
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 10/2007 konaného dne 13.11.2007  
 
Přítomni:  
Ing. Oldřich Štarha – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miluše Macková, Alena Matějíčková, doc. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Bc. Roman Stříž, Alena Szabóvá, 
Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města,  
Ing. Petr Němec – tajemník. 
 
Později se dostavil  RNDr. Igor Poledňák 
 
Omluveni: Ing. Martina Bojanovská, Mgr. Martin Nawrath. 
 
Host: Ing. arch. Jakub Kynčl 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise:  Jan Herman, Ing. Miloš Kotek 
Komise schválena všemi přítomnými. 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Lubomír Kincl, Ing. Rostislav Hanák 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými. 
 
 
 
Program: 
1. Územní studie lokality Záhoří - prezentace 
2. Plnění usnesení, zrušení usnesení, návrh nových usnesení 
3. Majetkoprávní úkony  

 žádosti o odkoupení části pozemku 
 darování pozemků pod světelnou křižovatkou na nám. 1. května 

4. Výběrové řízení na zpracování Programové náplně inf. kanálu TKR Kuřim 
5. Pojmenování nových ulic 
6. Dotace na implementaci místní Agendy 21 
7. Podnikatelský obolus 
8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2007 
9. Výsledky hospodaření k 30.9.2007 
10. Organizační změna v kulturní oblasti – zřizovací listina Městské knihovny Kuřim 
11. Různé (plán jednání RM a ZM  v roce 2008) 
 
Program schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
 
 
 
 

1.  Územní studie lokality Záhoří 
Starosta města dal prostor k prezentaci územní studie lokality Záhoří, kterou prezentoval 
Ing. arch. Jakub Kynčl. 
 
V 18:52  se dostavil RNDr. Igor Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
Předvedení skončilo v 19:08 hod. 
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2.  Usnesení Zastupitelstva města Kuřimi  
2.1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 6.11.2007 
Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje tajemník úřadu Ing. P. Němec. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení z majetkoprávní oblasti a investiční výstavby, závislá často na spolupráci s druhou 
stranou.   
 
Přijaté usnesení: 1196/2007 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 6.11.2007. 
Hlasováno: pro 15 
 
 
 
 
2.2.  Zrušení usnesení, návrh nových usnesení 
Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. N. Šiblová. 
 
Při přípravě návrhu šesti usnesení do ZM 26. 6. 2007 týkajících se odkoupení částí parcel do majetku města pro 
účely rozšíření plánované cyklostezky Kuřim-Malhostovice došlo k nesprávnému uvedení čísel parcel. Jedná se 
o parcely č. 2918/10 (v usnesení 1145/2007 nesprávně 2818/10), 2918/11 (v usnesení 1146/2007 nesprávně 
2818/11), 2918/13 (v usnesení 1147/2007 nesprávně 2818/13), 2918/16 (v usnesení 1148/2007 nesprávně 
2818/16), 2918/17 (v usnesení 1149/2007 nesprávně 2818/17), 2918/19 (v usnesení 1150/2007 nesprávně 
2818/19).  Tato usnesení dosud nebyla použita k vyřízení dalších materiálů, nedošlo tudíž k pochybení. Z tohoto 
důvodu se navrhuje zrušení těchto usnesení a předložení návrhů usnesení nových. 
 
Přijaté usnesení: 1197/2007 - ZM schvaluje zrušení usnesení č. 1145/2007, 1146/2007, 1147/2007, 

1148/2007, 1149/2007 a 1150/2007 z 26.6.2007. 
 
Přijaté usnesení: 1198/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/10 o výměře 178 m2 

zapsaného na LV číslo 1347 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1199/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/11 o výměře 182 m2 

zapsaného na LV číslo 865 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. 

 
Přijaté usnesení: 1200/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/13 o výměře 79 m2 

zapsaného na LV číslo 1325 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1201/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/16 o výměře 73 m2 

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. 

 
Přijaté usnesení: 1202/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/17 o výměře 153 m2 

zapsaného na LV číslo 662 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

 
Přijaté usnesení: 1203/2007 - ZM schvaluje úplatné nabytí části pozemku parc. č. 2918/19 o výměře 21 m2 

zapsaného na LV číslo 697 pro obec a k. ú. Kuřim od vlastníka za dohodnutou cenu 96 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí nabyvatel. 

Hlasováno o 7 usneseních současně: pro 15 
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3. Majetkoprávní úkony  
3.1.  Manž. Ing. Miroslav Řiháček a Kateřina Řiháčková bytem Brno, Táborské nábř. 9 
a manž. Ing. Radek Řiháček a Ing. Lenka Řiháčková bytem Brno, Záhřebská 21  – 
žádost o odkoupení části pozemku na ul. Jelínkových 
Příloha č. 3, 3A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Jmenovaní žádají o odkoupení části pozemku parc. č. 2785/1 k.ú. Kuřim, který bezprostředně sousedí s jejich 
zahradami parc. č. 2786/39 a parc. č. 2786/41 oba v k.ú. Kuřim, a to od hrany jejich pozemků k plotu školního 
hřiště u ZŠ Jungmannova – viz příloha 3A. Pozemky jsou užívány jako okrasná zahrada. Rodiny Řiháčkových 
jsou dále vlastníky pozemků parc. č. 2786/73 a parc. č. 2786/71, oba v k.ú. Kuřim – rozestavěné stavby 
rodinných domků, viz příloha 3A.  
ZM v září 2006 již projednávalo žádosti obou rodin Řiháčkových o odkoupení pozemků. Vzhledem k možnosti 
uloženého trativodu v přilehlém pozemku p. Rigla odložilo ZM jednání o prodej po komplexní výstavbě v dané 
lokalitě a RM rodinám Řiháčkových pozemky pronajala. 
ZM usn. č. 1184/2007 ze dne 2.10.2007 schválilo odprodej části pozemků parc. č. 2785/1 a parc.č. 1452/1 
Zdeňku Riglovi za cenu 300,- Kč/m2. 
Na základě výše uvedeného předložily rodiny Řiháčkových znovu žádost o odkup pozemků za jejich domy. 
OŽP a OSVO nemá námitek odprodeji pozemků. 
OMP a OIRR navrhuje postupovat podobně jak v případě p. Rigla.  
V pozemku za domem ing. Radka Řiháčka a Ing. Lenky Řiháčkové je uložena kanalizace, která odvádí dešťové 
a podzemní vody z areálu ZŠ Jungmannova. Jedná se o přeložku trativodu, kterou Město provedlo v roce 2005. 
Přeložka byla vyvolána výstavbou rodinných domků v lokalitě na ul. Jelínkových. Z důvodu ochranného pásma 
kanalizace 1,5 m a s ohledem na případné opravy a údržbu této kanalizace požadují odbory OIRR a OMP zřídit 
k předmětné kanalizaci věcné břemeno a toto zohlednit i v ceně prodávaného pozemku.  
Do pozemku, které město prodalo p. Riglovi zasahuje novostavba RD. Pozemky, o které žádají rodiny 
Řiháčkových budou tvořit okrasnou zahradu u RD. Z tohoto důvodu OMP navrhuje pozemek nezatížený věcným 
břemenem prodat za cenu 200,- Kč/m2 a pozemek zatížený věcným břemenem za cenu 150,- Kč/m2. 
Z hlediska územního plánu je pozemek vedený jako stávající plocha pro sportovní a rekreační zařízení. 
Komise výstavby se sejde 5.11.2007 a zápis z komise bude plně k dispozici všem zastupitelům před jednáním 
zastupitelstva.  
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr odprodat manž. Ing. Radku Řiháčkovi a Ing. Lence Řiháčkové, bytem 
Záhřebská 2491/21, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 84 m2 (dle přílohy) za cenu 
150,-Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene ke kanalizaci v majetku Města Kuřimi uložené v 
 předmětném pozemku a s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením 
kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr odprodat manž. Ing. Miroslavu Řiháčkovi a Kateřině Řiháčkové, bytem 
Táborské nábřeží 832/9, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o výměře cca 109 m2 (dle přílohy) za 
cenu 200,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti.  
 
Z jednání se  v 19:11 hod. vzdálil RNDr. Poledňák a V. Zejda, přítomno 13 členů. 
 
Poznámka: 
Mgr. L Ambrož podává protinávrh - cenu zvýšit na 300, - Kč/m2 v obou návrzích usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1204/2007 - ZM schvaluje záměr odprodat manž. Ing. Radku Řiháčkovi a Ing. Lence 

Řiháčkové, bytem Záhřebská 2491/21, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim o 
výměře cca 84 m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene 
ke kanalizaci v majetku Města Kuřimi uložené v  předmětném pozemku a s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitosti. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně. 

Hlasováno: pro 13 
 
Přijaté usnesení: 1205/2007 - ZM schvaluje záměr odprodat manž. Ing. Miroslavu Řiháčkovi a Kateřině 

Řiháčkové, bytem Táborské nábřeží 832/9, Brno, část pozemku parc.č. 2785/1 v k.ú. Kuřim 
o výměře cca 109 m2 (dle přílohy) za cenu 300,-Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti.  

Hlasováno: pro 13 
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3.2.  Manž. Ing. David a Marika Peškovi, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika 
bytem Kuřim, Jelínkových 1603  – žádost o odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 
Příloha č. 3, 3B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Manželé Peškovi žádají o odkoupení části pozemku parc. č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře cca 143 m2 viz příloha 
3B. Pozemek bezprostředně sousedí s pozemkem manž. Peškových parc. č. 2786/36 v k.ú. Kuřim a je užívaný 
jako okrasná zahrada. 
Odprodej pozemku ZM v lednu 2006 neschválilo a doporučilo řešit odprodej později, komplexně s lokalitou 
výstavby p. Rigla.  
Nyní OMP doporučuje postupovat stejně jak v případě p. Rigla a rodin Řiháčkových a doporučuje odprodat 
pozemek ve stejném režimu. 
 

Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr odprodat část pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 143m2 
manž. ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem Kuřim, Jelínkových 
1063, za cenu 200,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením 
kupní smlouvy a daně z převodu nemovitosti.  
 

Poznámka: 
Předkladatel navrhuje pozměňovací návrh  dodržet stejnou cenu jako v předešlých usneseních  - 300, -Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení: 1206/2007 - ZM schvaluje záměr odprodat část pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 143 m2 manž. ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, Chodská 19h 
a Marika bytem Kuřim, Jelínkových 1063, za cenu 300,- Kč/m2 s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a daně 
z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 13 
 
 
 
 
3.3.. Manž. Hájkovi, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 841 a manž. Fabiánovi bytem 
Kuřim, Brněnská 1256  – žádost o odkoupení pozemku na ul. Nová 
Příloha č. 3, 3C, 3D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Manž. Michal a Gabriela Hájkovi, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 841 a manž. Lenka a Stanislav Fabiánovi 
bytem Kuřim, Brněnská 1256 požádali jednotlivě o odkoupení pozemku parc. č. 2786/3 k.ú. Kuřim o výměře 
540 m2 - viz příloha 3C za účelem výstavby rodinného domku. Město Kuřim předmětný pozemek nyní 
pronajímá jako zahrádky.  
Stanoviska dotčených orgánů a komisí: 
OŽP: nedoporučuje prodej pozemku – jedná se o poslední volný pozemek v této lokalitě. Do budoucnosti by ho 
město mohlo využít například pro sběr tříděných odpadů, na stavbu dětského hřiště nebo výsadbu zeleně 
s lavičkami.  
OSVO:  pozemek je dle platného územního plánu města součástí lokality BO3 určené k výstavbě rodinných 
domů. Podle rozměru pozemku lze na něm uvažovat s výstavbou samostatně stojícího rodinného domu o šířce 
cca 10 m. 
Komise výstavby: se sejde 5.11.2007 a zápis z komise bude plně k dispozici všem zastupitelům před jednáním 
zastupitelstva.  
OIRR a OMP: nedoporučuje v současné době pozemek prodávat a doporučuje si ho prozatím ponechat jako 
rezervu.  
Dne 5.11.2007 požádala o odkoupení, eventuelně o směnu předmětného pozemku PhDr. Ludmila Tučková 
rozená Leimbergerová, která již dříve vstoupila s Městem Kuřim v jednání ve věci prodeje části pozemku parc.č. 
2918/17 k.ú. Kuřim o výměře 153 m2, který je jejím vlastnictvím - viz příloha 3D, za účelem výstavby 
cyklostezky. Dále ke směně paní Tučková nabízí pozemky parc. č. 2917/7 – ostatní plocha o vým. 557 m2, 
parc.č. 2916/21 – orná půda o vým. 4609 m2 a zbývající část pozemku parc. č. 2918/17 – orná půda o vým. 3 649 
m2  vše v k.ú. Kuřim. Jmenovaná uvádí, že by na požadovaném pozemku postavila rodinný domek a tím by 
vyřešila svoji bytovou situaci. 
OMP uvádí, že tržní ceny zasíťovaných pozemků na výstavbu RD se pohybují v rozmezí 2.500,- Kč/m2 až 
3.000,- Kč/m2. V roce 2007 Město Kuřim vykupuje komunikace, tedy i cyklostezky za cenu ve výši  96,- Kč/m2. 
 
Návrh usnesení: ZM neschvaluje odprodej pozemku parcela č. 2786/3 k.ú. Kuřim o výměře 540 m2. 
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Diskuze: 
O tomto materiálu se rozvinula široká diskuze. Přítomní žadatelé o pozemek přednesli své námitky k návrhu 
neprodat, paní Leimbergerová upozornila na nabízenou výměnu pozemku za pozemek v trase cyklostezky.  
Zastupitelé města v příspěvcích do diskuse zastávali názor neprodat. 
 
Přijaté usnesení: 1207/2007 - ZM neschvaluje odprodej pozemku parcela č. 2786/3 k.ú. Kuřim 

o výměře 540 m2. 
Hlasováno: pro 12, zdržel se 1. 
 
Do jednání se v 19:28 hod. vrátil V. Zejda, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
3.4.  Společenství vlastníků domu č. p. 854, 855, 856 na ul. Školní v Kuřimi – žádost o 
zrušení smlouvy o výstavbě 
Příloha č. 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. V. Fidrmucová. 
 
Společenství vlastníků domu č. p. 854, 855, 856 na ul. Školní v Kuřimi (dále jen Společenství vlastníků) 
požádalo Město Kuřim o zrušení Smlouvy o výstavbě V10 2705/1997 ze dne 19.5. a 10.10.1997, jejíž vklad do 
katastru nemovitostí byl povolen „Rozhodnutím“ Katastrálního úřadu Brno – venkov V10, V11 2705/97 dne 
4.11.1997. Společenství vlastníků současně žádá, aby byla výše uvedená smlouva o výstavbě zrušena na náklady 
města Kuřimi, které by dle sdělení  JUDr. Vlasákové činily částku 6.500 Kč. 
V roce 1997 byla Smlouva o výstavbě uzavřena z důvodů možnosti vybudování nových bytových jednotek s 
využitím státní dotace. Změna dotačních podmínek však znemožnila městu realizovat stavbu nových bytových 
jednotek neboť nové dotační podmínky vyloučily finanční spoluúčast jiného investora než města. V současné 
době město o výstavbě neuvažuje. 
To, že se k bytovému domu váže smlouva o výstavbě, spoluvlastníky bytových jednotek nijak neomezuje, 
naopak je pořád otevřena možnost budoucí nadstavby (v případě, že by se našel investor, který by celou stavbu 
finančně pokryl – smluvně by se změnil stavebník na nového investora). K tomu, aby mohla být smlouva o 
výstavbě zrušena, je třeba 100% souhlas spoluvlastníků všech bytových jednotek.  
Protože společenství vlastníků opakovaně žádá o zrušení Smlouvy o výstavbě a předložilo Městu Kuřim žádost 
potvrzenou všemi spoluvlastníky domu předkládá OMP tuto žádost zastupitelstvu. 
Zrušením Smlouvy o výstavbě se změní spoluvlastnický podíl Města Kuřim v bytovém domě.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr zrušit Smlouvu o výstavbě V10 2705/1997 ze dne 19.5. a 10.10.1997 jejíž 
vklad do KN byl povolen „Rozhodnutím“ Katastrálního úřadu Brno – venkov V10, V11 2705/97 dne 4.11.1997 
k bytovému domu č. p. 854, 855 a 856 na ul. Školní v Kuřimi na náklady města Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 1208/2007 - ZM schvaluje zrušení Smlouvy o výstavbě V10 2705/1997 ze dne 19.5. a 

10.10.1997 jejíž vklad do KN byl povolen „Rozhodnutím“ Katastrálního úřadu Brno – 
venkov V10, V11 2705/97 dne 4.11.1997 k bytovému domu č. p. 854, 855 a 856 na 
ul. Školní v Kuřimi. 

Hlasováno: pro 14 
 
 
 
 
3.5.  Darování pozemků pod světelnou křižovatkou na nám. 1. května 
Příloha č. 4, 4A, 4B,  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. 
ZM schválilo na svém zasedání dne 2.10.2007 pod č. usn. 1188/2007 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 

 5



smlouvy. Záměr byl v souladu s ustanovením § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněn na úřední desce 
od 4.10. do 24.10.2007. K zveřejněnému záměru nebyla žádná připomínka.  
Jelikož byly splněny všechny zákonné předpoklady, doporučuje OMP převod výše zmíněných pozemků formou 
darovací smlouvy uskutečnit. 
Přílohy - kopie geometrického plánu, kopie katastrální mapy. 
 

Přijaté usnesení: 1209/2007 - ZM schvaluje 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 70 88 83 37. Veškeré 
náklady spojené s převodem nemovitostí ponese obdarovaný. 

Hlasováno: pro 13, zdržel se 1 
 

Do jednání se vrátil 19:32 hod. RNDr. I. Poledňák, přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 
 

4. Výběrové řízení na zpracování „Programové náplně informačního 
kanálu TKR Kuřim“ 
Příloha č. 5, 5A, 5B,  předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka 
 
V prosinci roku 2005 byla uzavřena smlouva o dílo č. 332/2005 se společností DIRECT FILM s.r.o., se sídlem 
Kounicova 22, Brno, IČ 47911409. Předmětem smlouvy je realizace a vysílání „Programové náplně 
informačního kanálu TKR Kuřim“.  
Citovaná smlouva o dílo byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2007. Je tedy nutné vyhlásit nové 
výběrové řízení na dodavatele výše popsaných služeb. Podle usnesení ZM č. 1012/02 ze dne 13.11. 2002 si 
Zastupitelstvo města Kuřimi ve smyslu ust. § 84 odst. 4) zák. 128/2000 Sb. vyhradilo pravomoc rozhodovat 
v záležitostech, které jsou v samostatné působnosti města a vztahují se k vysílání „Info-kanálu“ kabelové 
televize v Kuřimi“. Na základě tohoto ustanovení předkládám zastupitelstvu návrh na vyhlášení výběrového 
řízení na zpracování zakázky „Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim“.  
Vlastní text výzvy je obsahem přílohy A, návrh členů výběrové komise je v příloze B. 
 

Z jednání se v 19:36 hod. vzdálil RNDr. Poledňák, přítomno 14 členů ZM. 
 

Diskuze: 
Předkladatel navrhuje doplnit výběrovou komisi o další členy a to: 

členové komise: František Pejřil - člen Rady pro televizní a rozhlasové vysílání,  
Dušan Růžička - kameraman studia České televize Brno,  
Mgr. Zahradníková - producentka studia ČT Brno; 

náhradníci: Jiří Václavek - redaktor ČT Brno. 
J. Herman -  jakou odměnu dostanou členové výběrové komise?  
Ing. Sukalovský –souhlasili s tím, že dostanou odměnu v hodnotě cestovného. 
Dále se rozvinula široká diskuze z níž vzešel pozměňovací návrh, který navrhl STA: 
v bodu 4.2. výzvy navrhuje změnu: úroveň 30%,  kvalita 30% a cena taky 30%. 
 

Přijaté usnesení: 1210/2007 - ZM schvaluje text výzvy k podání nabídky na zakázku – Programová náplň 
informačního kanálu TKR Kuřim a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle 
přílohy se změnami dle zápisu. 

Hlasováno: pro 14 
 
 
 
 

5. Pojmenování nových ulic v městě Kuřimi 
Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. F. Macek. 
OSVO předkládá ZM ke schválení (potvrzení) pojmenování ulic s nově vybudovanými rodinnými domy – viz 
příloha :  

 ul. Jánská 
 ul. Rozdělovací 
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V případě ulice Jánské se jedná o stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 1012/2 k.ú. Kuřim (p. Jaroslav 
Martínek). Ulice Jánská (stávající) je v příloze označena žlutě. Předmětný rodinný dům byl naším odborem 
zkolaudován a přidělena adresa Kuřim, Jánská č. p. 1729. Další rodinný dům vlastníka Ing. Jaroslava Martínka, 
bytem Veverská Bítýška, je rozestavěn na protější straně této ulice na pozemku parc. č. 2653 k.ú. Kuřim. 
Pokračování ulice Jánské je v příloze označeno růžově. 
V případě ulice Rozdělovací (v příloze označena modře) se jedná o rodinný dům Ing.arch.Strážnického na 
pozemku parc.č. 4488 k.ú. Kuřim. Novostavba RD byla naším odborem zkolaudována a přiděleno číslo popisné 
1728 s označením ulice Rozdělovací. Rodinný dům Ing. arch. .Strážnického je v této ulici momentálně jedinou 
stavbou. V této ulici jsou ještě 2 volné pozemky parc. č. 4523, 4524 v k.ú. Kuřim určené pro výstavbu rodinných 
domů (celkem max. 5 RD). Ulice je pokračováním (za roh) stávající ulice Rozdělovací (v příloze označena 
zeleně). Vzhledem k celkovému možnému počtu domů doporučuji ponechat název ulice Rozdělovací.  
Není nám známo, že by s doručováním pošty na uvedené adresy byly jakékoliv problémy. K názoru na 
ponechání názvů obou ulic se přiklání také vlastníci dotčených zkolaudovaných nemovitostí, kteří s těmito názvy 
ulic již delší dobu pracují a příp. dodatečná změna by jim způsobila zbytečné komplikace.  
Příloha č. 6A: Kopie katastrální mapy s vyznačením nových ulic. 
 
Přijaté usnesení: 1211/2007 - ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, název nově budované ulice Jánská (pokračování ulice Jánské 
z vyústěním do ulice Rozdělovací) dle přílohy. 

Hlasováno: pro 13, zdržel se 1 
 
Přijaté usnesení: 1212/2007 - ZM schvaluje dle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, název nově budované ulice v lokalitě „Díly za sv. Janem“ ulice 
Rozdělovací (pokračování ulice Rozdělovací s vyústěním do ulice Červenáčkova) dle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 13 zdržel se 1  
 
Do jednání se vrátil v 19:47 hod. RNDr. Igor Poledňák, přítomno 15 členů ZM 
 
 
 
 

6.  Dotace na implementaci místní Agendy 21 v municipalitách z prostředků 
Ministerstva životního prostředí na rok 2007 
Příloha č. 7, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje  Ing. N. Šiblová. 
 
Město Kuřim, které je členem národní sítě Zdravých měst, získalo dotaci 20 000 Kč na implementaci místní 
Agendy 21 v municipalitách z prostředků Ministerstva životního prostředí na rok 2007. Tato dotace byla využita 
na uspořádání osvětové akce pro veřejnost s názvem „Bezpečná cesta do a ze školy“. Dopravně výchovná akce 
proběhla dne 30. 10. 2007 na dopravním hřišti ZŠ Jungmannova ve spolupráci s Městskou policií Brno.  
 
Přijaté usnesení: 1213/2007 - ZM bere na vědomí využití dotace 20.000,- Kč na implementaci místní 

Agendy 21 v municipalitách z prostředků Ministerstva životního prostředí na rok 2007 na 
uspořádání osvětové akce pro veřejnost s názvem „Bezpečná cesta do a ze školy“. 

Hlasováno: pro 15 
 
 
 

7. Podnikatelský obolus 2008 
Příloha č. 8, 8A, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracovala a vyřizuje Mgr. A. Trtílková. 
 
ZM svým usnesením č. 1068/2007 dne 23.1.2007 schválilo „Program podnikatelský obolus 2007“. Jeho platnost 
skončila 30.9.2007, a proto je třeba rozhodnout o tom, zda pokračovat v tomto ojedinělém programu i nadále. 
V roce 2007 bylo uplatněno 12 podnikatelských obolů od 9 podnikatelů v celkové částce 111.852,- Kč. Přesto, 
že zájem podnikatelů o tento program není velký, navrhovatel doporučuje Program podnikatelský obolus 2008 
schválit. 
 
Přijaté usnesení: 1214/2007 - ZM schvaluje Program podnikatelský obolus 2008. 
Hlasováno: pro 15 
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8. Návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2007, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Příloha č. 9, 9A, 9B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládána ke schválení nová obecně závazná vyhláška Města Kuřimi o místním poplatku za „odpady“. 
Navržené úpravy oproti vyhlášce stávající jsou pouze administrativní, mění se sleva pro občany s datem narození 
1937 (loni 1936) a nová je rozúčtovací příloha (stanovení nákladů na jednoho poplatníka). 
 
Přijaté usnesení: 1215/2007 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 6/2007, o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a 
odstraňování komunálních odpadů. 

Hlasováno: pro 15 
 
 
 
 

9.  Výsledky hospodaření k 30.9.2007 
Příloha č. 10, 10A, 10B, 10C, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k datu 30.9.2007  138.825.677,74 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
140.924.152,60 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  nezaokrouhleně  - 2.098.474,86 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 
3. čtvrtletí roku 2007 v konsolidovaném stavu, s výdaji mírně převyšující příjmy. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 85,52 %, což je způsobeno nerozpočtovanou přijatou daní města ve výši 8 
mil. Kč, po tomto očištění činí procentuelní plnění příjmů 80,55 %, což je i tak nadprůměrný stav. Do konce 
roku lze očekávat vyšší plnění především daňových příjmů, což posílí možnou investiční rezervu pro příští rok. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze  69,86 %, po stejném očištění jako u příjmů potom pouze ze 65,86 %, 
což znamená, že výdaje jsou proporcielně ke schválenému rozpočtu nižší. Do konce roku se ještě očekávají 
úhrady některých investičních akcí, v provozních rozpočtech lze však očekávat také rezervy, způsobené např. 
mírnou zimou, což bude mít pozitivní dopad na již zmiňovanou rezervu.  
 
Přijaté usnesení: 1216/2007 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30.9.2007, se schodkem 

hospodaření ve výši  2.098.474,86 Kč.   
Termín plnění: 13.11.2007 (OF) 
Hlasováno: pro 15 
 
 
Z jednání se vzdálil RNDr. I. Poledňák v 19:54 hod. a v 19:55 V. Zejda, přítomno 13 členů ZM. 
 
 
 
 

10.  Organizační změny v kulturní oblasti  
Příloha č. 11, 11A, 11B,  předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval a vyřizuje Mgr. P. Kavka. 
 
Dne 31.12.2007 končí mandátní smlouva mezi městem Kuřim a panem Jiřím Vichtou, bytem Chaloupeckého 
nám. 2, Brno IČ : 121 44 126, jejímž předmětem bylo obstarávání správy, zajišťování provozu a opravy budov 
Kulturního domu č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi včetně zajišťování akcí kulturního, společenského, 
vzdělávacího a obdobného charakteru a to vše za úplatu ve výši 9.520,- Kč/měsíc. Z několika zvažovaných 
variant byla zvolena možnost, jež spočívá v uchování organizace Městská knihovna Kuřim, organizační složka 
obce se sídlem Popkova 1006, 664 34 Kuřim. Do této organizace bude nově začleněna oblast kultury. Z hlediska 
administrativně právního se jedná o nejjednodušší změnu. Tato změna bude obnášet pouze zrušení stávající a 
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schválení nové zřizovací listiny, která bude reflektovat nové organizační a majetkové pojetí organizace a 
navržení nové organizační struktury.  
Jako určitá nevýhoda se jeví, že název této organizační složky by dostatečně transparentně neošetřil skutečnost, 
že organizační složka zaštiťuje kulturní život ve městě Kuřimi v širším slova smyslu. Tento název je příliš úzce 
profilován. Jeho výhoda zase spočívá v zavedenosti mezi odbornou i laickou knihovnickou veřejností.  
Nová organizační struktura musí být časově připravena tak, aby se mohla k 1.1.2008 rozběhnout její činnost.  
Perspektivně se může tato organizační struktura rozšířit např. o část - Informační středisko města Kuřim 
(„íčko“), jak je obvyklé v mnoha městech stejné velikosti.  
 
Příloha - zřizovací listina organizační složky obce Městská knihovna Kuřim, organizační struktura organizační 
složky.  
 
Diskuze: 
Ing. Hanák – organizační změna byla projednána v kulturní komisi? 
Ing. Sukalovský -  v komisi kulturní materiál nebyl projednán. 
J. Brabec – tato organizační změna nemusí být projednána v kulturní komisi. 
J. Herman - začíná nová etapa v kultuře, měla by se uzavřít stará kapitola a udělat přehled, kolik se za kulturu 
vydalo. 
 
Přijaté usnesení: 1217/2007 - ZM schvaluje změnu zaměření, vymezení účelu, předmětu činnosti a 

organizace Městské knihovny Kuřim, organizační složky obce, se sídlem Popkova 1006, 
Kuřim, s účinností k 1.1.2008. 

 
Přijaté usnesení: 1218/2007 - ZM schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, a dle § 26 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, zřizovací listinu organizační složky obce Městská knihovna 
Kuřim, organizační složka Města Kuřimi, se sídlem Kuřim, Popkova 1006, platnou 
s účinností od 1.1.2008. 

Hlasováno: pro 13 
 
Starosta vyhlásil v 20:02 hod. přestávku. 
 
Do jednání se vrátil RNDr. I. Poledňák, přítomno 14 členů ZM.  
 
Jednání opět začalo v 20:15,  vzdálil se Ing. Sukalovský, přítomno 13 členů. 
 
 
 
 

11.  Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  
Příloha č. 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala a vyřizuje Ing. J. Lekešová. 
 
OIRR města Kuřimi předkládá podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká změny funkčního využití ploch 
(většinou určenou jako orná půda nebo pro sportovní a rekreační zařízení) na plochy zastavitelné (rodinné domy) 
a na plochy veřejné zeleně.  
Jedna dílčí změna se týká změny funkčního využití orné půdy na plochu terciéru, administrativy, výrobních a 
technických služeb. Jedná se o umístění fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku Města Kuřimi, část parc. 
č. 3510 u obalovny (Opálenka). Tento soukromý záměr (investor DK CENTRUM, s.r.o., se sídlem Vlachovice 
28, PSČ 763 24) schválila komise výstavby dne 10.5.2006.  
Tato změna se bude provádět v lokalitách Záhoří, Mozy, lokalita za státním statkem, prostor mezi rybníkem 
Srpek a Zborovem – spojení s klidovou zónou. 
Město Kuřim může požádat o bezúplatný  převod pozemků od Pozemkového fondu ČR do majetku města, pokud 
budou tyto pozemky ve schváleném ÚPN SÚ Kuřim určeny pro výstavbu rodinných domů, veřejně prospěšných 
staveb nebo pro veřejnou zeleň. Pozemkový fond přislíbil, že pozdrží vyvěšení veřejných nabídek na prodej 
pozemků do konce srpna 2008. V této lhůtě by proběhla změna ÚPN SÚ a Město Kuřim by požádalo o 
bezúplatný převod pozemků do svého vlastnictví. 
V komisi výstavby byl dne 5.11.2007 kladně projednán záměr na změnu Územního plánu sídelního útvaru 
Kuřim v lokalitě Záhoří v souvislosti s rozpracovanou územní studií „Kuřim – Záhoří“.  
Navrhované změny : 
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1)   Záhoří (pozemky Pozemkového fondu parc.č. 3058/72, 3058/74, 3058/73, 3062/86, 3062/94, 3062/95, 
3062/92, 3062/96, 3432/2, 3431/6) 
 1a) – změna plochy veřejné zeleně na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1b) – změna orné půdy na plochu veřejné zeleně, 
 1c) – změna části plochy pro sportovní zařízení ozn. SP 1 na plochu pro bydlení v rodinných domech, 
 1d) – vymezení zastavitelné plochy včetně ploch veřejné zeleně, 
 1e) – rozšíření plochy pro bydlení  B 4.4. 
2)   Mozy (pozemky Pozemkového fondu parc.č. 3538/92, 3538/1) 
– změna orné půdy mezi Šibernou a Kuřimskou horou na plochy veřejné zeleně s možností vybudování parku.  
Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
3)   Za Koutem (pozemky Pozemkového fondu parc.č. 3707/1, 2916/23, 2904/126) 
 – změna orné půdy na veřejnou zeleň v prostoru mezi rybníkem Srpek a Zborovem včetně prostoru při severním 
okraji Zborova. Tato změna navazuje na zpracovanou studii klidové zóny Srpek. V této lokalitě je navržena 
výstavba drobných objektů – např. sociálního zařízení, informační centrum, apod. Součástí změny bude 
vymezení zastavitelné plochy. 
4)   Státní statek (pozemky Pozemkového fondu parc.č. 2700/1) 
– změna části plochy výroby, skladování a distribuce na plochu veřejné zeleně. Jedná se o plochu pod státním 
statkem, kde může být vybudován park. Lokalita navazuje na využívaný státní statek a komerční plochy podél 
silnice II/386. Součástí změny bude vymezení zastavitelné plochy. 
5)   Opálenka - změna funkčního využití orné půdy na plochu terciéru, administrativy, výrobních a technických 
služeb. Jedná se o umístění fotovoltaické sluneční elektrárny na pozemku Města Kuřimi, část parc. č. 3510 u 
obalovny. 
 
ZM projednávali tento materiál v široké diskuzi. 
 
Z jednání odešel v 20:30 hod. RNDr. I. Poledňák, do jednání se vrátil Ing. Sukalovský, přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1219/2007 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim v lokalitě Záhoří, 

Mozy, Za Koutem, Státní statek, Opálenka dle návrhu pod podmínkou, že žadatel dílčí 
změny Opálenka uhradí náklady spojené se zpracováním dokumentace změny ÚPN SÚ 
Kuřim. 

Hlasováno: pro 12, zdržel se 1 
 
 
 
 

12.  Zřízení semaforového přechodu pro chodce na ulici Legionářská 
Příloha č. 14. 14A, předkládá a zpracovala Ing. M. Bojanovská, vyřizuje Ing. V. Indrová. 
 
Intenzita dopravy na hlavních průjezdních tazích v Kuřimi neustále narůstá. Ulice Legionářská je opatřena 
několika přechody pro chodce, ale ani jeden není řízený semaforem. U téměř všech přechodů přes ulici 
Legionářskou již došlo k nehodě. 
Navrhuji, aby přechod u křižovatky s ulicí Školní, který je na přímé trase k základní škole Jungmannova a 
zároveň možnou bezpečnou trasou při přechodu směrem k ZUŠ a jiným lokalitám ve východní části města, byl 
opatřen - světelným signálním zařízením - semaforem (SSZ) s chodeckým tlačítkem. 
Dále navrhuji revizi označení všech přechodů přes ulice Tyršova, Tišnovská a Legionářská, Blanenská. Tato 
revize by měla proběhnout bezodkladně vzhledem k nadcházejícímu období roku. 
Příloha  - mapa se situací. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr vybudovat světelné signální zařízení s chodeckým tlačítkem u přechodu 

pro chodce přes ulici Legionářská u ulice Školní. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje provedení revize označení všech přechodů přes ulice Tyršova, Tišnovská, 

Legionářská a Blanenská a zjištěné nedostatky bez prodlení odstranit. 
 
Diskuze: 
Za nepřítomnou předkladatelku podal k materiálu podrobné vysvětlení Ing. D. Sukalovský. 
STA -   nesouhlasí s navrženým usnesením. 
Ing. Sukalovský souhlasí s přechodem s ostrůvkem dle zkušeností v Předklášteří nebo zajistit dozor zodpovědné 
osoby v době,  kdy děti chodí do školy a ze školy. 
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Ing. Kotek je pro ostrůvky a návrh druhého usnesení je dosti nešťastný, nerad by preferoval jeden přechod před 
druhým. 
MST - na přechod u Elprumu je už stavební povolení. 
MSTA - v návrhu rozpočtu na příští rok jsou vyhrazeny 3 miliony na úpravu přechodů. 
J. Herman navrhuje revizi křižovatky na nám. 1 května, není dobrý přechod u lékárny. 
 
STA podal protinávrh k prvnímu usnesení v předkládaném materiálu, o kterém bylo hlasováno: 
 
Přijaté usnesení: 1220/2007 - ZM schvaluje provedení revize již zpracovaného projektu přechodu přes ulici 

Legionářskou u ulice Školní. 
Hlasováno: pro 13 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje provedení revize označení všech přechodů přes ulice Tyršova, Tišnovská, 

Legionářská a Blanenská a zjištěné nedostatky bez prodlení odstranit. 
Hlasováno: zdrželi se 13 - neodsouhlaseno 
 
 
 
 

13.  Navýšení nadstandardu IDS 
Příloha č. 15, předkládá  Ing. Miloš Kotek, zpracoval Ing. Miloš Kotek, zodpovídá Ing. Vlasta Indrová. 
 
Město Kuřim přispívá na veřejnou dopravu IDS JmK společnosti Kordis na základě smluvního vztahu.   
Příspěvek je rozdělen na dvě částky. Standard IDS, který se vypočítává pro všechny zaintegrované obce částkou 
počet obyvatel obce x 50,- Kč, což je v našem případě částka 497.050,- Kč. Nadstandard IDS, kterým si obce 
objednávají konkrétní spoje, které nejsou zahrnuty do standardu IDS a na které koordinátorovi dopravy přispívají 
částkou, která odpovídá provozním nákladům. 
Nadstandard v roce 2007 činil 712.608,- Kč. Nadstandard pro rok 2008 byl pro spoje nasmlouvané v minulých 
obdobích vypočítán na částku 780.552,- Kč.  
Dopravní komise projednala návrhy na úpravy jízdních řádů pro příští rok a doporučila navýšit nadstandard 
v roce 2008 o následující spoje: 
 
Běžné nadstandardy 25.093,- Kč. Tato částka se skládá z: 
Linka 91: - 46.139,- Kč Zkrácení nočního spoje z Brna v pracovní dny do TOS (o víkendu pojede nadále do 

Podlesí) 
Linka 152: +   4.424,- Kč Přidání sezónního víkendového spoje do Lipůvky (návaznost na linku 301) 
Linka 162: + 37.950,- Kč Přidání sezónního víkendového spoje do Boskovic 
Linka 310: + 28.858,- Kč Úprava víkendových spojů na lince, včetně přidání spojů do Podlesí 
 
Experimentální nadstandard 115.059,- Kč. 
Jedná se o přidání ranního spoje v pracovní dny na lince 311 tak, aby lépe než stávající spoje vyhovoval 
zaměstnancům průmyslové zóny. Tento experiment má ambici nabídnout zaměstnancům průmyslové zóny 
z tišnovska spojení, které bude svou kvalitou konkurovat individuální dopravě a povede k úbytku aut v ulicích 
města Kuřimi. S Kordisem byl dohodnut postup, že v případě schválení v Zastupitelstvu Města Kuřimi bude po 
dobu 1 roku Kuřim v rámci nadstandardu spolufinancovat tento spoj. Během roku bude provoz spoje 
monitorován a v případě, že jeho provoz nebude shledán efektivním, bude od prosince 2008 zrušen, v případě že 
prokáže svoji efektivitu, převezme od prosince 2008 jeho financování Kordis. 
 
Shrnutí návrhu co by město mělo financovat: 
Standard IDS 2008: 497.050,- Kč 
Nadstandardy nasmlouvané v minulosti: 780.552,- Kč 
Nové nadstandardy: 140.152,- Kč 
Součet, celková platba pro město Kuřim: 1.417.755,- Kč 
 
Přijaté usnesení: 1221/207 - ZM schvaluje příspěvek pro financování veřejné dopravy IDS JmK v rámci 

standardu i nadstandardu v celkové výši  1.450.000,- Kč pro rok 2008. 
Hlasováno: pro 12, zdržel se 1 
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14.  Rozpočtové opatření č.11 
Příloha č. 16, 16A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. A. Varmužka. 
 
ZM je předkládán návrh rozpočtových opatření, viz. příloha. 
 
rozpočtové opatření č.11   

 typ       oddíl          Pol         Úz                         
částka 

1) příjmy  4116 13235 dotace na soc. dávky            4 800 000 Kč 
 výdaje 41  13235 soc. dávky            4 800 000 Kč 
 Zvýšená dotace ze st. rozpočtu na soc. dávky. 
     

2) příjmy  4116 13306 dotace na soc. dávky -          4 267 500 Kč 
 výdaje 41  13306 soc. dávky -          4 267 500 Kč 
 Snížená dotace ze st. rozpočtu na soc. dávky. 
     

3) příjmy  4116 29004 dotace na výsadbu                   6 800 Kč 
 výdaje 10  melioračních dřevin                  6 800 Kč 
 Přijatá dotace na výsadbu melioračních dřevin. 
     

4) příjmy  4116 29008 dotace OLH                15 500 Kč 
 výdaje 10  29008 zemědělství                15 500 Kč 
 Přijatá dotace na činnost odb. lesního hospodáře. 
     

5) příjmy  4121 příjmy od obcí                  3 000 Kč 
 výdaje 64  rezerva                  3 000 Kč 
 Příjmy od obcí na základě veřejnoprávních smluv - řešení přestupků. 
     

6) příjmy  4122 103 dotace na obnovu lesních                36 800 Kč 
 výdaje 10  porostů                36 800 Kč 
 Přijatá dotace na obnovu lesních porostů.  
     

7) výdaje 36  veřejné osvětlení              500 000 Kč 
 výdaje 31  akce Střechy ZŠ Tyršova -            500 000 Kč 
 Přesun prostředků z akce Oprava střech  ZŚ Tyršova na organizaci veřejné osvětlení, viz. důvodová zpráva. 
     

8) výdaje 36  akce Projekty a studie              500 000 Kč 
 výdaje 64  rezerva -            500 000 Kč 
 Přesun prostředků z rezervy na akci Projekty a studie, viz. důvodová zpráva. 
     

9) výdaje 36  akce Topné systémy -            110 000 Kč 
 výdaje 23  akce Inženýrské sítě Hybešova -              10 000 Kč 
 výdaje 34  akce Šatny v tribuně stadionu -              36 000 Kč 
 výdaje 34  akce Rekonstrukce krytého koup. -            100 000 Kč 
 výdaje 23  akce Generel kanalizace -                4 000 Kč 
 výdaje 36  akce ul. Jelínkových, komunik.,VO -                6 000 Kč 
 výdaje 33  akce rekonstrukce kuchyně v KD -            184 000 Kč 
 výdaje 36  akce Technická pomoc              200 000 Kč 
 výdaje 36  akce Drobné investice              250 000 Kč 
 Přesuny v rámci jednotlivých investičních akcí, u již dokončených žádá OIRR převod na technickou pomoc a drobné  
 investice.    

     
10) výdaje 31  MŠ Zborovská                10 500 Kč 

 výdaje 64  rezerva -              10 500 Kč 
 Ředitelka MŠ Zborovská žádá ZM o přípěvek na náklady, které jí vznikly v souvislosti se slavnostním zahájením  
 provozu v MŠ Brněnská.  

 
 
Přijaté usnesení: 1222/2007 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2007, dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro 13 
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15. Různé: 
 
  1.   Informace o LSPP v roce 2008 
  2.   Informace o R 43  - trasa  přes Vev. Bítýšku 
  3.   Informace o podchodu pod nádražím ČD 
  4.   O obalovně na Podlesí  
  5.   Napojení na státní silnici od Podlesí 
  6.   Školní autobus z Podlesí 
  7.   Slévárna Kuřim 
  8.   Školka na Podlesí 
  9.   Zdržení výstavby optického kabelu 
10.   Plán jednání RM a ZM v roce 2008 
 
ad. 1) STA seznámil s jednáním na JmK o lékařské službě první pomoci. Hrazení první lékařské pomoci 
přechází pod kraje, také zainvestování nákladů tímto vzniklých. Občan Kuřimi se může rozhodnout, zda využije 
služeb lékařské služby v Tišnově nebo v Brně, pouze v případě ohledání mrtvého to nelze. 
Ing. Kotek projevil lítost nad tím, že město zrušilo LSPP. 
 
ad. 2) K jednání o R 43 byl přizván náměstek primátora JmK, za město STA, Mgr. Kincl, Ing. Sukalovský, 
podali několik otázek a ty nebyly přítomnými zodpovězeny. Výsledek jednání je „Cílem není hledat jiná řešení 
pouze dělat problémy“. 
 
ad. 3) Podchod pod nádražím ČD v Kuřimi - není v kompetenci města s tuto investici urychlit, město nemá 
moc velké možnosti s tímto něco dělat. 
 
 
Následně se rozpoutala široká diskuze s obyvateli Podlesí k tématům: 
 
ad. 4)  
Pan Topil protestuje proti provozu obalovny, který je hlučný a opravdu celý den ruší obyvatele. Navrhuje - 
obalovna musí požádat o změnu provozu a město to podmínilo odhlučněním – stěnou, argumentuje tím, že ved. 
stavebního úřadu jim sdělil, že je to stavba dočasná. 
MST - obalovna má pronajatý pozemek od města do roku 2010. 
J. Herman - žádá informaci o vyřízení protestu proti obalovně, který byl zaslán dne 6.10.2007. 
 
J. Herman navrhuje usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1223/2007 - ZM pověřuje 1. místostarostu města  řešením problematiky Obalovny na 

Podlesí. 
Hlasováno pro 13. 
 
 
ad. 5)  
Občané Podlesí - problém je provoz na komunikaci, na kterou se nedá vyjet bez rizika, navrhují obrátit se na ŘS 
a řešit tento problém. Řešením dle občanů Podlesí by byl kruhový objezd nebo snížení rychlosti.  
Odpověděl Ing. Kotek, následně STA - je to velký problém, proto se navrhují studie.  
J. Brabec momentálně je možné pouze rozšířit odbočovací pruh ve směru od Brna. 
 
ad. 6) 
Občané Podlesí – není návaznost zahájení vyučování škol s dojížděním žáků z Podlesí.  
STA - město není zřizovatel linky, ale situaci je možné řešit přes pracovní školskou komisi. 
 
ad. 7) 
Občané Podlesí - Slévárna Kuřim vypouští zplodiny každý den v 16 hod. Technologie kuplovny měla být 
vyměněna. 
MST - Slévárna Kuřim je v kompetenci KÚ JmK. 
 
ad. 8) 
Dotaz na školku na Podlesí, která je v nevyhovujícím stavu. 
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STA - po návštěvě KHS bylo konstatováno, že stav je nevyhovující, řešení je nákladnější opravou nebo zadáním 
studií na vybudování nové školky. Je zřízena nové pracovní skupina, která již vytipovala místo na vybudování 
nové školky. V průběhu nového roku by měl být hotov projekt. KHS nám školku nezavře. 
A. Matějíčková - největší problém je ve výdejně stravy. 
 
ad. 9) 
A. Kadlec - protože se zdržuje stavby optického kabelu, tak zveřejnil a vysvětlil toto zpoždění.  
STA - je soukromá firma a nemůže být jeho práce zastavena městem, nesplnil-li se termín, musí se zažádat o 
prodloužení lhůty. 
STA - nabízí jednání a dořešení tohoto problému. 
 
ad. 10) 
Plán jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2008 
Příloha č. 12, 12A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval a vyřizuje Ing. Petr Němec. 
 
Při tvorbě plánu byl dodržen osvědčený cyklus: zastupitelstvo - dvě rady města - zastupitelstvo neboli 
zastupitelstvo po šesti týdnech, rada města po dvou týdnech.  Tento  cyklus je upraven v době letních prázdnin, 
kdy je vytvořen prostor pro čerpání dovolených a zasedání zastupitelstva města je v rozmezí dvou měsíců. 
Koncem roku 2008 se střídá zastupitelstvo a rada po dvou týdnech. Poslední zastupitelstvo v roce 2008 je 
plánováno na 9.12.2008, aby se mohly v případě nutnosti schvalovat obecně závazné vyhlášky a ty mohly nabýt 
účinnosti do konce roku. 
 
Jednací dny rady města – středa od 13.00 hod 
Jednací dny zastupitelstva města – úterý od 18.00 hod 
Vždy ve velké zasedací místnosti. 
 
Plánované body jednání budou doplněny zejména pro potřebu rady města zprávami o činnosti odborů a jinými 
vhodnými úkoly. 
 
Nehrozí kolize jednání s prázdninami dětí. 
 
Čistopis bude předložen na zastupitelstvu města 11.12.2007 
 
Poznámky:  
A. Szabóvá zve na výstavu paličkované krajky v KD v Kuřimi od  1.12. do 12.12.2007. 
 
A. Matějíčková potřebuje opravu ulice Luční na úpravu cesty.  
 
 
Návrhová komise přednesla usnesení. 
Hlasováno pro 13. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:48 hod. 
 
 
 
            Ing. Oldřich Štarha 

        starosta 
V Kuřimi dne  13.11.2007 
Zapsala Hana Koláčková 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
Mgr. Lubomír Kincl        Ing. Rostislav Hanák 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A plnění usnesení k 19.6.07 
2, 2A zrušení usnesení, návrh nových usnesení 
3, 3A, 3B, 3C, 3D žádosti o odkoupení části pozemku 
4, 4A, 4B darování pozemků pod světelnou křižovatkou na nám. 1. května 
5, 5A, 5B výběrové řízení na zpracování Programové náplně inf. kanálu TKR Kuřim 
6, 6A pojmenování nových ulic 
7 dotace na implementaci místní Agendy 21 
8, 8A podnikatelský obolus 
9, 9A, 9B návrh Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2007 
10, 10A, 10B, 10C výsledky hospodaření k 30.9.2007 
11, 11A, 11B organizační změna v kulturní oblasti – zřizovací listina Městské knihovny Kuřim 
12 plán jednání RM a ZM  v roce 2008 
13, 13A - F podnět ke změně ÚP SÚ Kuřim 
14,14A zřízení semaforového přechodu ul. Legionářská 
15 navýšení nadstandardu IDS 
16, 16A  rozpočtové opatření č. 11 
17 zápis z 4. jednání finančního výboru 
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