
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 09/2007 konaného dne 2.10.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. 
Lubomír Kincl, Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, Mgr. Martin Nawrath, doc. MVDr. Jiří Pikula, 
Ph.D., RNDr. Igor Poledňák, Bc. Roman Stříž, Ing. Drago Sukalovský, Alena Szabóvá, Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec - tajemník 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:00 hodin, úvodem přítomno 16 členů ZM, později se dostavil Ing. Miloš 
Kotek. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise:  Ing. Martina Bojanovská, Bc. Roman Stříž  
Komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Lubomír Kincl, Jiří Brabec  
Ověřovatelé schváleni všemi  přítomnými. 
 
 

 
Program: 

1. Územní studie lokality Díly za sv. Janem 
2. Plnění usnesení  
3. Majetkoprávní úkony  

 odkoupení části parcely do majetku města - cyklostezka 
 TKR optická síť 
 odprodej pozemku Rigl Zdeněk, Scholz Zdeněk 
 odprodej pozemků ČOV 
 koupě garáže v lokalitě U Vlečky 
 žádost o schválení záměru Bytového družstva sv. Ján 

4. Územní plán 
 rozhodnutí o pořízení územního plánu 
 zadání změny č. IX ÚP 
 pojmenování ulic 

5. Veřejnoprávní smlouva 
6. Členství v OHK 
7. Zrušení usnesení ZM č. 1012/2002 
8. Různé 

 rozpočtové opatření č. 9 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1.  Územní studie lokality Díly za sv. Janem 
Starosta města dal prostor Ing. arch. J. Kynčlovi k prezentaci územní studie lokality Díly za 
sv. Janem.  
 
Během prezentace v 18:18 se dostavil Ing. Miloš Kotek, přítomno 17 členů ZM. 
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2.  Plnění usnesení zastupitelstva města k 25.9.2007 
Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou 
stranou.   
 
Přijaté usnesení: 1181/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 24.9.2007. 
Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
3.  Majetkoprávní úkony  
3.1.  Odkoupení části parcely do majetku města 
Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová 
 
Při zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku v trase Kuřim – Malhostovice vedené po starých 
polních cestách v majetku města (schváleno ZM 1089/2007) vznikla potřeba vykoupit části parcel soukromých 
vlastníků, které sousedí s parcelami bývalých polních cest. Důvodem je rozšíření cyklostezky tak, aby 
odpovídala parametrům stanoveným pro její šířku a bylo možno vysázet stromy. Vzhledem k nesouhlasu 
spoluvlastníků s odkoupením části parcely č. 3718/21 o výměře 791m2 proběhlo s nimi úspěšné jednání o 
výměně potřebné části parcely č. 3718/21 za část parcely ve vlastnictví města. K tomuto účelu bude odkoupena 
část parcely č. 2918/16 o výměře 791m2 a následně směněna za část parcely č. 3718/21 o stejné výměře. 
Finanční náklady spojené s odkoupením části parcely již byly ošetřeny rozpočtovým opatřením, schváleným ZM 
26.6.2007. 
Příloha situační mapka. 
 
Přijaté usnesení:  1182/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parcely č. 2918/16 o výměře cca 

791m2 zapsaného na LV číslo 19 pro obec a k. ú. Kuřim od spoluvlastníků za dohodnutou 
cenu 96 Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti uhradí nabyvatel. 

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
3.2.  TKR, optická síť 
Příloha č. 3,  předkládá J. Brabec, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
 
Zastupitelstvu města byl na zasedání dne 21.8.2007 předložen návrh na investici „Optická síť Kuřim“.  Z tohoto 
jednání byl materiál stažen. 
Dne 10.9.2007 byla svolána schůzka ohledně dalšího postupu při budování optické sítě v Kuřimi. Kabelová 
televize CZ konstatovala, že optickou síť z ul. Dr. Vališe do HPS Jungmannova vybuduje na vlastní náklady. Při 
ukončení pronájmu bude dle požadavku města tato stavba převedena do majetku města za zůstatkovou cenu.  Pro 
budovu městského úřadu by bylo reálné vybudovat optickou síť z HPS Jungmannova v trase stávající kabelové 
televize (nevyžaduje územní rozhodnutí) za cenu do 1 mil. Kč. Na tento kabel mohou být v budoucnu připojeny 
i budovy v majetku města - Kulturní dům, Sportovní areál, Mateřská škola Jungmannova a Zborovská, 
případně externí subjekty. 
Po připojení na optickou síť zůstanou poplatky za připojení stejné (7.021,- Kč/měsíc), rychlost by měla být 
garantována 6Mbps obousměrně s napojením na příslušnou linku o rychlosti 100Mbps (experimentálně bychom 
měli k dispozici plnou kapacitu linky v případě překročení smluvených limitů v rámci reálného provozu nad 
garantované vytížení by jsme hradili kolem 400,- za každý další Mbps, odhadem by se to mohlo projevit 
nevelkým měsíčním navýšením max. o 2.000,- vč. DPH). Bude se jednat o vyhrazené spojení (minimální 
rychlost 6Mbps), pouze pro městský úřad, které zajistí vyšší stabilitu z hlediska přenosové rychlosti a umožní 
stále většímu počtu aplikací, které zajišťují přenesenou působnost ORP plynulé fungování a větší efektivitu. 
Jedná se zejména o obecní živnostenský úřad a jeho programové vybavení, ale i o další činnosti související 
s mapovými službami, výpisem z obchodního rejstříku a dálkovým přístupem do katastru nemovitostí. Současný 
stav internetového připojení je ve srovnání s ostatními obcemi s rozšířenou působností špatný a dlouhodobě 
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neudržitelný. Realizace tohoto optického připojení je základem pro případné vybudování a rozvoj metropolitní 
sítě. 
 
Diskuze, změny: 
K tomuto materiálu vznikla delší diskuze, ze které je několik poznámek. 
RNDr. Poledňák:  navrhuje záměr odložit a zjistit zda neexistuje investor, který by kabelovou síť odkoupil. 
Ing. Kotek: se dotázal zda město poptalo Český TELEKOM, který má také optickou síť, na práce se musí 

provést VŘ. 
J. Brabec: je-li zájemce, je pro odprodej kabelovky, ta se dá prodat i s novým optickým kabelem a jistě ještě 

lépe, nabídku porovnávala fy. KME a je potvrzeno, že tato nabídka je výhodná. 
RNDr. Poledňák: VŘ má jiný režim, nejvíce cenné na této síti je, že má velký počet připojených, nerozhoduje 

tolik kvalita sítě. 
Ing. Sukalovský: smluvní podmínky jsou dané a prodej nebude jednoduchý, z technických parametrů je optická 

síť velice kvalitní. 
J. Brabec: je důležitý počet připojených, ale kolik lidí zůstane do budoucna připojeno na kabel si netroufá tvrdit, 

konkurence je vysoká. 
Mgr. Kincl:  je pro prodej ještě před digitalizací, rozhodující bude cena. 
RNDr. Poledňák: navrhuje - teď je to správné období, kdy se neinvestuje a v této chvíli je potřeba hledat 

investora. 
J. Brabec: upozorňuje, že jde o dvě rozdílné věci vybudování (vykopání a položení) optického kabelu (na to 

bude VŘ) a připojení na síť. V navrhovaném usnesení jde pouze o odsouhlasení realizace stavby. 
V. Zejda: je pro odsouhlasení navrhovaného usnesení, chápe je jako vůli připojit MěÚ na optický kabel a dále 

bude následovat VŘ na firmu, která bude budovat optický kabel. 
Ing. Sukalovský:  hlasování je o tom, zda bude MěÚ připojen k novému a kvalitnímu optickému kabelu. 
J. Herman:  navrhuje změnu usnesení. 
Zastupitelé města pak po diskuzi navrhli změnu usnesení.  
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s realizací stavby „Napojení budovy Městského úřadu Kuřim na optickou síť“ 
v roce 2007 za cenu do 1.000.000,- Kč vč. DPH  dle návrhu. 
 
Přijaté usnesení: 1183/2007 - ZM souhlasí s realizací stavby „Napojení budovy Městského úřadu Kuřim na 

optickou síť z HPS Jungmannova“ v roce 2007 za cenu do 1.000.000,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno:  pro 15, zdrželi se 2 
 
 
 
 
3.3.  Rigl Zdeněk, Pod Ostrou 8, Brno – odprodej pozemku parc. č. 1452/7, 2785/9 vše 
v k.ú. Kuřim (II.etapa výstavby RD ul. Jelínkových) 
Příloha č. 4,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje J. Němcová. 
 
ZM dne 21.8.2007 pod číslem usnesení 1168/2007 schválilo záměr odprodat panu Zdeňku Riglovi část 
pozemků parc.č. 1452/1, 2785/1 vše v k.ú. Kuřim, označených dle návrhu GP ze dne 20.6.2007 jako parc.č. 
1452/7 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2 a  parc.č. 2785/9 k.ú. Kuřim o výměře 69 m2. 
Schválený záměr byl ve smyslu § 41 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vyvěšen 
na úřední desce města od 23.8.2007 do 7.9.2007 (včetně) – bez připomínek. 
 
Poznámka: 
RNDr. Poledňák poznamenal, že se mu nelíbí okleštění pozemků školy, navrhuje projevit zájem města o objekt 
Služba škole Kuřim, který je v majetku KÚ JmK a tímto nahradit prodej tohoto pozemku. 
STA – poznamenal, že o tomto objektu ví a již se o něj město zajímá. 
 
Přijaté usnesení: 1184/2007 - ZM schvaluje odprodat Zdeňku Riglovi, bytem Pod Ostrou 8, Brno část 

pozemků parc. č. 1452/1, 2785/1 vše v k.ú. Kuřim, označených dle návrhu GP jako parc. č. 
1452/7 k.ú. Kuřim o výměře 53 m2 a parc.č. 2785/9 k.ú. Kuřim o výměře 69 m2 za cenu 
300,-Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s odprodejem, 
uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti. V případě existence 
funkčního trativodu v předmětu odprodeje, zajistí kupující jeho přeložení na vlastní náklady.  

Hlasováno:  pro 14, zdrželi se 3 
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3.4.  Zdeněk Scholz, Jinačovice 172 – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 2108/1 
k.ú. Kuřim 
Příloha č. 4, 4A, 4B, 4C,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje J. Němcová 
 
Podnikatel pan Scholz – vlastník objektu čp. 1017 v Kuřimi, Legionářská ulice (prodejna zeleniny na poz. parc.č. 
2108/2 k.ú.Kuřim), požádal Město Kuřim o odprodej části pozemku parc.č. 2108/1 k.ú.Kuřim – ostatní plocha, 
zeleň. Jedná se o prostranství před stávající prodejnou zeleniny, před a vedle rozestavěného bufetu. Jako důvod 
žádosti uvádí  osázení pozemku okrasnými dřevinami – viz Příloha č. 4A.  
Již v roce 1998 odprodalo Město Kuřim panu Zdeňku Scholzovi „Kupní smlouvou č. 23/1998“ ze dne 16.3.1998  
z pozemku parc.č.  2108/1 k.ú.Kuřim část označenou  písm. „a“ o výměře 116 m2, na němž podnikatel realizuje 
přístavbu bufetu – viz Příloha č. 4B.  
Stanoviska odborů a komisí MěÚ: 
OŽP, OD, komise dopravy – k odprodeji pozemku nemají námitek 
OSVO – dle stanoviska vedoucího Ing. Macka není z žádosti podnikatele zřejmé, zda se má jednat o výsadbu 

zkrášlující prostor před rozestavěným bufetem z důvodu jeho brzkého dokončení, nebo zda se má 
jednat o výsadbu zeleně, která by zakryla rozestavěnou stavbu, jež byla povolena již v roce 1998 a 
min. posledních pět let na ní nejsou vidět žádné stavební pokroky směřující k dokončení a kolaudaci. 

OIRR, komise výstavby – dle schváleného ÚPN SÚ Kuřim se pozemek nachází v zastavěném území města, je 
určen jako plocha občanského vybavení a služeb. Na předmětném pozemku se nachází kabelové 
vedení el. energie – viz Příloha č. 4C. OIRR i komise výstavby doporučují dlouhodobý pronájem. 

 
Diskuze: 
Předkladatel vysvětlil nesouhlas se žádostí z důvodu zastavění pozemku kabelovými rozvody. 
Ing. Kotek je pro pronájem, ale tento je v kompetenci RM. 
Z. Scholz se dotázal, zda je možné udělat si na tomto pozemku zahrádku a oplotit ji a zda je možnost přeložit sítě 

na vlastní náklady 
Starosta – doporučuje p. Scholzovi, aby v případě zájmu o odprodej projednal s OIRR a komisí výstavby 

posouzení situace po případném přeložení vedení el. energie na jeho náklady. 
 
 
Přijaté usnesení: 1185/2007 - ZM neschvaluje záměr odprodat podnikateli Zdeňku Scholzovi část pozemku 

parc. č. 2108/1 k.ú. Kuřim. 
Hlasováno:  pro 15,  zdrželi se 2. 
 
 
 
 
3.5.  Odprodej pozemků včetně staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi, 
ul. Křížkovského  
Příloha č.5, 5A,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
RM usn. č. 54/2005 ze dne 9.2.2005 vyhlásila veřejnou nabídku na odprodej pozemků včetně staveb dle 
schválené ÚPD Města Kuřimi určených jako plochy terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb 
v areálu čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Na výběrové řízení jako jediný reagoval Dušan Skříšovský, 
bytem Dolní Branka 252, Moravské Knínice. Město Kuřim sdělilo p. Skříšovskému, že jeho žádost o odprodej 
pozemků bude předložena  ZM po projednání odprodeje pozemků parc.č. 2695/1 a parc.č. 2695/13 k.ú. Kuřim 
(viz příloha A) s jeho vlastníkem - se Statutárním městem Brnem se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1.  
Pan Skříšovský projednal odprodej pozemků s majetkovým odborem Magistrátu města Brna a z důvodu finanční 
náročnosti podnikatelského záměru se pan Skříšovský spojil s firmou Sanitární služby a technika Morava, s.r.o. 
se sídlem Moravské Knínice, Na Hrázi 260. Zastupitelstvo města Brna jim odsouhlasilo odprodej pozemků parc. 
č. 2695/1 a parc. č. 2695/13 k.ú. Kuřim. Předmětné nemovitosti nabyli pan Skříšovský a Sanitární služby a 
technika Morava s.r.o.  do podílového spoluvlastnictví id. ½. 
Vzhledem k tomu, že veřejná nabídka na odprodej pozemků byla vyhlášena na základě usn. RM č. 54/2005 již 
15.2.2005 a do jednání o odprodej pozemků vstoupila společnost Sanitární služby a technika Morava, s.r.o., RM 
usnesením č. 471/2007 ze dne 8.8.2007 zrušila usn č. 54/2005 a usnesením č. 472/2007 vyhlásila záměr nový, ve 
kterém je zohledněna i obnova operátu katastrálního území Kuřim ve znění: RM schvaluje záměr na odprodej 
pozemků včetně staveb dle schválené ÚPD Města Kuřimi určených jako plochy terciéru, administrativy, 
výrobních a technických služeb: parc.č. 2683 o vým. 224 m2 (č.p. 382 čerpací stanice a kotelna, sloužící jako 
sociální zařízení BVaK, a.s.), parc.č. 2684 o vým. 77 m2, parc.č. 2685 o vým. 208 m2, parc.č. 2686 o vým. 77 
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m2, parc.č. 2687 o vým. 76 m2, parc.č. 2688 o vým. 149 m2, parc.č. 2689 o vým. 149 m2, parc.č. 2690 o vým. 
172 m2, parc.č. 2693 o vým. 149 m2, parc.č. 2695/2 o vým. 91 m2 o celkové výměře 1.372 m2  vše v k.ú. Kuřim 
za cenu 170 Kč/m2 a staveb na těchto pozemcích za cenu 10.000,- Kč do ideálního spoluvlastnictví Dušanu 
Skříšovskému bytem Dolní Branka 252, Moravské Knínice a Sanitárním službám a technice Morava, s.r.o. se 
sídlem Moravské Knínice, Na Hrázi 260 s podmínkou: předložení stručného podnikatelského záměru, demolice 
staveb včetně odstranění případné ekologické zátěže do 18 měsíců od zavkladování kupní smlouvy do KN, 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch Města Kuřimi, zachování přečerpávání vody 
z drenážního systému zaústěného do budovy č.p. 382, úhrady veškerých nákladů spojených s převodem a 
uzavřením kupní smlouvy, úhrady daně z převodu nemovitosti.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn. Pan Skříšovský potvrdil svůj zájem o 
koupi pozemků a staveb se záměrem využití areálu jako sídla stavební firmy. Stávající budova, kde je v 
současnosti kancelář, sociální zařízení, dílna a místnost s čerpadly bude po rekonstrukci sloužit ke stejnému 
účelu jako nyní. Ostatní stavby budou odstraněny a plochy budou sloužit ke skladování. Do budoucna se počítá 
s vybudováním přízemní montované haly pro lehkou výrobu a skladování materiálu.  
Firma Sanitární služby a technika Morava, s.r.o. zastoupena jednatelem Ing. Petrem Jankem také potvrdila svůj 
zájem o koupi pozemků a staveb se záměrem zřízení sídla firmy. Vybudované objekty, které chce firma do 
budoucna zřídit budou sloužit jako kanceláře a sociální zázemí zaměstnanců firmy. Dále firma předpokládá 
vybudování skladových prostor.  
OMP se souhlasem dotčených orgánů doporučuje odprodej pozemků a staveb za podmínek uvedených 
v usnesení. 
 
Poznámka: 
J. Brabec je pro odprodej a žádá o přehled všech záměrů, které jsou ještě v platnosti. 
Tajemník úřadu slíbil tento přehled zajistit. 
 
Přijaté usnesení: 1186/2007 - ZM schvaluje odprodej pozemků včetně staveb dle schválené ÚPD Města 

Kuřimi určených jako plochy terciéru, administrativy, výrobních a technických služeb: 
parc.č. 2683 o vým. 224 m2 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna, sloužící jako sociální zařízení 
BVaK, a.s.), parc.č. 2684 o vým. 77 m2, parc.č. 2685 o vým. 208 m2, parc.č. 2686 o vým. 77 
m2, parc.č. 2687 o vým. 76 m2, parc.č. 2688 o vým. 149 m2, parc.č. 2689 o vým. 149 m2, 
parc.č. 2690 o vým. 172 m2, parc.č. 2693 o vým. 149 m2,  parc.č. 2695/2 o vým. 91 m2 o 
celkové výměře 1.372 m2  vše v k.ú. Kuřim za cenu 170 Kč/m2 a staveb na těchto pozemcích 
za cenu 10.000,- Kč do ideálního spoluvlastnictví Dušanu Skříšovskému bytem Dolní Branka 
252, Moravské Knínice a Sanitárním službám a technice Morava, s.r.o. se sídlem Moravské 
Knínice, Na Hrázi 260, IČ 25587277 s podmínkou: dodržení předloženého podnikatelského 
záměru, demolice staveb včetně odstranění případné ekologické zátěže do 18 měsíců od 
zavkladování kupní smlouvy do KN, zřízení předkupního práva jako práva věcného ve 
prospěch Města Kuřimi, zachování přečerpávání odpadních vod z drenážního systému 
zaústěného do budovy č.p. 382, úhrady veškerých nákladů spojených s převodem a 
uzavřením kupní smlouvy, úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
3.6. Koupě garáže v lokalitě U Vlečky 
Příloha č. 6, 6A,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka. 
 
Česká republika zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 128 00 
Praha 2, územní pracoviště Brno, Orlí 27, 601 70 Brno ( dále jen „úřad“ ) se obrátila na město Kuřim s nabídkou 
odprodeje garáže č.e. 334 ležící na pozemku p.č. 3857 – zastavěná plocha a nádvoří – o výměře 20 m2  vše v k.ú. 
Kuřim. Pozemek pod garáží je ve vlastnictví města Kuřimi a s Českou republikou zastoupenou „úřadem“ má 
město uzavřenu nájemní smlouvu č. 34/1996, podle níž platí nájemce roční nájemné ve výši 88,- Kč. Prodejní 
cenu stanovil „úřad“ podle znaleckého posudku na 110.000,- Kč. OMP se snažil vyjednat příznivější cenu, ale 
„úřad“ pevně trvá na uvedené částce, neboť podle zákona č. 219/2000 Sb. (o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích) musí cenu sjednávat nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. 
V případě, že město Kuřim garáž nekoupí, dá ji „úřad“ do veřejné nabídky. Pokud se ani pak nenajde žádný 
zájemce, který by navrženou cenu akceptoval, může dojít ze strany „úřadu“ ke snížení nabídkové ceny. 
V navržené ceně je zakalkulován i náklad na pořízení znaleckého posudku. 
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OMP vedl nezávazná jednání s jedním inzerentem o případném pronájmu výše uvedené garáže. Zájemci bylo 
navrženo nájemné ve výši 1.000,- Kč/měsíc. K definitivní dohodě prozatím nedošlo. 
Garáž nevykazuje žádné zjevné vady a je vybavena elektrickými rozvody. Střecha je oplechována. Bylo by 
vhodné střešní krytinu nově natřít.    
 
Přijaté usnesení: 1187/2007 - ZM schvaluje nabytí garáže č.e. 334 v k.ú. Kuřim v lokalitě U Vlečky do 

majetku města Kuřimi za cenu 110.000,- Kč. Náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy a 
s převodem nemovitosti ponese prodávající. 

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
3.7.  Darování pozemků pod světelnou křižovatkou na nám. 1. května – schválení 
záměru 
Příloha č. 6, 6B, 6C,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka. 
 
V letních měsících roku 2006 došlo k rekonstrukci křižovatky na nám. 1. května v Kuřimi. V rámci této stavby 
došlo k rozšíření vozovky. Silnici má ve správě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 
organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. V rámci racionalizace skutečného stavu požádal 
Jihomoravský kraj o převod pozemků pod komunikací formou darovací smlouvy. Byl vytvořen geometrický 
plán č. 2228-6/2007, který reflektuje hranici komunikace po rekonstrukci. Ten vytyčil nové parcely, jenž mají 
být předmětem darování. Jedná se o části parcel: p.č. 288/2  (díl „a“) –  o výměře 6 m2, p.č. 287 (díl „b“) – o 
výměře 36 m2 , p.č. 290/1 (díl „c“) – o výměře 90 m2, p.č. 293/1 (díl „f“) – o výměře 92 m2, p.č. 289/1 (díl “g“) – 
o výměře 56 m2 vše v k.ú. Kuřim. V souladu s §§ 39 a násl. zák. 128/2000 Sb. (o obcích) je podmínkou platnosti 
úkonu zveřejnění záměru po dobu nejméně 15-ti dnů. 
OMP schválení záměru doporučuje.   
 
Přijaté usnesení: 1188/2007 - ZM schvaluje záměr na převod pozemků p.č. 287/2 ostatní plocha o výměře  

42 m2 a p.č. 290/1 ostatní plocha o výměře 238 m2 vše v k.ú. Kuřim formou darovací 
smlouvy pro Jihomoravský kraj se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337. 

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
3.8. Žádost o schválení záměru Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva refinancovat 
stávající hypotéční úvěr u Hypoteční banky, a.s. 
Příloha č. 7, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Bc. J. Davidová a Ing. V. Fidrmucová, vyřizuje Ing. V. 
Fidrmucová. 
            
Dne 17.9.2007 podal Ing. Burkart, předseda představenstva Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva na OMP 
žádost následujícího obsahu: 
jménem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim (dále jen „Družstvo“) podávám žádost městu Kuřim o schválení a 
podporu záměru Družstva refinancovat stávající hypoteční úvěr poskytnutý Českomoravskou hypoteční bankou, 
a.s. pro 1. etapu výstavby na základě Smlouvy o úvěru reg. číslo: 3100/043783-01/02/01-001/00/R ze dne 
31.10.2002 (dále jen „Smlouva o úvěru“). 1. etapa výstavby bytových domů Družstva zahrnuje bytové domy 
Hojerova 1967, Hojerova 1968, Hojerova 1969, Metelkova 1491 a Metelkova 1492 (dále jen „1. etapa 
výstavby“). 
Podle Dodatku č. 2 ke smlouvě o sdružení ze dne 17.5.2002, který schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi dne 
20.8.2002 usnesením č. 1098/2002, se město Kuřim stalo ručitelem za závazek Družstva vyplývající ze Smlouvy 
o úvěru, a to do celkového závazku Družstva, tj. 59.000.000,- Kč. Družstvo dále vystavilo Českomoravské 
hypoteční bance, a.s. (dnes „Hypoteční banka, a.s.“) dle Smlouvy o úvěru blanko-směnku. 
Podle Smlouvy o úvěru byla s Českomoravskou hypoteční bankou, a.s. dohodnuta úroková sazba 6,20 %, fixace 
úvěru na 5 let a doba splatnosti do 20 let od dočerpání úvěru. Dohodnuté podmínky jsou platné do 24.10.2007. 
Měsíc před skončením platnosti Smlouvy o úvěru předloží Hypoteční banka, a.s. Družstvu k podpisu návrh nové 
Smlouvy o úvěru pro následující období. Družstvo jednalo s Hypoteční bankou, a.s. v srpnu 2007 o nových 
podmínkách pro další období, především o výši úrokové sazby. Hypoteční banka, a.s. sdělila předběžnou 
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nabídku úrokové sazby v nezměněné výši 6,20 %. Vzhledem k tomu, že hypoteční úvěry pro právnické osoby 
typu družstev již Hypoteční banka, a.s. neposkytuje, nelze údajně úrokovou sazbu snížit. Protože Družstvo tuto 
nabídku vyhodnotilo jako nevýhodnou, oslovilo několik bankovních ústavů se žádostí o nabídku hypotečního 
úvěru pro refinancování úvěru u Hypoteční banky, a.s. 
Družstvo v současné době vede jednání s Komerční bankou, která Družstvu nabídla poskytnutí úvěru na 
refinancování nesplacené části úvěru pro 1. etapu výstavby s úvěrovým rámcem ve výši 45.000.000,- Kč 
(konečná výše úvěru bude stanovena do konce měsíce září 2007 v závislosti na rozhodnutí družstevníků snížit 
svůj podíl na hypotéce mimořádným vkladem). Nabídka Komerční banky dále zahrnuje poplatek za sjednání 0,- 
Kč, dobu splácení 15 let a úrokovou sazbu mezi 4,50 % - 4,60 % pro 5ti letou fixaci (konečná dohoda o výši 
úroku se předpokládá do 19.09.2007). Přijetím této nabídky by došlo k výraznému snížení měsíčního nájmu 
družstevníků bydlících ve výše uvedených nemovitostech, a to v řádu až několika set korun měsíčně v závislosti 
na velikosti bytu. 
Komerční banka požaduje Ručitelské prohlášení města Kuřim pouze ve výši 50 % poskytnutého úvěru a zástavu 
bytových jednotek a pozemků 1. etapy výstavby ve prospěch Komerční banky (Komerční banka bude zapsána 
v Katastru nemovitostí jako 2. věřitel v pořadí za Hypoteční bankou, a.s.), což by znamenalo snížení ručitelského 
závazku města Kuřim oproti současnému stavu. Družstvo bude dále Komerční bance ručit blankosměnkou 
vystavenou na jméno Družstva. 
Družstvo svolává na 24.09.2007 členskou schůzi, která má ve svém programu odsouhlasení přijetí nového 
hypoteční úvěru nabídnutého Komerční bankou výhradně pro účely uhrazení celého zbytku úvěru pro 1. etapu 
výstavby vedeného u Hypoteční banky, a.s. Družstvo je připraveno hradit veškeré administrativní náklady 
spojené s přijetím nového úvěru. Smlouvu o úvěru je potřeba s Komerční bankou uzavřít nejpozději do 
10.10.2007, kdy má dle Smlouvy o úvěru s Hypoteční bankou, a.s. Družstvo stanoven poslední termín pro 
ohlášení změn. 
Družstvo proto žádá město Kuřim jako většinového spoluvlastníka uvedených nemovitostí a účastníka Smlouvy 
o sdružení ze dne 17.5.2002 (schválené na zasedání Zastupitelstva města Kuřim dne 16.04.2002 usnesením č. 
1044/2002) jednak o schválení záměru refinancovat hypoteční úvěr vedený u Hypoteční banky, a.s. pro 1. etapu 
výstavby úvěrem nabídnutým Komerční bankou a v souvislosti s tím o souhlas s Ručitelským prohlášením a 
zástavou uvedených nemovitostí ve prospěch Komerční banky. 
 
Pro lepší orientaci OMP uvádí text usnesení č. 1148/02 ze dne 7.10.2002 : 
V souvislosti se změnami katastrálních údajů se v plném rozsahu ruší část Usnesení MZ města Kuřimi konaného dne 20.8.2002
číslo: 1097/2002 a nahrazuje se následujícím: V souvislosti se záměrem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva (dále jen 
„družstvo“) dofinancovat výstavbu 88 bytových jednotek v bytových domech pracovně označených jako bloky A,B,C,D,E a F
(lokalita Díly za sv. Jánem) prostřednictvím hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s. do výše maximálně 59 
mil. Kč se splatností 20 let vyslovilo zastupitelstvo města Kuřim souhlas se zajištěním úvěru zástavním právem k ideálním 51% 
spoluvlastnickým podílům města Kuřim na nemovitostech, které jsou nebo v budoucnosti budou ve spoluvlastnictví města Kuřim 
a družstva. Konkrétně se jedná o tyto nemovitosti: pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a k.ú. Kuřim, 
parcelní čísla: 2642/21, 2642/422, 2642/510, 2642/423, 2642/88, 2642/174, 2642/424, 2642/425, 2642/244, 2642/427, 2642/428 
a 2642/430, - současné i budoucí spoluvlastnické podíly na budovách bytových domů (případně na 84 samostatných bytových
jednotkách a k nim příslušných podílech na společných částech budov v těchto bytových domech), pracovně označených jako 
bloky A, B, C, D, E. Bloky A,B,C jsou rozestavěné, geometricky zaměřené a návrh na zápis do katastru nemovitostí
rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení vlastníka. Bloky D a E k dnešnímu dni nerozestavěny.Všechny bloky rovněž 
dosud bez čísel popisných. Bližší specifikace: Blok A s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/21, blok B s celkem 
21 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/422, 2642/510 a 2642/423, blok C s celkem 18 bytovými jednotkami na pozemcích 
2642/88 a 2642/174, blok D s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/424, 2642/425 a 2642/244, blok E s celkem 
15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/427, 2642/428 a 2642/430, vše v obci a k.ú. Kuřim.  
V souvislosti s nutností zajistit hypoteční úvěr družstva ručitelským prohlášením města Kuřim, vyslovilo městské zastupitelstvo 
rovněž souhlas s podpisem tohoto ručitelského prohlášení.  
Dále městské zastupitelstvo odsouhlasilo zajištění úvěru spoluvlastnickými podíly současnými i budoucími v majetku družstva.
Jedná se, případně v budoucnu se bude jednat, o spoluvlastnické podíly družstva ve výši 49% na nemovitostech pozemky zapsané
u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a k.ú. Kuřim, parcelní čísla: 2642/21, 2642/422, 2642/510, 2642/423, 2642/88, 
2642/174, 2642/424, 2642/425, 2642/244, 2642/427, 2642/428 a 2642/430, - současné i budoucí spoluvlastnické podíly na 
budovách bytových domů (případně na 84 samostatných bytových jednotkách a k nim příslušných podílech na společných 
částech budov v těchto bytových domech), pracovně označených jako bloky A, B, C, D, E. Bloky A,B,C jsou rozestavěné,
geometricky zaměřené a návrh na zápis do katastru nemovitostí rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení vlastníka.
Bloky D a E k dnešnímu dni nerozestavěny. Bližší specifikace: Blok A s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/21, 
blok B s celkem 21 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/422, 2642/510 a 2642/423, blok C s celkem 18 bytovými 
jednotkami na pozemcích 2642/88 a 2642/174, blok D s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/424, 2642/425 a
2642/244, blok E s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/427, 2642/428 a 2642/430, vše v obci a k.ú. Kuřim.  
Souhlas se uděluje se zástavním právem ve prospěch hypoteční banky, která na dofinancování výstavby poskytne družstvu
hypoteční úvěr.  
Dále Městské zastupitelstvo uděluje souhlas s tím, aby zástavní právo zůstalo zachováno na všech výše uvedených rozestavěných 
i dosud nerozestavěných nemovitostech i po jejich dokončení - kolaudaci. 
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Na základě výše uvedeného předkládá OMP ZM následující návrh usnesení: 
 
Návrh usnesení:   ZM schvaluje změnu peněžního ústavu ve věci hypotečního úvěru poskytnutého Bytovému 
družstvu Sv. Ján Kuřim, družstvu k dofinancování výstavby 84 bytových jednotek v bytových domech 
označených jako bloky A,B,C,D a E (lokalita Díly za sv. Janem, ulice Hojerova a Metelkova), v souladu 
s usnesením ZM č. 1148/2002. Českomoravská hypoteční banka, a.s. bude nahrazena Komerční bankou, a.s. 
Termín plnění: 31.12.2007 
Zodpovídá: OMP  
Navrhované usnesení je nahrazeno následujícím usnesením. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 19:50 hod. Ing. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
Žádost o schválení záměru Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva refinancovat 
stávající hypotéční úvěr u Hypoteční banky, a.s. 
Příloha č. 7/2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Fidrmucová, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Po odeslání materiálů ZM probíhala další upřesňující jednání mezi Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvo 
a Komerční bankou, a.s. Komerční banka požaduje podrobné a jasné usnesení následujícího znění:  

 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ 26277212 na 

přefinancování zůstatku hypotečního úvěru čerpaného Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, 
družstvo u Hypoteční banky, a.s., IČ 13584324 čerpaného na základě smlouvy o  úvěru reg. 
č. 3100/043783-01/02/01-001/00/R ze dne 31.10.2002 k dofinancování výstavby 84 
bytových jednotek v bytových domech označených jako bloky A,B,C,D a E (lokalita Díly za 
sv. Janem, ulice Hojerova a Metelkova), v souladu s usnesením ZM č. 1148/2002, a to 
úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a.s. IČ 45317054 ve výši max. 45 mil. Kč.  
Poskytovaný úvěr bude splatný do 15 let od data podpisu úvěrové smlouvy, s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 4,50% p.a. fixovanou na dobu 5 let. 
ZM schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut 
Komerční bankou, a.s., IČ45317054, ve výši max. 45 mil. Kč zřízením zástavního práva 
k ideálním spoluvlastnickým podílům Města Kuřim ve výši 51% na bytových jednotkách 
v bytových domech A, B, C, D, E:  
- 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6, 1467/7, 1467/8¸ 1467/10, 1467/11, 

1467/12, 1467/14, 1467/15, číslo budovy popisné 1467 na stavební parcele č. 
2642/21, 

- 1468/1, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/10, 1468/11, 1468/14, 1468/15, 
1468/16, 1468/17, 1468/18, 1468/21, číslo budovy popisné 1468 na stavební parcele 
č. 2642/422, 2642/423, 2642/510, 

- 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1469/7, 1469/8, 1469/9, 1469/10, 
1469/11, 1469/12, 1469/13, 1469/14, 1469/16, 1469/17, 1469/18, číslo budovy 
popisné 1469, na stavební parcele 2642/174 a 2642/88 

- 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1491/5, 1491/6, 1491/7, 1491/8, 1491/11, 1491/12, 
1491/13, 1491/14, 1491/15, číslo budovy popisné 1491 na stavební parcele 2642/424, 

- 1492/1, 1492/3, 1492/4, 1492/5, 1492/6, 1492/7, 1492/8, 1492/9, 1492/10, 1492/11, 
1492/12, 1492/13, 1492/14, 1492/15, číslo budovy popisné 1492 na stavební parcele 
2642/428,  

včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budov v bytových 
domech a pozemkům parc. č. 2642/21, 2642/422, 2642/423, 2642/510, 2642/174, 2642/88, 
2642/424, 2642/428, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – venkov, obec Kuřim, katastrální území Kuřim na LV 
5246, 5247,5244, 5245, 5242, 5343, 5399, 5400, 5401 a 5402. 
ZM schvaluje zajištění  pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut 
Komerční bankou, a.s., IČ45317054, ve výši max. 45 mil. Kč  ručitelským prohlášením 
vystaveným Městem Kuřim, IČ 00281964. 

 
Před schválením usnesení bylo jeho znění pozměněno Komerční bankou a.s.:    

- vyjmuta bytová jednotka „1469/9“ v byt. domě C 
- vloženo do poslední věty usnesení „ručitelským prohlášením ve výši 50% z poskytnutého úvěru“ 
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Přijaté usnesení: 1189/2007 - ZM bere na vědomí záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ 
26277212 na přefinancování zůstatku hypotečního úvěru čerpaného Bytovým družstvem Sv. 
Ján Kuřim, družstvo u Hypoteční banky, a.s., IČ 13584324 čerpaného na základě smlouvy o  
úvěru reg. č. 3100/043783-01/02/01-001/00/R ze dne 31.10.2002 k dofinancování výstavby 
84 bytových jednotek v bytových domech označených jako bloky A,B,C,D a E (lokalita Díly 
za sv. Janem, ulice Hojerova a Metelkova), v souladu s usnesením ZM č. 1148/2002, a to 
úvěrem poskytnutým Komerční bankou, a.s. IČ 45317054 ve výši max. 45 mil. Kč. 
Poskytovaný úvěr bude splatný do 15 let od data podpisu úvěrové smlouvy, s pevnou 
úrokovou sazbou ve výši 4,50% p.a. fixovanou na dobu 5 let. 
ZM schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut 
Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, ve výši max. 45 mil. Kč zřízením zástavního práva 
k ideálním spoluvlastnickým podílům Města Kuřim ve výši 51% na bytových jednotkách 
v bytových domech A, B, C, D, E:  
- 1467/1, 1467/2, 1467/3, 1467/4, 1467/5, 1467/6, 1467/7, 1467/8¸ 1467/10, 1467/11, 

1467/12, 1467/14, 1467/15, číslo budovy popisné 1467 na stavební parcele č. 
2642/21, 

- 1468/1, 1468/4, 1468/5, 1468/6, 1468/7, 1468/8, 1468/10, 1468/11, 1468/14, 1468/15, 
1468/16, 1468/17, 1468/18, 1468/21, číslo budovy popisné 1468 na stavební parcele 
č. 2642/422, 2642/423, 2642/510, 

- 1469/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1469/6, 1469/7, 1469/8, 1469/10, 1469/11, 
1469/12, 1469/13, 1469/14, 1469/16, 1469/17, 1469/18, číslo budovy popisné 1469, 
na stavební parcele 2642/174 a 2642/88, 

- 1491/1, 1491/2, 1491/3, 1491/4, 1491/5, 1491/6, 1491/7, 1491/8, 1491/11, 1491/12, 
1491/13, 1491/14, 1491/15, číslo budovy popisné 1491 na stavební parcele 2642/424, 

- 1492/1, 1492/3, 1492/4, 1492/5, 1492/6, 1492/7, 1492/8, 1492/9, 1492/10, 1492/11, 
1492/12, 1492/13, 1492/14, 1492/15, číslo budovy popisné 1492 na stavební parcele 
2642/428,  

včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budov v bytových 
domech a pozemkům parc. č. 2642/21, 2642/422, 2642/423, 2642/510, 2642/174, 2642/88, 
2642/424, 2642/428, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – venkov, obec Kuřim, katastrální území Kuřim na LV 
5246, 5247,5244, 5245, 5242, 5343, 5399, 5400, 5401 a 5402. 
ZM schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut 
Komerční bankou, a.s., IČ 45317054, ve výši max. 45 mil. Kč ručitelským prohlášením ve 
výši 50% z poskytnutého úvěru vystaveným Městem Kuřim, IČ 00281964. 

Hlasováno:  pro 16 
 
 
Do jednání se v 19:55  vrátil  RNDr. I. Poledňák. 
 
 
 
 
4.  Územní plán 
4.1.  Územní plán - rozhodnutí o pořízení územního plánu a stanovení pověřeného 
zastupitele dle zákona č. 183/2007 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
Příloha č. 8, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
  
Dle § 6 odst. 5a uvedeného zákona rozhoduje Zastupitelstvo obce v samostatné působnosti o pořízení územního 
plánu a regulačního plánu. Práce na novém územním plánu (vlastní průzkumy a podklady) byly zahájeny v roce 
2006 – viz. usn.č. 1064/2006 ze dne 30.5.2006 „ZM schvaluje zahájení prací na přípravě zadání ke zpracování 
nového Územního plánu města Kuřimi v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu.“ 
Dle § 47 odst. 1, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 určí Zastupitelstvo obce zastupitele, který ve spolupráci 
s pořizovatelem (Odbor investiční a regionálního rozvoje, Ing. J. Lekešová) zpracuje návrh zadání územního 
plánu, návrh pokynů pro zpracování pokynů pro zpracování návrhu územního plánu, vyhodnotí výsledky 
projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu a návrhu územního plánu.  
Takto určeným zastupitelem chce být starosta obce, 1. místostarosta a místostarostka.  
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Návrhy usnesení jsou předkládány dodatečně, aby byl zcela splněn zákon, v tak důležité věci jako je pořízení 
nového územního plánu a tím nedošlo k pochybení a možných komplikací schválení územního plánu (zejména 
s ohledem na iniciativy občanských sdružení ohledně R 43).  
 
Diskuze, změny: 
Obě navržená usnesení byla opravena předkladatelem, a to: zákona č. 183/2006 Sb. 
RNDr. Poledňák podává pozměňovací návrh, v druhém usnesení doplnit zastupitele Města Kuřimi o V. Zejdu. 
 
Starosta vyhlásil přestávku ve 20:02 hod., jednání bylo opět zahájeno ve 20:23 hod. 
 
 
Přijaté usnesení: 1190/2007 - ZM schvaluje dle § 6, odst. 5a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  pořízení „Územního plánu Kuřim“. 
Hlasováno:  pro 17 
 
 
Navrhované usnesení: ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve 
znění pozdějších předpisů Ing. Oldřicha Štarhu, Mgr. Ladislava Ambrože, Ing. Miluši Mackovou a Vladislava 
Zejdu jako zastupitele Města Kuřimi, pověřené spoluprací s pořizovatelem při zpracování „Územního plánu 
Kuřim“ a jeho změn. 
Hlasováno:  pro 6, zdržel se 11 
 
Přijaté usnesení: 1191/2007 - ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů Ing. Oldřicha Štarhu, Mgr. Ladislava Ambrože a Ing. 
Miluši Mackovou jako zastupitele Města Kuřimi, pověřené spoluprací s pořizovatelem při 
zpracování „Územního plánu Kuřim“ a jeho změn. 

Hlasováno:  pro 17  
 
 
 
 
4.2.  Zadání změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim 
Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, 9D,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
 
Zastupitelstvem města byly schváleny tyto podněty ke změně územního plánu: 
1094/2005 -  16.8. 2005  
ZM schvaluje podněty k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy: 

- změnu funkčního využití části plochy veřejné zeleně, část p.č. 2659 a p.č. 2660/1 na 
plochu pro bydlení v rodinných domech  

- změnu funkčního využití plochy veřejné zeleně (bývalé zahradnictví na ul. Tišnovská) 
na plochu pro bydlení v rodinných domech. 

Náklady spojené s pořízením změny včetně podkladů bude hradit žadatel. 
1146/200 - 8.11.2005 
ZM schvaluje podněty k pořízení změny  ÚPN SÚ Kuřim:  

1) umístění cyklostezek: a) Brno - Lelekovice – Kuřim – Veverská Bítýška 
 b) Kuřim – Česká podél Mozovského potoka a kolem Šiberné 

                                           c) Kuřim – Tišnov v koridoru zrušené železnice 
                                           d) Kuřim – Malhostovice přes Zlobici 
                                           e) Kuřim – Lipůvka – Blansko 

2) změna funkčního využití plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu občanského vybavení 
a služeb (při ZŠ Tyršova). 

1065/2007, 1066/2007 - 30.5.2006 
ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy: 

- zařazení pozemku p.č. 2614/1, k.ú. Kuřim do plochy pro bydlení v rodinných domech.  
ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy: 

-     zařazení části plochy při ul. Tišnovská naproti areálu nového statku, určenou pro veřejnou 
zeleň na plochu pro výrobu a skladování s možností vestavby občanského vybavení a služeb za 
podmínky, že hluk z výroby nepřekročí limity hluku vůči sousedním bytovým jednotkám. 
Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny.  
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Začátkem srpna 2007 začalo projednávání návrhu zadání změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim. V rámci projednávání 
návrhu zadání změny byla zaslána stanoviska a požadavky, které byly kladné nebo byly zapracovány do zadání. 
Zastupitelstvu předkládáme ke schválení zadání změny č. IX ÚPN SÚ Kuřim.  
Dílčí změny č. 9.1 a 9.7. navrhuje Odbor investiční a regionálního rozvoje ze zadání vypustit. 
Dílčí změna č. 9.1. -  zrušení regulativů pro plochu U(B), lokalita B 5.1 „Kolébka považujeme v současné době 
   za bezpředmětné. Žádost podala Moravská stavební  INVEST, a.s. z důvodu zahuštění 
   výstavby nových rodinných domů. V současné době jsou rodinné domy dokončovány 
   a pozemky přeparcelovány tak, že nelze do proluk dostavovat další rodinné domy. 
   Zahuštěná výstavba se nedoporučuje z důvodu navyšování zpevněných ploch, které 
   má negativní účinky pro odtokové poměry v Kuřimi. 
Dílčí změna č. 9.7. -  změna funkčního využití části plochy při ul. Tišnovská naproti areálu nového statku, 
   určenou jako veřejná zeleň na plochu pro výrobu a skladování s možností vestavby 
   občanského vybavení a služeb za podmínky, že hluk z výroby nepřekročí limity hluku 
   vůči sousedním bytovým jednotkám. Žadatelem byl R. Dočekal, který zde plánuje 
   výstavbu prodejního centra (dětská hřiště, zahradní doplňky) a halu na skladování 
   materiálu a výrobků). Tuto změnu navrhuje OIRR na základě záporného stanoviska 
   dotčeného orgánu - Odbor životního prostředí MěÚ Kuřim (viz. příloha) vypustit 
   z dalšího projednávání.  
 
Diskuze, změny: 
RNDr. Poledňák:  podává pozměňující návrh vypustit  z návrhu usnesení  dílčí změnu č. 9.7. – nevyřadit ji. 
J. Brabec:  materiál neprošel komisí ŽP. 
Předkladatel souhlasí s navrhovanou změnou a s vedoucí OŽP bude projednáno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zadání změny č. IX Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle přílohy a  
souhlasí s vyřazením dílčích změn č. 9.1. a 9.7. z dalšího projednávání.    
 
Přijaté usnesení: 1192/2007 - ZM schvaluje zadání změny č. IX Územního plánu sídelního útvaru Kuřim dle 

přílohy a  souhlasí s vyřazením dílčí změny č. 9.1. z dalšího projednávání. 
Hlasováno:  pro 16, zdržel 1 
 
 
 
 
4.3.  Pojmenování nových ulic 
Příloha č. 10, 10A, 10B,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje J. Němcová. 
 
OMP předkládá ZM ke schválení pojmenování ulic s nově budovanými rodinnými domy – viz příloha :  

 ul. Janská 
 lokalita „Díly za sv. Janem“ 

V případě ul. Janské se jedná o stavbu rodinných domů za zahradami rodinných domků stávající ulice (ozn. 
žlutě), kde je již na pozemku parc.č. 1012/2 k.ú.Kuřim Odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi 
zkolaudován RD pana Jaroslava Martínka, bytem Kuřim, Janská 427 – čp. 1729 s ozn. ulice Janská. Další 
rodinný dům vlastníka Ing. Jaroslava Martínka, bytem Veverská Bítýška je rozestavěn na pozemku parc.č. 2653 
k.ú. Kuřim. Dle vyjádření OSVO a OIRR uvažují se stavbami RD na parc.č. 1044/1, 2652 k.ú.Kuřim v nejbližší 
době jejich vlastníci. 
V případě rodinného domu Ing. arch. Strážnického na pozemku parc.č. 4488 k.ú.Kuřim, bylo novostavbě 
odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi přiděleno číslo popisné 1728 s označením ulice Rozdělovací. 
Rodinný dům Ing. arch. Strážnického je - v nově se tvořící ulici - v současné době jedinou stavbou. Sousední 
soukromé pozemky – parc.č. 4523, 4524 v k.ú.Kuřim jsou dle schválené ÚPD města Kuřimi určeny jako plochy 
bydlení v rodinných domech (městského charakteru). Vzhledem k tomu, že OSVO již novostavbě RD číslo 
popisné (1728) s označením ulice Rozdělovací přidělil, doporučuje OMP ozn. ulice Rozdělovací i pro tuto nově 
se tvořící ulici ponechat. 
Za předpokladu, že ZM schválí pojmenování pokračování ulice Rozdělovací i pro RD Ing. arch. Strážnického a 
že se rozhodne pro ozn. ulice Janské ve tvaru písm. „Y“, potom označení ul. Janská by mělo skončit na hranici 
pozemků parc.č. 2659 a 2660/1 k.ú.Kuřim.  
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Diskuze: 
Ing. Kotek je pro nový název z důvodu ztížené orientace v Kuřimi - bez orientačních čísel. 
Ing. Sukalovský s návrhem souhlasí. 
J. Herman upozorňuje na stávající obyvatele a problémy se změnou s adresy v případě změn. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje název nově budované ulice (pokračování ulice Janské z vyústěním do ulice 

Rozdělovací) dle přílohy: ulice Janská. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje název nově budované ulice v lokalitě  „Díly za sv. Janem“ dle přílohy: ulice 

Rozdělovací. 
 
Materiál byl stažen předkladatelem z jednání, bude předložen k projednání v příštím ZM.  
Zastupitelé byli vyzváni k podávání návrhů na názvy ulic. 
 
 
 
 
5.  Veřejnoprávní smlouva 
Dodatek č. 5 k Veřejnoprávní smlouvě na sociálně-právní ochranu dětí  
Příloha č. 11, 11A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval Ing. P. Němec, vyřizuje M. Koláčková. 
 
Město Kuřim má uzavřenu s Městem Šlapanice veřejnoprávní smlouvu na sociálně-právní ochranu dětí, která 
končí platností dodatku č. 4 k 31.12.2007. Za celou dobu trvání smlouvy od roku 2003 nejsou s jejím výkonem 
v podstatě žádné problémy. Zásadní změnu může do výkonu sociálně-právní ochrany dětí vnést zřízení 
Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu k 1.1.2009 a novelizace příslušných zákonů včetně zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Z dostupných informací lze 
předpokládat, že příslušný zákon (zákony) by přinesl hluboké změny do celé sociální správy a podstatně se dotkl 
i složení a činnosti odboru sociálních věcí městského úřadu. Návrh vytvoření úřadu však vzbudil rozporuplné 
reakce mezi městy a kraji. Lze se domnívat, že veřejnoprávní smlouva na sociálně-právní ochranu dětí bude 
potřebná 1-3 roky, protože návrh zákona předpokládá po 1.1.2009 dvouleté přechodné období, ve kterém se 
budou postupně jednotlivé agendy, zejména však jejich personální a materiální zajištění, přenášet z obcí 
s rozšířenou působností na nový úřad. Proto je i v návrhu usnesení předkládáno uzavřít Dodatek č. 5 smlouvy na 
dobu určitou čtyř let, tedy na celé volební období a na předpokládanou dobu transformace sociálních služeb i 
s roční rezervou. Podle konkrétní situace se smlouva ukončí. I případné neustanovení úřadu umožní řádný výkon 
sociálně právní ochrany dětí na základě této smlouvy s dostatečnou perspektivou.   
Od 1.1.2007 došlo k zásadní změně financování výkonu sociálně-právní ochrany dětí, kdy hlavní část finančních 
prostředků – platy jsou hrazeny z dotace ze státního rozpočtu a město Kuřim z této dotace přispívá městu 
Šlapanice částkou přibližně 200.000,- Kč za rok za provozní náklady tří pracovnic na Městském úřadě Šlapanice.  
Příloha č. 11A - Dodatek č. 5 k veřejnoprávní smlouvě. 
 
Přijaté usnesení: 1193/2007 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě mezi Městem 

Kuřim a Městem Šlapanice o výkonu přenesené působnosti svěřené Městskému úřadu 
Kuřim týkající se naplňování zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve 
znění pozdějších předpisů na dobu od 1.1.2008 do 31.12.2011.  

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
6.  Členství v OHK 
Okresní hospodářská komora Brno-venkov, se sídlem Zámecká 8, 664 41 Troubsko – 
nabídka členství  v Okresní hospodářské komoře Brno-venkov 
Příloha č. 12, 12A,  předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová. 
 
Ředitel Okresní hospodářské komory Brno-venkov Jan Pohanka oslovil starostu Města Kuřim ing. O. Štarhu 
s nabídkou členství v Okresní hospodářské komoře Brno-venkov pro Město Kuřim. Výhody členství spočívají 
v informačním servisu, možnosti účasti na vzdělávacích akcích, propagaci členů a poradenství. Výše ročního 
členského příspěvku činí 6.500,- Kč.  
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Diskuze: 
Ing. Kotek: jaké bude mít členství pro město užitek, v budově MěÚ byla pobočka OHK, proč byla zrušena? 
RNDr. Poledňák:  členství v OHK by zmátlo obyvatele i když výše příspěvku není vysoká, město nepodniká. 
Ing. Sukalovský:  je pro členství v OHK, je to podpora podnikání a vyjádření postoje města k podnikání. 
Ing. Kotek: členy by měli být spíše podnikatelé, nejde o peníze, ale o princip. 
Mgr. Nawrath:  kdo tuto spolupráci bude zajišťovat? 
Předkladatel: projektová manažerka MěÚ byla pracovnicí OHK, z tohoto důvodu je logické využít těchto  

znalostí a informací a spoluprácí bude pověřena. 
RNDr. Poledňák: doufá, že město bude moci hlasovat, nedoporučuje se mezi podnikatele plést. 
 
Přijaté usnesení: 1194/2007 - ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, členství Města Kuřimi v Okresní hospodářské komoře Brno-
venkov. 

Hlasováno:  pro 9, proti 1, zdržel se 7 
 
 
 
 
7.  Zrušení usnesení ZM č. 1012/2002 
Příloha č. 13,  předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka. 

 
Usnesením č. 1012/2002 ze dne 13.11.2002 si ZM Kuřimi vyhradilo ve smyslu ust. § 84, odst. 4) zák č. 
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodovat v záležitostech, které jsou 
v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „Info-kanálu“kabelové televize v Kuřimi. 
Ke dni 31.12.2007 vyprší platnost smlouvy se současným dodavatelem programového vysílání kabelové televize 
společností DIRECT FILM s.r.o. se sídlem Kounicova 22, Brno, IČ 47911409. V souvislosti s výběrem nového 
dodavatele programové náplně informačního kanálu by bylo vhodné výše zmíněné usnesení ZM č. 1012/2002 
zrušit. Jeho časová působnost nebyla v textu nijak specifikována a proto je doposud formálně platné. 
Kompetence schvalovat vítěze výběrového řízení patří podle § 102 odst. 3 zákona 128/2000 (o obcích) do 
pravomoci rady města, pokud si tuto pravomoc zastupitelstvo nevyhradí. 
 
Z jednání se vzdálil v 20:50 hod. V. Zejda a RNDr. Poledňák. 
 
Diskuze:  
J. Herman: schválení tohoto usnesení bylo politické rozhodnutí, mělo by o tomto rozhodovat ZM, bude  

kategoricky proti zrušení usnesení. 
J. Brabec: souhlasí s p. Hermanem, s usnesením nesouvisí pronájem TKR, ZM by mělo zůstat přinejmenším 

VŘ na poskytovatele zpravodajství Info-kanálu. 
Ing. Sukalovský:  neví o jediném případu, že by někdo z členů RM ovlivňoval vysílání. 
 
Do jednání se ve 20:58 hod. vrátil RNDr. Poledňák a V. Zejda . 
 
Mgr. Kincl: považuje za korektní, aby se k těmto záležitostem mohli vyjádřit všichni ZM. 
Ing. Kotek je pro ponechání v kompetenci ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení č. 1012/2002. 
Hlasováno:  pro 6, proti 7, zdrželi se 4 – unesení nebylo nepřijato  
 
 
 
 
8.  Různé 
8. 1. Rozpočtové opatření č.9 
Příloha č. 14, 14A, 14B, 14C,  předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření, viz. příloha. 
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Přijaté usnesení: 1195/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města na rok 2007, dle 
přílohy s dodatkem. 

Hlasováno:  pro 17 
 
 
 
 
Tisková konference - R 43 
 
Starosta města informoval zastupitele o  tiskové konferencí  - R 43, které se zúčastnil za Město Kuřim společně 
s Ing. Dragem Sukalovským.   
Výstupem byla tisková zpráva, další jednání kolem R43 bude za týden. 
 
J. Herman žádá, aby město bylo více slyšet v prosazování názorů ZM na budování a trasy R 43. 
Starosta: zúčastňujeme se všech jednání o R 43. 
 
 
 
Interpelace, připomínky: 
Ing. Kotek: proběhlo jednání komise sportovní a kulturní, žádosti schvalovala RM dříve ZM, žádá o předložení 

materiálu.  
KORDIS navrhl zrušit autobusové nádraží u TOS a vybudování zálivů u silnice – s tím nesouhlasí - 
je to závažný dopravní problém. V komisi dopravní bylo navrženo uskutečnit schůzku všech 
dotčených a apeluje na vyvolání schůzky vedením města. 

Ing. Sukalovský: upřesňuje, že KORDIS vydal stanovisko, dle kterého se nádraží rušit nebude, ale souhlasí se 
schůzkou. 

 
Ing. Kotek: navrhuje dohodnout se s obcí Malhostovice a k areálu na Zlobici zbudovat směrové tabule.  
 
A. Szabóvá: děkuje za úpravu kolem Centra denních služeb, ještě chybí zastřešení rampy, žádá o doplnění 

výsadby a rozmístění laviček. Žádá o parkovací stání v ul. Na Královkách. 
Ing. Kotek: na parkovací stání v ul. Na Královkách byl vyhotoven  projekt, co se s ním stalo? 
Ing. Macková: u Centra je úprava k dokončení v říjnu a druhá část se bude realizovat na jaře. 
J. Herman: Centrum denních služeb – upozorňuje, že mu dosud nebylo odpovězeno, zda nemá klubovna menší 
plochu než před tím na Popkové a jak byl vyřešen problém s odpadem vody. 
 
Ing. Bojanovská:  zve na taneční kurzy pro začátečníky a pokročilé. 
 
V. Zejda: se dotázal na článek, ve kterém se uvádí, že bude Kuřim připojena k Brnu. 
Ing. Sukalovský: po tom pátral, Kuřim byla zmíněna pouze z toho důvodu, že je v nejbližším dosahu Brna. 
Ing. Kotek: ze zákona o obcích by o tomto rozhodovalo místní referendum. 
 
J. Brabec: předkládaná usnesení by měla být pozitivní a usnesení, kterým se neschvaluje, by nemělo takto znít. 

RM by měla stanovit systém, které materiály by měly být v komisích projednávány. 
Mgr. Kincl: občan má právo, aby byla jejich žádost projednána a předkladatel má právo předkládat materiály tak, 

jak je navrhne. 
Starosta  bude apelovat na vedoucí odborů, aby materiály byly projednávány v komisích. 
 
V. Zejda: byl stanoven statut komise výstavby,  komisí byl materiál schválen, ale z RM se nevrátil.  
 
Hlasováno o správnosti usnesení, odsouhlaseno všemi členy ZM 17. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 21:45 hod. 
 
 
           Ing. Oldřich Štarha 

       starosta 
V Kuřimi dne  2.10.2007 
Zapsala: Hana Koláčková 
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Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
Mgr. Lubomír Kincl          Jiří Brabec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A plnění usnesení k 19.6.07 
2, 2A odkoupení části parcely do majetku města - cyklostezka 
3 TKR optická síť 
4, 4A, 4B, 4C odprodej pozemku Rigl Zdeněk, Scholz Zdeněk 
5, 5A odprodej pozemků ČOV 
6, 6A, 6B, 6C      koupě garáže v lokalitě U Vlečky 
7, 7/2 žádost o schválení záměru Bytového družstva sv. Ján 
8 rozhodnutí o pořízení územního plánu 
9, 9A, 9B, 9C, 9D zadání změny č. IX ÚP 
10, 10A, 10B pojmenování ulic 
11, 11A veřejnoprávní smlouva 
12, 12A členství v OHK 
13 zrušení usnesení ZM č. 1012/2002 
14, 14A, 14B, 14C rozpočtové opatření č. 9 
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