP 
k názoru pozemky pouze pronajímat a neodprodávat. 
V případě schválení záměru na odprodej pozemku OMP sděluje, že v minulosti byly obdobné pozemky 
prodávány za cenu v rozmezí 100 – 300 Kč/m2. 
 
Diskuze: 
J.Brabec :  navrhuje nabídnout žadateli pronájem – i sousední pozemek není prodán. 
Bc.Davidová (OMP): navrhuje neprodávat pozemky v centru města. 
J.Herman : navrhuje zjistit předchozího majitele pozemků a pokud byl dříve v majetku rodiny Vlčků, navrhuje 

jej žadateli prodat. 
Ing. Kotek : žádá pozemek ponechat v majetku města  jako rezervu (pro zeleň, hřiště..) 
 
Přijaté usnesení : 1124/2007 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 264/1 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 200 m2 Radimu Vlčkovi, trvale bytem Kuřim, Kout 28.   
Hlasováno pro  12,  proti 3. 
 
Na jednání se vrátil dr. Poledňák – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
4.5. 
Změna územního plánu - podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města 
Kuřimi 
Příloha č.  4, 4A, B předkládá Ing. O: Strana, zpracovala  Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá ZM žádost o změnu ÚPN SÚ Kuřim, která se týká : 
1) Změna funkčního využití plochy dopravy a plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu výroby, 
skladování a distribuce na ul. U stadionu 
O změnu územního plánu požádala firma SD KOVOŠROT s.r.o., Železná 492/16, 619 00 Brno. Změna ÚP se 
týká pozemků (KN) p.č. 2971/19 a 2971/28 ve vlastnictví této firmy. Firma žádá o změnu na plochu výroby, 
skladování a distribuce. 
Komise výstavby dne 4. 4. 2007 nedoporučila  tuto změnu ÚPN SÚ Kuřim. 
OIRR : Pozemky přiléhají ke stávajícímu sportovnímu areálu, který by chtělo město  za pomoci dotací z EU 
upravit a rozšířit. Dále je zde nebezpečí navýšení těžké dopravy a hluku z provozu kovošrotu. Již umístění 
stávajícího  kovošrotu v blízkosti bydlení a sportovních aktivit není vhodné . Pro výstavbu na uvedených 
pozemcích se vztahuje ze zákona ochranné pásmo vlečky 30m – ve vlastnictví Slévárny Kuřim. 
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Plánovaný silniční přivaděč z ul. Blanenská k tangentě R 43 je navržen v ÚPN SÚ  Kuřim na části uvedených 
parcel. Je možné, že v budoucnu (s konečným řešením R 43) bude tento přivaděč zrušen.  
 
Poznámka: 
Starosta změnu ÚP  nedoporučuje, neboť je proti zájmu města v této lokalitě. 
 
Přijaté usnesení : 1125/2007 - ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- změna funkčního využití plochy dopravy a plochy sportovních a rekreačních zařízení na 
plochu výroby, skladování a distribuce, p.č. (KN) 2971/19 a 2971/28.                                

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
5. Obecně závazné vyhlášky 
5.1. 
Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích a posouzení předložené nové Obecně závazné vyhlášky města 
Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích  
Příloha č. 5, 5A předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala Ing. J. Sikorová. 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě doporučení  odboru dozoru a kontroly veřejné správy - oddělení dozoru Brno  MV ČR předkládá 
OŽP ke zrušení Obecně závaznou vyhlášky města Kuřimi o pravidlech pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích 1/2007. Současně odbor předkládá novou Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi  č. 2/2007 o  
pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. 

Důvodem ke zrušení poměrně nedávno schválené vyhlášky je nový právní názor dozoru a kontroly 
veřejné správy, kdy ve vyhlášce má být vypuštěn článek 3:  “Zakazuje se pohyb psů na dětských hřištích, 
nacházejících se na veřejných prostranstvích ve vlastnictví města Kuřimi“. Podle §13 zákona č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by podmínky 
provozu dětských venkovních hracích ploch s pískovištěm měl stanovit jejich provozovatel, a to ve svém 
provozním řádu, nikoli obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.  
 
Diskuze: 
Dr. Poledňák  navrhuje vyhlášku 1/2007 zrušit bez náhrady z důvodu nadbytečnosti  
Ing. Bojanovská :  vyhláška neobsahuje sankce  za její porušování 
Dr.Poledňák  navrhuje přednostně hlasovat o zrušení staré OZV a pak hlasovat o přijetí OZV nové. 
Ing. Sukalovský navrhuje napřed hlasovat o nové OZV a pak o zrušení staré OZV. 
Změny: 
Do Čl. 2 odst. 5) doplnit Dům dětí a mládeže a Základní uměleckou školu 
  odst. 7) zaměnit slovo slepecké za asistenční. 
 
Hlasováno orientačně o přijetí nové  vyhlášce: pro přijetí nové OZV, která bude nahrazovat starou OZV 
hlasovala  většina. 
 
Přijaté usnesení : 1126/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 2/2007, kterou se 

ruší a nahrazuje Obecně závazná vyhláška Města Kuřimi č. 1/2007 o pravidlech pro pohyb psů 
na veřejných prostranstvích – se změnami. 

Hlasováno pro 11 zdrželi se  4 (V. Zejda nepřítomen). 
 
 
V. Zejda se vrátil na jednání v 20:23 hod., přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
5.2. 
Změny obecně závazných vyhlášek 3/2007, 4/2007 a 8/2006 
Příloha č. 6, 6A předkládá Ing. O. Štarha, zprac. Ing. A,Varmužka. 
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Důvodová zpráva: 
V prosinci loňského roku byly schváleny 2 obecně závazné vyhláška města (místní poplatky a poplatek za 
odpady). Při kontrole ze strany  Ministerstva vnitra, které převzalo po Krajském úřadu dozor nad zákonností a 
správností vyhlášek, byly nalezeny formální nedostatky, které jsou těmito novými OZV napraveny.  
 Ve vyhlášce 3/2007 je vymezeno veřejné prostranství přesně dle zákona o obcích a ruší se sleva pro 
vlastníky pozemků, které jsou vymezeny jako veřejné prostranství ( dle nálezu Ústavního soudu nejsou tito 
vlastníci vůbec subjektem poplatkové povinnosti). Jelikož se tato vyhláška novelizuje v průměru jednou za čtyři 
roky, ke schválení je předloženo úplné znění. 
 Vyhláška 4/2007 byla koncipována jako změnová, protože se bude opět na konci roku 2007 schvalovat 
úplné znění pro rok 2008. Změny v ní jsou opět pouze formálního charakteru – slovo sleva nahrazeno výrazem 
úleva a lépe byla rozepsána sazba poplatku pro majitele rekreačních chat, kteří jsou stejně od platby osvobozeni. 
 Účinnost obou vyhlášek je stanovena na datum 1.7.2007.    
 
Doplnění: 
OZV č. 3/20007 na straně 2., Čl. 4, odst. 2. – doplnit  ……starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,… 
 
Přijaté usnesení: 1127/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 3/2007, o místních 

poplatcích. 
Hlasováno pro 16. 
 
Přijaté usnesení: 1128/2007 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/2007, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška Města Kuřimi č. 8/2006, o místním poplatku za provoz 
systému  shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů . 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
6. Projekt „Revitalizace rybníka Srpek“ a „Klidové zóny Srpek“ 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. štarha, zpracoval Ing. J.Sikorová a Ing. N. Šiblová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvu byl předložen výsledek projekční práce firmy Ateliér Fontes na projektu „Revitalizace rybníka 
Srpek“ (viz zápis prezentace na úvodu jednání ZM). Byla vybrána varianta opevnění břehu, tvar litorální zóny, 
retenční schopnost a rozsah úprav technických prvků. 
Na projekt revitalizace navazuje studie „Klidové zóny Srpek“. RM usnesením 339/2007 ze dne 16.5.2007 
schválila jako vítěznou studii práci ing. arch. Zdeňky Vydrové a ing. Evy Wagnerové, kterým bude zadána práce 
na projektu. 
Zastupitelstvu bude na jednání dne 29.5. prezentován výsledek projekční práce firmy Ateliér Fontes  
s možností  doplnit požadavky investora (Město Kuřim) ještě před zadáním projektové dokumentace. 
Ing. arch. Zdeňka Vydrová a ing. Eva Wagnerová budou prezentovat na ZM vítěznou studii „Klidová zóna 
Srpek. 
 
Přijaté usnesení: 1129/2007 - ZM bere na vědomí  postup  „Revitalizace rybníka Srpek“ tak, jak je předložen 

firmou ATELIER FONTES, s.r.o., Brno, Křídlovická 314/19, PSČ 60300. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
7. Zpráva o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi  
Materiál č. 8, 8A předkládá  Mgr. L.Ambrož, zpracovala Mgr. Šárka Střítežská. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM schválilo dne 18.4.2006 usnesením č. 1054/2006 Strategický plán rozvoje města Kuřimi jako významný 
programový dokument formulující cíle rozvoje města.  Na základě tohoto usnesení je zpracována Zpráva o 
plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi a to za období duben 2006 – duben 2007. Jednotlivé aktivity 
realizované v tomto období jsou vztaženy vždy k odpovídajícímu rozvojovému záměru dle struktury Strategie 
rozvoje. Na základě rozdělení kompetencí mezi starostu a místostarosty předkládá zprávu 1. místostarosta, který 
se bude dále zabývat projektem Zdravých měst, v rámci kterého byla strategie zpracována.  
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Diskuze, připomínky: 
Diskuze k možnosti výstavby autobusové zastávky v lok. Díly za sv. Janem. 
Ing.Kotek k výstavbě podchodu pod nádražím - nestihlo se v termínu vyřídit stavební povolení nutné pro 

vyřízení státní dotace z důvodu odvolání občanů bydlících vedle tělesa  nádraží a nějakých  
technických problémů. 

J.Brabec  žádá podrobnější zpracování  hodnocení jednotlivých aktivit v rámci Strategického plánu rozvoje 
města K. – viz mat.č. 8A (slova hotovo, probíhá jsou nepostačující). 

Ing. Nawrath : žádá strategic. plán zpracovat do akčního plánu a projednat s veřejností. 
 
Přijaté usnesení : 1130/2007 - ZM bere na vědomí Zprávu o plnění Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 

za období duben 2006 – duben 2007 a  pověřuje 1. místostarostu města předložením zprávy o 
jeho plnění na 3. zasedání ZM v roce 2008. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
8. Závěrečný účet 2006 
Příloha č. 9, 9A-C předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřim za rok 2006.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva a výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
účetní jednotky Město Kuřim za rok 2006“ a  „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku“. V obou zprávách je konstatováno, že nebyly shledány nedostatky. Závěrečný účet byl 
v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a dne 28.5.2007 bude za účasti auditora projednán Finančním 
výborem. 
 
Poznámka: 
Dr. Poledňák:  finanční výbor materiál projednal a doporučuje přijmout níže uvedené usnesení. 
 
Přijaté usnesení : 1131/2007 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31.12.2006 

s výrokem bez výhrad  a bere na vědomí „Zprávu a výrok nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky účetní jednotky Město Kuřim za rok 2006“ a  „Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření  územního samosprávného celku“. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
9. Výsledky hospodaření k 31.3.2007 
Příloha č. 10, 10A-B předkládá Ing. O. Strana, zpracoval  Ing. A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31.3.2007.  
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.3.2007   46.443.000,- Kč 
Výdaje města po konsolidaci činily 42.591.000,- Kč.  
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  nezaokrouhleně  + 3.851.921,15 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
1. čtvrtletí roku 2007 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 28,95 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
bezproblémové. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 21,31 %, což znamená, že výdaje jsou proporciálně ke schválenému 
rozpočtu nižší.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla 
plněna rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku + 3 851 921,15 Kč, 
což je způsobeno sezónním výkyvem prací (většina je vykonávána přes jaro, léto a podzim). 
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Přijaté usnesení: 1132/2007 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 31.3.2007 

s přebytkem  hospodaření ve výši  3 851 921,15 Kč. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
10. Různé 
10.1. 
Zdeněk Rigl, Brno, Pod Ostrou 8 – žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2785/1 a 
1452/1 
Příloha č. 11, 11A, B, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová, Bc. J. Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Rigl žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 2785/1 a parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim dle GP č. 2229-3/2007 ze  
dne 30.1.2007 viz příloha č. ….A,B nově označených jako parc.č. 2785/7 o výměře 109 m2,  parc.č. 2785/8 o 
výměře 105 m2  a parc.č. 1452/6 o výměře 53 m2. Pozemky tvoří špatně přístupný svah mezi pozemky parc.č. 
2786/46 (ve vlastnictví p. Rigla ), pozemkem parc.č. 2786/41 (ve vlastnictví manž. Řiháčkových)  a pozemkem 
základní školy na ul. Jungmannova. P. Rigl uvádí, že předmětné pozemky je velmi obtížné udržovat a 
z dlouhodobého hlediska by hrozilo možné zaplevelení okolních pozemků.  
O uvedené lokalitě - ul. Jelínkových,  již  ZM jednalo dne 7.3.2006, kdy manž. Peškovi  žádali o odprodej části 
svahu pozemku parc.č. 1452/1 o vým. 143 m2. ZM usn. č. 1033/2006 odprodej pozemku zamítlo a svah za 
domem manž. Peškovým Město pronajalo.  
O odprodej svahu za svými rodinnými domy požádali také manž. Ing. Miroslav Řiháček a Kateřina Řiháčková a 
manž. Ing. Radek Řiháček a Ing. Lenka Řiháčková. ZM dne 26.9.2006  usn. č. 1118/2006 a č.  1119/206 žádost 
do doby dokončení komplexní výstavby v dané lokalitě zamítlo a nabídlo manželům Řiháčkovým pronájem 
pozemku ve stejném režimu jako manž. Peškovým. Řiháčkovi však o pronájem pozemků nepožádali (dle 
místního šetření ještě v rodinných domcích nebydlí). Jelikož p. Rigl, zatím na svém pozemku stavební práce 
nezačal (není zřejmé kdo bude vlastníkem rodinného domku na pozemku parc.č. 2786/46) doporučuje OMP  
postupovat stejně jak u manž. Peškových a Řiháčkových. Pro upřesnění OMP uvádí, že dle přílohy      A,B 
pozemek parc.č. 2785/7 leží za rodinným domem manž. Ing. Miroslava Řiháčka a Kateřiny Řiháčkové - na 
základě výše uvedeného OMP nedoporučuje tento pozemek p. Riglovi ani pronajímat ani prodávat. 
Stanoviska dalších dotčených orgánů a komisí: 
OŽP: nemá námitek k prodeji případně k pronájmu části pozemku parc.č. 2785/1a části pozemku parc.č. 1452/1. 
OSVO:  odprodej pozemků nedoporučuje a navrhuje se k žádosti p. Rigla vrátit po dokončení staveb všech 
rodinných domků. 
Komise výstavby: nesouhlasí s prodejem pozemků. Doporučuje odkup nebo pronájem pozemků až po výstavbě 
RD. 
OIRR: nedoporučuje doprodej pozemků do doby ukončení výstavby RD, jelikož existuje předpoklad, že 
pozemky parc.č. 2785/8, 2786/46 prochází funkční trativod, jehož existence může být potvrzena při kopání 
základů RD na pozemku parc.č. 2786/46. 
 
Přijaté usnesení : 1133/2007 - ZM neschvaluje odprodej pozemků parc. č. 2785/7 o výměře 109 m2,  parc.č. 

2785/8 o výměře 105 m2  a parc.č. 1452/6 o výměře 53 m2 vše v  k.ú. Kuřim dle GP č. 2229-
3/2007 ze  dne 30.1.2007 Zdeňku Riglovi, trvale bytem Brno, Pod Ostrou 8.   

Hlasováno pro 15, zdržel se 1  
 
 
 
10.2. 
Odprodej staveb: SO 02 vodovodu a SO 04 dešťové kanalizace do majetku města 
Příloha č. 11, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová, Bc. J. Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Společnosti : S&K LABEL spol. s r.o. a LIKOV Lipůvka, spol. s.r.o. - 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 
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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.  
ZM svým usnesením číslo 1098/2007 uzavření budoucí kupní smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene schválilo. 
Investoři nyní 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 
Kolaudační rozhodnutí, kterým bylo povoleno užívání výše uvedených staveb nabude právní moci 29.5.2007. 
 
Přijaté usnesení :  1134/2007 - ZM schvaluje nabytí staveb SO 02 vodovodu a SO 04  části dešťové kanalizace 

( stoka D1) vybudovaných na pozemcích p.č. 2994/7, 2996/3, 2994/30, 2997/1, 2994/31, 
2994/32, vše k.ú. Kuřim společnostmi S&K LABEL spol. s r.o. – IČ: 44962878 a LIKOV 
Lipůvka, spol. s.r.o. - IČ 60697598  do majetku města Kuřimi za cenu 100,- Kč. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
10.3. 
I. kolo výběrového řízení půjček  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB) dle  Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 7/99 ze dne 24.10.1999 v úplném znění vyhláška č. 1/95 ze dne 27.3.1995 se 
změnami č.5/99 ze dne 6.9.1999 
Příloha č. 12. 12A předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Do prvního kola výběrového řízení v roce 2007 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ byly v termínu 
do 25.5.2007 podány celkem 4 žádosti – seznam tvoří přílohu. 
Celkem bylo požádáno o částku  260 000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1135/2007 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z “Fondu rozvoje bydlení“  –   I. kolo 

výběrového řízení v roce 2007 - dle návrhu.    
Hlasováno  pro 16. 
 
 
 
10.4. 
Rozpočtové opatření č.6 
Příloha č. 13, 13A předkládá Ing. O.Štarha, zpracoval Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření: 
 
příjmy   odd. 61  5.000,- 
výdaje   odd. 55  5.000,- 
Přijatý dar od p.A.Kadlece na vybavení JSDH. 
 
příjmy   pol.  4121 8.500,- 
příjmy   odd. 64              -8.500,- 
Přeúčtování příjmů od obcí za výkon agend – veřejnopráv. smlouvy 
 
Přijaté usnesení : 1136/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města na rok 2007 - dle 

přílohy. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
10.5. 
Delegování zástupce Města Kuřimi do Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo  
Příloha č. 15, 15A předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
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Důvodová zpráva: 
ZM   usnesením 1219/01 ze dne 13.12.2001 delegovalo dle ust. § 84, odst. 2) písm. g) zák. 128/2000 o obcích, 
v platném znění RNDr. Igora Poledňáka jako zástupce města Kuřimi do vznikajícího Bytového družstva Sv.Ján 
Kuřim, družstvo, IČ 26277212, sídlo Kuřim, Jungmannova 968, okres Brno-venkov, PSČ 664 34. 
Protože RNDr. Igor Poledňák zaslal vedení družstva dne 2.5.2007 svou rezignaci na místo zástupce města (a 
příslušný orgán družstva jí vezme na vědomí 7.6.2007), je potřebné delegovat do bytového družstva nového 
zástupce města.   
Navrhuji  jako nového představitele města do uvedeného družstva delegovat 1. místostarostu Mgr.L.Ambrože 
 
Přijaté usnesení: 1137/2007 - ZM bere na vědomí  rezignaci zástupce Města Kuřimi na svoji funkci v 

představenstvu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo IČO 26277212, se sídlem Kuřim 
,Jungmannova 968, okres Brno – venkov, PSČ 664 34. 

Hlasováno pro 16. 
 
Přijaté usnesení: 1138/2007 - ZM deleguje dle ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v 

platném znění,   1. místostarostu Mgr. Ladislava Ambrože jako zástupce Města Kuřimi do 
představenstva Bytového družstva Sv.Ján Kuřim, družstvo. IČ 26277212, se sídlem Kuřim,  
Jungmannova 968, okres Brno – venkov, PSČ 664 34, dnem 8.6.2007. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
10.6.  
Zápis ze zasedání Finančního výboru 
Příloha č. 16, 16A, předkládá DR.Igor Poledňák. 
 
Dne 28.5.2007 se uskutečnilo 2. zasedání Finančního výboru. 
Finanční výbor projednal: 

1) Omluvu Ing.Kupčáka, auditora města 
2) Materiály pro následující jednání  zastupitelstva - Závěrečný účet r. 2006, Výsledky hospodaření 

k 31.3.07.  Další materiály byly projednány zběžně. 
3) diskutována témata jako rozpočtové určení daní a majetkový vliv města ve sol. SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
4) dohodnut program pro další jednání FV. 

 
 
Přijaté usnesení: 1139/2007 - ZM bere na vědomí zápis z 2. jednání Finančního výboru konaného dne 

28.5.2007. 
Hlasováno  pro 16. 
 
 
 
 
 
Interpelace, připomínky : 
Jiří Brabec: 
1. Zápisy z jednání komisí a výborů zveřejnit na zabezpečených stránkách města. 
2. Vyčistit „Mokrý kámen“ od řas na nám. 1. května. 
3. Chodník od  rest. U Mertů směrem k zámku opravit. 
4. Cesta k Srpku od trati je nebezpečná – doporučuje umístit tabuli s varovným zápisem. 
 
Alena Matějíčková: 
-  Dřevěné lavičky na nám.1. května natřít. 
 
Ing. D.Sukalovský: 
- Udržovat Luční potok kolem železničního nadjezdu 
 
Ing.M.Nawrath: 
1. Kdy bude vyčištěno  hřiště na „Dílech“ firmou Moravská stavební ? 
2. Žádá uveřejnit na stránkách města materiály pro jednání ZM. 
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Ing. M.Kotek: 
-  Proč se po roce sítě na bazéně opravují ? 
    odpověď Ing.Macková : - práce se provádějí v rámci reklamačního řízení – město tyto práce platit nebude. 
 
Ing. R.Hanák: 
- Na ul. Nerudova zajistit vodorovné dopravní značení (parkovací místa). 
 
Alena Szabová: 
- Žádá častěji čistit  město od psích exkrementů. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne 29. května  2007 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Alena  Matějíčková        Ing. Drago  Sukalovský 
 
 
 
 
Přílohy: 
-   Pozvánka 
-  Prezenční listina 
-   Usnesení návrhové komise 
-   Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A  Plnění usnesení 
2, 2A,B Majetkopráv. úkony (Převod pozemků z majetku ČR, Odprodej sklepů na ul.Fučíkova, 

Judr.L.Pochvalovský-majetkopráv. vypořádání 
3, 3A  R.Vlček – žádost o pozemek 264/1 
4, 4A,B  Návrh změny ÚP -  - Kovošrot 
5, 5A  Schválení OZV  č. 2/2007  - pravidlech pohybu psů 
6, 6A  OZV č. 3/2007 – o místních poplatcích a OZV č. 4/2007 – o odpady 
7  Projekt Revitalizace rybníka Srpek a Klidová zóna Srpek 
8, 8A  Zpráv o plnění Strategického plánu rozvoje města K. 
9, 9A-C  Závěrečný účet  2006 
10, 10A-C  Výsledky hospodaření k 31.3.2007 
11, 11A,B  Z.Rigl – žádost o odkoupení pozemku 2785/1 a 1452/1 
12, 12 A  I. kolo VŘ půjček z FRB 
13, 13A  RO č. 6 
14  Slib nového člena ZM 
14A  Ing.M.Krupica – vzdání se funkce člena ZM,  
14B  Ing.L.Stříž-vzdání se funkce člena ZM,  
14C  Bc..Stříž-podepsaný slib  člena ZM 
15, 15A  Delegování zástupce města do Byt. družstva Sv.Ján Kuřim 
16, 16A  Zápis  ze zasedání Finanč. výboru 
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