
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 02/2006 konaného dne 7.3.2006  
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr.Lubomír Kincl, Jiří Koláček, 
Ing.Miloš Krupica, Ing.Miloš Kotek, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, RNDr.Igor Poledňák, 
Ing.arch.Vladislav Růžička, Ing.Drago Sukalovský, Vladislav Zejda - členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Návrhová komise: V.Zejda a J.Koláček 
Komise schválena  13 přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.arch.V.Růžička a Ing.M.Kotek 
Ověřovatelé schváleni 12 hlasy, zdržel se  1 (Ing.M.Kotek). 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, později se dostavili 
Mgr.L.Kincl, RNDr.I.Poledňák, Dr.Ing.J. Marek  a Ing,.D. Sukalovský. 
 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 28.2.2006 
2. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
3. Vyhlášky města Kuřimi 

- Novelizace Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2001 
- Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 1/1999 a  schválení „Pravidel    pro  majetkoprávní 

vypořádání  města Kuřimi s  vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ 
4. Majetkoprávní úkony  

- Zřízení věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 
-. Kučerovský Zdeněk a  Jana, Brno –  převod pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“  
- Bezúplatný převod stavby autobusového zálivu na pozemku parc.č. 432/30 k.ú.Kuřim –- Směna pozemků 

mezi Městem Kuřim a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim  
- Manž. ing. Radek a Zdeňka Dohnalovi – žádost o odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 
- Manž. ing. David a Marika Peškovi, David – žádost o odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 

5. Návrh změny Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
6. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
7. Strategický plán rozvoje města Kuřimi (pracovní verze k připomínkování) 
8. Databáze námětů rozvojových projektů s výhledem možného čerpání finančních zdrojů EU v letech 

2007-2013 
9. Finanční záležitosti 

- Vyúčtování vánoční sbírky 
- Rozpočtové opatření č.2 

10. Různé 
- Informace prominutí vratky dotace a penále 
- Vzpomínkové místo Dr.Edvarda Beneše 
- Otevřený dopis  zastupitelům města Kuřimi 
- Informace, připomínky: 

 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 28.2.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Mg.r.L.Ambrož, zpracoval Ing.P.Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Stálým naléháním na organizace podílející se spolu s městem na plnění bylo dosaženo splnění některých 
usnesení a zjištěny jejich možnosti dodat podklady případně učinit kroky k jejich vybavení. K plnění všech 
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usnesení týkajících se změn územního plánu byl zpracován harmonogram ke sledování postupných kroků, které 
povedou k jejich naplnění. Největší problémy jsou v součinnosti s Pozemkovým fondem ČR a Úřadem pro 
zastupování ve věcech majetkových jejichž termíny vybavování záležitostí jsou velmi dlouhé (2 i více let). ZM 
je žádáno o prodloužení termínu plnění usnesení  1128/2001 do 31.12.2007 (změny územního plánu), usnesení 
1196/2004, 1197/2004 a 1099/2005 do 31.7.2007.  Usnesení 1236/2003 je navrženo ke zrušení v důsledku chyb, 
které nastaly při jeho realizaci stavební firmou a je navrhováno nové usnesení a usnesení 1035/2004 zrušit, 
neboť žadatel stavbu nerealizoval.  
 
Připomínky: 
Ing.Bojanovská žádá urychlení projednání  změn ÚP – viz . usn. 1128/2001 
 
V 18:10 se dostavil Dr.Poledňák – přítomno 14 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 28.2.2006, prodlužuje termín plnění 

usnesení 1196/2004, 1197/2004 a 1099/2005 do 31.7.2007 a usnesení 1128/2001 do 
31.12.2007 a ruší   usnesení 1035/2004.  

Hlasováno: pro 14 
 
 
 
2. Volba přísedícího Okresního soudu Brno-venkov 
Příl. čís. 2 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Starosta města navrhuje za přísedícího Okresního soudu Brno-venkov Ing. Františka Macka, bytem Kuřim, 
nám. Osvobození 821.  Ing. František Macek tuto funkci vykonával již jedno funkční období a toto funkční 
období končí 18.4.2006. Předsedkyně okresního soudu Brno-venkov vyslovila zájem, aby  Ing. František Macek 
v této funkci pokračoval i letech 2006 – 2010 a  postoupila  dopisem ze dne 30.1.2006 zastupitelstvu města 
příslušné dokumenty osvědčující předpoklady k výkonu této funkce.  
 
Přijaté usnesení: 1020/2006 - ZM volí za přísedícího Okresního soudu Brno-venkov na léta 2006-2010 Ing. 

Františka Macka, bytem Kuřim, nám. Osvobození 821.  
Hlasováno: pro 14 
 
 
 
3. Vyhlášky města Kuřimi 
3.1. 
Novelizace Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 6/2001 
Příl. čís. 3, 3A předkládá A.Matějíčková, zpracovala Ing.J.Klašková. 
 
Důvodová zpráva: 
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR – oddělení dozoru Brno, Anenská 10, dopisem ze dne 
31.8.2005 upozornil na nedostatek v Obecně závazné vyhlášce města Kuřimi č. 6/2001. Podle právního názoru 
odboru nelze ve vyhlášce města ukládat povinnosti organizaci, ale vzájemná práva a povinnosti musí být 
zahrnuty do smlouvy s příslušnou společností, která poskytuje městu služby. Z tohoto důvodu se doporučuje 
článek 13 z vyhlášky vypustit. Článek 13 zní: 
Práva a povinnosti pověřené organizace 
1. Pověřená organizace je na základě pověření Městem (např. smlouvou) oprávněna nakládat na území města 

Kuřim s komunálním odpadem, tzn. provádět tříděný sběr, sběr nebezpečných a objemných složek 
komunálního odpadu, sběr netříděného komunálního odpadu. Přebírá tímto povinnosti původce odpadu. 

2. Pověřená organizace je dále povinna zajistit: 
a) svoz komunálních odpadů dle schváleného systému nakládání s komunálním odpadem na území Města 
b) vyprazdňování sběrných nádob tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám, škodám na majetku a 

k úrazům 
c) náhradní svoz v případě poruchy sběrného vozidla či z důvodu nesjízdnosti vozovky nebo jiné 

nepředvídané okolnosti  v náhradním termínu, nejpozději do 48 hodin ode dne plánovaného svozu 
d) údržbu sběrných nádob, tj. čištění, opravy, výměny či doplnění počtu sběrných nádob apod. po dohodě 

s Městem. 
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V ostatních částech se tato Obecně závazná vyhláška nemění. 
 
Přijaté usnesení: 1021/2006 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 2/2006, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 6/2001, o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálním 
území Kuřimi, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 

Hlasováno: pro 14 
 
 
Na jednání se odstavil v 18:15 Mgr.Kincl – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
3.2. 
Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 1/1999 a  schválení „Pravidel    pro  
majetkoprávní vypořádání  města Kuřimi s  vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ 
Příl. čís. 4, 4B ,C,D předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Bc.J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Ve dnech 24. a 25. 8 2005 proběhlo z podnětu Ministerstva vnitra ČR odboru dozoru a kontroly veřejné správy – 
oddělení dozoru Brno projednání obecně závazných vyhlášek města Kuřimi.  
Z tohoto jednání mimo jiné vyplynulo doporučení  na zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 1/1999 
ze dne 26.4.1999 „o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací“ (dále 
jen „OZV“). 
Bylo konstatováno, že tato obecně závazné vyhláška  byla vydána bez zákonného zmocnění a má pouze 
deklaratorní charakter. Současně bylo doporučeno upravení problematiky jinou formou např. vydáním 
pravidel. 
Na základě výše uvedeného připravil odbor majetkoprávní „Pravidla pro  majetkoprávní vypořádání  města 
Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. 
Při přípravě tohoto dokumentu OMP vycházel z postupu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který zpracoval 
metodiku k obdobné problematice.  
RM na své schůzi dne 22.2.2006 schválila předložení návrhu na zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi 
č. 1/1999 ze dne 26.4.1999 Zastupitelstvu města Kuřimi a schválení „Pravidel    pro  majetkoprávní vypořádání  
města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“. 
 
Na jednání se odstavil Dr.Marek – přítomno 16 členů ZM. 
 
Změny, informace: 
Bc.Davidová sdělila, že ve spolupráci s Dr.Poledňákem dodatečně  OMP navrhuje ještě  následující změnu  
posledního  odstavce čl. II. 
„V případě, že  více zájemců podá stejný návrh ohledně výše výkupní ceny za m2 pozemku, budou tyto nabídky 
vypořádány jen v případě, že celkový součet  výkupních cen těchto pozemků stejné ceny spolu se součtem 
výkupních cen pozemků nižší ceny, které již byly v tomto kole vypořádány, nepřekročí objem finančních 
prostředků vyčleněných pro konkrétní výběrové řízení“. 
 
J.Brabec: vyhláška není nezákonná,  nebude hlasovat pro její zrušení. 
Mgr.Kincl:  pokud  je vyhláška pouze deklarativní je lepší ji zrušit. 
 Dále žádá zveřejnění vyhlášky po dobu  30 dnů (schváleno) 
Ing.Bojanovská  žádá jednotlivé články číslovat pro lepší přehlednost (schváleno). 
 
Přijaté usnesení: 1022/2006 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2006, kterou se ruší 

Obecně  závazná vyhláška  města Kuřimi č. 1/1999 ze dne 26.4.1999 „o majetkoprávním 
vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací“. 

Hlasováno pro 15, zdržel  se 1. 
 
Přijaté usnesení: 1023/2006 - ZM schvaluje „Pravidla pro majetkoprávní vypořádání  města Kuřimi s vlastníky 

pozemků pod místními komunikacemi“ - se změnami. 
Hlasováno pro 15, zdržel se 1. 
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4. Majetkoprávní úkony  
4.1. 
Zřízení věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO TELECOMU, a.s. 
Příl. čís. 4, 4A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Bc.J.Davidová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 16.12.03 pod číslem usnesení 1236/03 zřízení věcného břemene ve 
prospěch oprávněného z věcného břemene, ČESKÉHO TELECOMU, a.s.  na pozemcích  parc.č. 3000/2,   
parc.č. 2999, parc.č. 2998, parc.č. 2997/1, parc.č. 2996/5 v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim. 
Dopisem ze dne 15.2.2006 však  ČESKÝ TELECOM, a.s. městu Kuřim sdělil, že při realizaci akce došlo 
k odchylce trasy v porovnání se zpracovanou projektovou dokumentací. Jedná se o úsek v délce 13 m, kdy 
podle vydaného rozhodnutí o umístění stavby měly být kabely vedeny po parcele p.č. 1843 / vlastník 
Jihomoravský kraj/, ale ve skutečnosti jsou uloženy na parcele p.č. 2219/26 / vlastník město Kuřim/vše k.ú. 
Kuřim. Parcely p.č. 2996/5 a 2998 nebyly kabelovým vedením dotčeny vůbec. Z tohoto důvodu doporučuje 
OMP zrušení původního usnesení a schválení usnesení nového, ze kterého budou parcely p.č. 2996/5 a 2998 
vypuštěny a naopak parcela p.č. 2219/26 doplněna. 
 
Přijaté usnesení: 1024/2006 - ZM ruší usnesení č. 1236/03 ze dne 16.12.2003. 
Hlasováno: pro 16 
 
Přijaté usnesení: 1025/2006 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného z věcného 

břemene - ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5  v rozsahu dle návrhu 
geom. plánu č. 2087-7/2005  na pozemcích  parc.č. 3000/2, parc.č. 2219/26,  parc.č. 2999, 
parc.č. 2997/1 v katastrálním  území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. 

    Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 3.800,- Kč. 
Hlasováno: pro 16 
 
 
 
4.2. 
Kučerovský Zdeněk a  Jana, Brno –  převod pozemků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ 
v Kuřimi 
Příl. čís. 5 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Kučerovští, investoři bytové výstavby v lokalitě „Díly za sv. Janem“ požádali Město Kuřim  o převod  
pozemků v uvedené lokalitě.   
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1004/2006 ze dne 24.1.2006 byl schválen adresný 
záměr na převod pozemku parc.č. 2642/939, části pozemku parc.č. 2642/615 (po hranici pozemku parc.č. 
2642/614), části pozemku parc.č. 2642/619 (s podmínkou realizace kupní smlouvy až po právní moci 
kolaudačního rozhodnutí komunikace Dlouhá). 
Adresný záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích (§§ 39-41  číslo 128/2000 Sb., v platném znění), 
vyvěšením  na úřední desce v době od 26.1. do 13.2.2006 – bez připomínek. Manž. Kučerovští pouze ústně 
požádali, aby převod shora uvedených pozemků byl realizován dvěma smlouvami : 

A) převod pozemku parc.č.2642/939 k.ú. Kuřim, 
převod části pozemku parc.č. 2642/615 k.ú.Kuřim, ozn. GP číslo 2088-20/2006 ze dne 17.2.2006 jako 
parc.č. 4601 k.ú.Kuřim o výměře 85 m2 (pozemek je oddělen po hranici s poz.parc.č. 2642/614 
k.ú.Kuřim - vlastníci SJM manž.Kučerovští - v souladu se schváleným záměrem); 

 
       B)  po předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na komunikaci ul. Dlouhá   převod části pozemku 

parc.č. 2642/619 k.ú.Kuřim z majetku města do vlastnictví manž. Kučerovských (SJM) tak, aby podél 
komunikace Dlouhá zůstal v majetku města pruh o šířce 0,5 m od obrubníku komunikace. 

 
Dr.Holman vzdálen – přítomno 15 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1026/2006 - ZM schvaluje úplatný převod pozemku parc.č. 2642/939 o výměře 66 m2,  části 
poz.parc.č. 2642/615, ozn. GP číslo 2088-20/2006 ze dne 17.2.2006 jako parc.č. 4601 
k.ú.Kuřim o výměře 85 m2 vše v k.ú.Kuřim z majetku Města Kuřimi do vlastnictví manž. 
Zdeňka a Jany Kučerovských, první trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno, druhá trvale 
bytem Sv.Čecha 64, 612 00 Brno, za ujednanou kupní cenu Kč 100,- Kč s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro  15  
 
Přijaté usnesení: 1027/2006 - ZM schvaluje úplatný převod části pozemku parc.č.2642/619 (s podmínkou 

realizace kupní smlouvy až po právní moci kolaudačního rozhodnutí komunikace ul.Dlouhá) 
vše v k.ú.Kuřim z majetku Města Kuřimi do vlastnictví manž. Zdeňka a Jany Kučerovských, 
první trvale bytem Vodova 53, 612 00 Brno, druhá trvale bytem Sv.Čecha 64, 612 00 Brno, 
za ujednanou kupní cenu Kč 100,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno: pro 15  
 
Na jednání se vrátil Dr.Holman – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
4.3. 
Bezúplatný převod stavby autobusového zálivu na pozemku parc.č. 432/30 k.ú.Kuřim –
ost.plocha, silnice o výměře 64 m2 do vlastnictví Jihomoravského kraje 
Příl. čís. 5, 5A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souvislosti s budovanou stavbou „Autobusové zastávky Kuřim, Díly za sv. Janem – I.etapa“, jejímž 
investorem bylo Město Kuřim,  vyvstal ze strany příspěvkové  organizace kraje - Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje požadavek na bezúplatný převod  autobusového zálivu, který po obrubníky je součástí 
silnice II/385  (vlastník Jihomoravský kraj) z vlastnictví obce  do majetku Jihomoravského kraje. Jedná se o 
dokončenou, zkolaudovanou a geodeticky zaměřenou stavbu autobusové zastávky u prodejny Lídl v Kuřimi, o 
jejíž zápis záznamem do katastru nemovitostí požádal investor stavby tj. Město Kuřim dne 30.1.2006. 
Dle podkladů OIRR  - vyhodnocení akce a zařazení do základních prostředků Města Kuřimi - činí hodnota 
vybudovaného díla – autobusového zálivu  490.557,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1028/2006 - ZM schvaluje adresný záměr na bezúplatný převod (dar) stavby autobusového 

zálivu (zbudovaného v rámci autobusové zastávky u prodejny Lidl v Kuřimi)  na pozemku 
parc.č. 432/30 k.ú.Kuřim  z majetku Města Kuřimi do vlastnictví Jihomoravského kraje se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
4.4. 
Směna pozemků mezi Městem Kuřim a Tělocvičnou jednotou SOKOL Kuřim  
Příl. čís. 5 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s usn. ZM číslo 1141/2005 ze dne 8.11.2005 kterým byla schválena směna pozemků v prostoru 
sokolovny v Kuřimi a v návaznosti na uvažovanou stavbu MŠ v prostoru ul. Brněnská, objednal odbor 
majetkoprávní MěÚ v Kuřimi dne 15.11.2005 podklad pro realizaci směnné smlouvy – geometrický plán.  Do 
doby vyhlášení obnovy operátu katastrálního území Kuřim  však oslovená geodetická kancelář  na zakázce 
nemohla pracovat. Za účelem upřesnění a vyznačení nových hranic došlo k šetření na místě  samém za účasti 
pracovníka geodetické kanceláře, pracovníků MěÚ Kuřim  a starosty TJ SOKOL Kuřim pana Miloše Hejmaly. 
V mezidobí však TJ SOKOL Kuřim přišla s návrhem na vybudování dalšího tenisového kurtu o výměře cca 500 
m2 vedle stávajících dvou kurtů. Tím by došlo ke snížení výměry směňovaného parčíku, s jehož plochou bylo 
počítáno jako zázemím (zahrada)  nově budované MŠ na ul. Brněnská v Kuřimi. 
Aby mohla být  směna pozemků realizována dle  usnesení přijatého ZM  dne 8.11.2005, došlo na  jednání  dne 
20.2.2006 se zástupcem TJ SOKOL Kuřim Ing.Mertou  k dohodě (ze  strany TJ SOKOL Kuřim stvrzené 
dopisem ze dne 18.2.2006)  o tom, že TJ SOKOL ustoupí od záměru vybudovat další tenisový kurt vedle již 
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stávajících kurtů. Nový tenisový kurt  však vybuduje na části pozemku parc.č. 612/11 k.ú.Kuřim (dle návrhu GP 
číslo 2067-311/2005 označeného jako parc.č. 612/28, 612/29 vše v k.ú.Kuřim)  s tím, že Město Kuřim zajistí  
oplocení dotčeného pozemku, vybuduje opěrnou zídku  a provede  terénní  úpravy do výše investičních nákladů 
500.000,- Kč včetně DPH. 
S poukazem na shora uvedené předkládá OMP ke schválení následující usnesení :  
 
Přijaté usnesení: 1029/2006 -  ZM ruší usnesení číslo 1141/2005 ze dne 8.11.2005. 
Hlasováno: pro 12,  zdrželi se 4. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2006 - ZM schvaluje  směnu části pozemku parc.č. 612/1 k.ú.Kuřim (vlastník TJ 

SOKOL Kuřim)  za část pozemku parc.č. 4242 a část pozemku parc.č. 612/11 vše 
v k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) bez cenového vyrovnání s tím, že : 

A)  Město Kuřim uhradí :  
 náklady spojené s přípravou směnné smlouvy, 
 náklady spojené s  uzavřením směnné smlouvy,  
 daň z převodu nemovitosti, 
B) Město Kuřim zajistí : 
 oplocení pozemku dotčeného výstavbou nového tenisového kurtu, 
 vybudování opěrné zídky, 
 terénní úpravy 
do výše celkových investičních nákladů 500.000,- Kč včetně DPH.¨ 

Hlasováno:  pro 12,  zdrželi se 4. 
 
 
Na jednání se dostavil Ing.Sukalovský – přítomno 17 členů ZM. 
 
 
4.5. 
Manž. ing. Radek a Zdeňka Dohnalovi, Kuřim, U stadionu 942  – žádost o odkoupení 
pozemku na ul. Jelínkových 
Příl. čís. 6, 6A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Dohnalovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 2786/30 k.ú. Kuřim o výměře 6,8 m2 a pozemku 
parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře 21,80 m2 viz příloha A. Pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem manž. 
Dohnalových a byly by užívány jako zahrada. 
Pozemek parc.č. 2786/30 je součástí místní komunikace - obratiště u rodinných domků manž. Dohnalových a  
manž. Peškových. Část pozemku parc.č. 2786/30 o vým. 6,8 m2, o kterou  jmenovaní žádají  je prakticky dle 
obrázkové dokumentace již včleněna do zahrady manž. Dohnalových, jsou postaveny zídky oplocení a o 
žádanou výměru je už obratiště zmenšeno. 
Dne 13.12.2005 byl přezkoumán návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí předmětné komunikace. Jednání 
spojené s místním šetřením se zúčastnili dotčené orgány MěÚ Kuřim (OSVO, OIRR, OŽP a OMP)  a Ing. Radek 
Dohnal (v zastoupení sdružení stavebníků). Při místním šetření byla projednána i výše uvedená žádost  o 
odkoupení pozemků a dotčené orgány MěÚ nemají připomínek. Na místní šetření se nedostavil zástupce Policie 
ČR, OŘ-DI Brno-venkov. 
Kolaudační rozhodnutí na komunikaci na parc.č. 2786/4, 2786/48, 2786/49, 2786/50, 2786/51, 2786/30, 2786/34 
a 2786/53 bylo vystaveno odborem stavebním a vodoprávním dne 19.12.2005, pod č.j. 11073/výst/2121/05/Ma,  
právní moc ze dne 21.12.2005.  
Pozemek parc.č. 1452/1 sousedí se zahradou manž. Dohnalových a dle obrazové dokumentace se jedná o 
zatravněný pás mezi hřištěm u domu dětí a mládeže a pozemkem žadatelů. Jmenovaní narovnali hranici 
pozemků a dle obrazové přílohy a žádají o odprodej části pozemku parc.č. 1452/1 o výměře 21,80 m2. Dotčené 
orgány MěÚ nemají připomínek. OMP navrhuje ve srovnání s odprodejem podobných pozemků (manž. 
Kabátkovi, pí. Svobodová) cenu pozemku v rozmezí 100,- až 300,- Kč/m2. 
 
Návrhy: 
Dr.Poledňák navrhuje odprodej pozemku za cenu 50,- nebo  100,- Kč/m2 
J.Herman navrhuje 100,- Kč/m2. 
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Přijaté usnesení: 1031/2006 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 2786/30 k.ú. 
Kuřim o výměře cca 7 m2 a části pozemku parcela č. 1452/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 22 m2 
manž. Ing. Radku a Zdeňce Dohnalovým, bytem Kuřim, U stadionu 942, za cenu 100,- 
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemků, uzavřením 
kupní smlouvy a  daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 17 
 
 
4.6. 
Manž. ing. David a Marika Peškovi, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem 
Kuřim, U stadionu 942  – žádost o odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 
Příl. čís. 6, 6B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Peškovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 2786/49 k.ú. Kuřim o výměře 11,40 m2 a pozemku 
parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře 143 m2 viz příloha B. Pozemky bezprostředně sousedí s pozemkem manž. 
Peškových a byly by užívány jako zahrada. 
Pozemek parc.č. 2786/49 je součástí místní komunikace - obratiště u rodinných domků manž. Dohnalových a  
manž. Peškových. Část pozemku parc.č. 2786/49 o vým. 11,40 m2, o kterou  jmenovaní žádají  je prakticky dle 
obrázkové dokumentace již včleněna do zahrady manž. Peškových, jsou postaveny zídky oplocení a o žádanou 
výměru je už obratiště zmenšeno obdobně jako u manž. Dohnalových. 
Pozemek parc.č. 1452/1 sousedí se zahradou manž. Peškových a dle obrazové dokumentace se jedná o břeh mezi 
pozemkem přilehlým k budově „Služba škole“ a pozemkem žadatelů. Jmenovaní zpevnili břeh betonovými 
zatravňovacími tvárnicemi a žádají o odprodej části pozemku parc.č. 1452/1 o výměře 143m2. Dotčené orgány 
MěÚ nedoporučují předmětný pozemek odprodat. Při terénních úpravách by mohlo dojít k narušení stability 
přilehlých staveb, KV doporučuje řešit odprodej části pozemku komplexně s p. Riglem. 
OMP navrhuje prozatím odprodat pouze část pozemku parc.č. 2786/49 o vým. 11,40 m2 ve stejném režimu jak 
manž. Dohnalovým – viz výše a část pozemku parc.č. 1452/1 o výměře 143m2  řešit komplexně až po výstavbě 
p. Rigla. 
 
Diskuze: 
Bc.Davidová sdělila, že odprodej nedoporučila ani  komise výstavby. 
V.Zejda: na hranici pozemku manž.Peškových a p.Rigla se zřejmě nachází meliorační svod, navrhuje do doby  

stavebního vyřešení  celé lokality  prozatím pozemek  1452/1 neprodávat. 
Ing.Bojanovská  navrhuje na jednání rady města prozatím schválit  záměr na odprodej pozemku 1452/1. 
 
Přijaté usnesení: 1032/2006 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 2786/49 k.ú. 

Kuřim o výměře cca 11m2 manž. Ing. Davidu a Marice Peškovým, David bytem Brno, 
Chodská 19h a Marika bytem Kuřim, U stadionu 942, za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem pozemku, uzavřením kupní smlouvy a 
daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno: pro 17 
 
Přijaté usnesení: 1033/2006 - ZM neschvaluje odprodej části 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, U stadionu 942. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
5. Návrh změny Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
Příl. čís. 7, 7A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.J.Lekešová. 
 
Část důvodové zprávy: 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení podnětu ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká : 
1) Rozšíření plochy občanského vybavení a služeb K 4.3 – lokalita Pod silnicí a zařazení této plochy do I. etapy 
výstavby. 
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O změnu územního plánu požádal dne 21. 12. 2005 pan Trtílek Aleš, bytem Hajánky 21, Tišnov. Na tomto 
pozemku hodlala  MUDr. Danuše Jarošová realizovat investiční záměr – vybudování rehabilitačního centra 
s hypoterapií pro nemocné děti. 
Pozemky (KN) p.č. 3058/131, 3060/55 a 3061/57 jsou z malé části určeny jako plocha občanského vybavení a 
služeb, další část je určena jako plocha veřejné zeleně a biokoridoru.  
 
2)  Zařazení pozemku p.č. 3198/88 do plochy bydlení v rodinných domech 
Podnět podali Jana a David Holcnerovi, Šmeralova 728, Kuřim. Pozemek p.č. 3198/88 je určen jako orná půda, 
nachází se vlevo od nově zastavěné části Podlesí, ul. Skřičkova, ale již nenavazuje na ul. Pod Slavičkou a Nad 
Záhořím. 
Komise výstavby na svém jednání dne 22.2.2006 nedoporučila změnu ÚP konkrétní parcely vzhledem 
k nevyřešeným  širším vztahům. 
OIRR nedoporučuje schválení změny ÚP.  Změnu ÚP doporučujeme schválit až po předložení záměru výstavby 
všech parcel, které navazují na současně zastavěné území a zasahují k parcele Holcnerových (p.č. 3198/88), 
případně v rámci přípravy nového ÚP v rámci řešení celého dotčeného území. 
 
Připomínky, poznámky: 
Starosta sdělil, že  MUDr.Jarošová před jednáním ZM oznámila, že již nemá zájem o předmětné pozemky, čímž 

se projednání této změny stává bezpředmětnou. 
Ing.Bojanovská ke 2. návrhu změny ÚP:  nedoporučuje schválit změnu jednotlivě, žádá projednat tuto lokalitu 

jako celek. 
 
Návrh usnesení : ZM neschvaluje podněty k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- rozšíření plochy občanského vybavení a služeb lokality K 4.3 – Pod silnicí o část pozemků 
 (KN) p.č. 3058/131, 3060/55 a 3061/57 a zařazení této plochy do I. etapy 
 výstavby dle přílohy.  

- zařazení pozemku p.č. 3198/88 do plochy pro bydlení v rodinných domech.  
O návrhu nehlasováno.  
 
ZM schvaluje podněty k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

- rozšíření plochy občanského vybavení a služeb lokality K 4.3 – Pod silnicí o část pozemků 
 (KN) p.č. 3058/131, 3060/55 a 3061/57 a zařazení této plochy do I. etapy 
 výstavby dle přílohy. Náklady spojené s pořízením změny včetně podkladů bude 
 hradit žadatel, 

- zařazení pozemku p.č. 3198/88 do plochy pro bydlení v rodinných domech. Náklady 
 spojené s pořízením změny včetně podkladů bude hradit žadatel. 

O návrhu nehlasováno  
 
Přijaté usnesení: 1034/2006 - ZM neschvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim:zařazení pozemku 

p.č. 3198/88 do plochy pro bydlení v rodinných domech.  
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
6. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 8 předkládá  a zpracoval Ing.R.Hanák. 
 
Důvodová zpráva: 
Výbor KF projednal na svém zasedání 21.2.2006 předložené žádosti  a předkládá je ZM ke schválení. 
          Žádost č.32 - vzhledem k tomu, že pan Kadlec Aleš je členem výboru KF, proto výboru výši příspěvku  
nepřísluší navrhovat, byť i o této žádosti diskuse proběhla. Pro informaci - vůle členů komise byla souhlasit 
s částkou 140 000,-Kč.   
         Opět se nám maximum žádostí tradičních organizátorů resp. žadatelů, zejména z řad velkých spolků, 
kumuluje do prvního kola výběrového řízení. Vycházím z předpokladu, že ze spolků tradičně žádajících částku 
větší jak 10 000,- Kč nám, pokud vůbec budou žádat, výhledově do dalších dvou kol zbývají košíkáři, částečně 
DDM popř. školy. Ostatní, jak lze usoudit z vývoje roku 2005, jsou většinou pořadatelé žádající částky v řádu do 
5000,- Kč. Na základě této skutečnosti a s ohledem na vývoj tvorby a čerpání v loňském roce, lze říci, že i přes 
určitý nárůst v oblasti počtu či výše navržených příspěvků je předpoklad udržet vývoj předcházejícího roku. 
 
Vývoj roku 2005: 
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Rozpočtovaná částka v r.2005 .…………. 1 400 000,- Kč         
Vytvořeno (pokuty a VHP) v r.2005 …… 1 693 000,-Kč         
Realizace (čerpání) v r.2005 ..…………..  1 374 334,- Kč 
 
V níže uvedené tabulce jsou již zapracovány (tučné písmo) změny, které vzešly z jednání zastupitelstva. 
 
poř. žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

č.          

1. SK Kuřim odbíjená       67 000,- 47 000,- nájmy 38000,- , Kuřimský měšec 8000,-, zdrav. mat. 1000,-   

2. TJ Slovan Podlesí       19 100,- 15 000,- Kuřimská běžecká liga  

3. TJ Slovan Podlesí        2 000,- 2 000,- Cyklistický orientační závod "Kolem kolem Babcu"  

4. TJ Slovan Podlesí        3 800,- 3 800,- akce pro veřejnost  

5. TJ Slovan Podlesí       15 000,- 10 000,- tělovýchovné vybavení 1) 

6. TJ Slovan Podlesí        5 500,- 5 000,- atletický pětiboj družstev 2) 

7. TJ Slovan Podlesí        4 900,- 3 000,- atletický pětiboj jednotlivců 3) 

8. TJ Slovan Podlesí        2 000,- 0,- tenisový turnaj čtyřher 4) 

9. Střelecký klub Kuřim       35 000,- 35 000,- nákup 2 ks vzduchových pistolí pro mládežnickou kategorii  

10. Střelecký klub Kuřim        6 500,- 6 500,- VC Kuřimi ve střelbě  

11. Střelecký klub Kuřim        2 250,- 2 250,- Cena Kuřimi ve střelbě libovolnou pistolí  

12. Střelecký klub Kuřim        2 600,- 2 600,- Cena Kuřimi ve střelbě malorážkou vleže  

13. Střelecký klub Kuřim        2 700,- 2 700,- Kuřimský stoják - střelecká soutěž  

14. DDM Kuřim       50 600,- 50 600,- akce pro veřejnost, pronájmy, vybavení volejbal  

15. SK Kuřim házená     152 000,- 150 000,- nájmy 90000,- , turnaje 27000,-, sport. a zdrav. mat. 35000,-  

16. MŠ Kuřim-Podlesí        3 000,- 3 000,- dětský karneval  

17. SK Kuřim stolní tenis       50 000,- 50 000,- nájmy 35000,- , hrací stoly 15000,-  

18. Orel Kuřim       45.000,- 45.000,- dovybavení šaten, sprch, WC po kolaudaci objektu 5) 

19. Orel Kuřim        2 500,- 2 500,- divadelní představení  

20. Orel Kuřim        2 000,- 2 000,- plavecké závody  

21. Futsal-Kuřimská liga       16 000,- 16 000,- nájmy 12000,- , míče 4000,-  

22. SK Kuřim sil. trojboj       40 000,- 40 000,- 2x mistrovství České republiky  

23. Junák Kuřim       55 000,- 50 000,- elektřina 15300,- , materiál 34700,-(horol.výb., vysílačky …)  

24. SDH Kuřim       30 000,- 30 000,- příspěvek na stříkačku pro mlád. druž. (cekl.cena 100000,-)  

25. ČSCH Kuřim       25 000,- 0,- chovatelská výstava 14.-15.10.2006 6) 

26. Slávek Bednář       44 000,- 25 000,- Rock made in Gambrinus Kuřim  

27. SK Pro-gym       20 000,- 10 000,- mistrovství jižní Moravy v kulturistice  

28. Horolezecký klub       20 000,- 20 000,- pronájem horolezecké stěny  

29. Plavecký klub       40 000,- 40 000,- nájmy, pomůcky  

30. Milan Páleš       30 000,- 30 000,- hudební festival COLOURSCOPE 2006 7) 

31. Sokol Kuřim       17 800,- 17 800,- na činnost mládeže  

32. Aleš Kadlec     200 000,- 50.000,- finanční zabezpečení  míst. vysílání stanice KOTVA v TKR 10) 

33. FC Kuřim     150 000,- 150 000,- na činnost mládeže  

34. Benda Zdeněk        3 650,- 3 650,- dálkový a turistický pochod Kuřimský maratón   

35. VivaCity Kuřim       10 000,- 10 000,- zdokonalovací a opakovací kurz pro dospělé  

36. ELDORÁDO       30 000,- 0,- Vláček-Po stopách železnice Kuřim-Veverská Bítýška 8) 

37. ZŠ Jungmannova        15 800,- 12 000,- Noc s Andersenem 9) 

38. ZUŠ Kuřim        9 000,- 9 000,- ceny do školní soutěže  

39. SC Kuřim     150 000,- 150 000,- Zámecké kulturní léto  

40. SC Kuřim       40 000,- 40 000,- Spolek přátel vážné hudby  

41. SC Kuřim       45 000,- 45 000,- Konkurs Zahrady-20000,- , Zahrada písničkářů 2006-25000,-  

42. Hard Bikers Kuřim       50 000,- 50 000,- Český pohár horských kol - Kuřimská hora 2006  

43. Městská knihovna        3 000,- 3 000,- Noc s Andersenem   

44. ROSKA Brno-venkov        2 000,- 2 000,- Rekon. pobyt těles. postižených roztrouš. sklerózou-vozíčkáři  

celkem :  1,519.700,- 1,2141.400,-  
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poznámka:     

1) členská základna ? příspěvky ? vlastní podíl na financování ?    

2) využít bezplatné propagace, kterou nabízí město    

3) využít bezplatné propagace, kterou nabízí město popř. zvýšit startovné   

4) náklady pokrýt ze startovného  

5) komise doporučuje, vzhledem k podobnému charakteru, řešit obdobně jako v případě žádosti Junáka z r. 2004   

6) počkat na vývoji situace s ptačí chřipkou (pořádání výstav?)-odsouhlasit až ve 2. resp.3.kole   

7) ozvučení, stavba pódia  

8) není jasno kdo žádá, údajný žadatel kontaktován bez odezvy  

9) doporučena částečná spoluúčast školy  

10) prezentováno jako příspěvek na nekomerční iniciativu pana Kadlece Aleše    

 
 
Změny: 
bod 18 – žádost TJ Orel Kuřim o příspěvek na dovybavení šaten, sprch a WC. 
Dr.Marek:  žádá, aby TJ OREL byla  schváleno celá žádaná částka, tj.  45.000,- Kč 

Hlasováním schváleno většinou členů ZM. 
bod 32 – žádost p.Aleše Kadlece  na financování místního vysílání  stanice KOTVA v TKR. 
Mgr.Kincl:  navrhuje schválit 140 tis. Kč.  

Hlasováním neschváleno ( pro 8 hlasů). 
Ing.Hanák nesouhlasí s vyčleněním  peněz z KF na tento příspěvek. 
J.Brabec  nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na uvedený záměr, domnívá se, že vysílání KOTVA KA je občas 

protizákonné a „nevyvážené“. 
J.Herman a Ing. Krupica navrhují schválit  částku 50.000,-  Kč.  

Hlasováním schváleno ( pro 10 hlasů). 
 
Přijaté usnesení:  1035/2006 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu  „Výboru kulturního fondu“ ze dne 21.2.2006 - dle přílohy se změnami. 
Hlasováno: pro 17 
 
 
Přestávka 19:30 – 19:50 hodin. 
 
 
Po přestávce se na jednání dostavil  RNDr.Petr Daněk PhD. z katedry geografie Přírodovědecké fakulty UP 
Olomouc¨a  prezentoval  výsledek práce  pracovní skupiny na „Strategickém plánu  rozvoje města Kuřimi“- viz 
níže. 
 
 
7. Strategický plán rozvoje města Kuřimi (Pracovní verze k připomínkování) 
Příl. čís. 9,9A  předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Mgr.Vojtěch Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Kuřim je největším městem v okrese Brno-venkov. Ekonomické, sociální a politické změny v uplynulých letech 
vytvořily prostředí, které umožnilo využití výhodné polohy města i zhodnocení jeho průmyslové tradice. Kuřim 
je v současnosti jedním z nejrychleji rostoucích měst v ČR a patří k nejvýznamnějším hospodářským centrům 
Jihomoravského kraje. Střediskovou funkci města vyjadřuje i udělení statutu obce s rozšířenou působností od 
roku 2003.  
Rychlý růst města v kombinaci se socioekonomickými změnami vytváří velký tlak na území města i jeho 
obyvatele. Nárůst intenzity dopravy a rozšiřování zastavěné plochy zhoršují životní prostředí ve městě. 
Očekávání i rizika jsou spojována s připravovanými velkými dopravními investicemi. Tento vývoj vytváří 
zvýšenou potřebu koordinace činností na území města, a to nejen v krátkodobém pohledu, tak jak tomu bylo 
doposud, ale také z hlediska naplňování dlouhodobých cílů. Výrazem vědomí potřeby koordinovat vývoj města v 
dlouhodobější perspektivě bylo v roce 2005 rozhodnutí o zpracování Strategického plánu rozvoje města Kuřimi.  
Strategický plán je významný programový dokument, formulující cíle rozvoje města a cesty k jejich dosažení. 
Kombinuje pohled na město jako na celek, včetně vztahů k jeho okolí, s pohledem na jednotlivé složky života ve 
městě. Vytváří širší koncepční rámec, který usnadňuje politické reprezentaci města rozhodování v konkrétních 
otázkách. Svým dlouhodobým zaměřením pomáhá zachovat kontinuitu vývoje města a snížit závislost na 
momentálním politickém složení. Současně by však měl být živým dokumentem, a to jak ve smyslu dokumentu, 
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se kterým se pracuje a ze kterého vycházejí konkrétní rozvojové záměry, tak ve smyslu dokumentu, který je 
potřeba periodicky aktualizovat, aby mohl pojmout potřeby a problémy, které dnes neznáme nebo neumíme 
pojmenovat. Bylo by dobré, aby diskuse strategického plánu a zejména jeho realizace přispěla k posílení 
spolupráce veřejné správy města s místními podnikateli a podpořila zapojování veřejnosti do rozhodování. V 
neposlední řadě je význam dokumentu i v tom, že pomáhá nacházet argumenty v úsilí o získávání finančních 
prostředků na rozvojové projekty z externích zdrojů.  
Příprava Strategického plánu rozvoje města Kuřimi začala v roce 2005. Tento rok tak byl v historii rozvoje 
města do jisté míry přelomový, neboť kromě přípravy a projednávání Strategického plánu se Kuřim stala členem 
Národní sítě zdravých měst ČR a také vstoupila do dobrovolného svazku obcí Kuřimka.  
Strategický plán rozvoje města Kuřimi tvoří (a) Profil města, (b) SWOT analýza a (c) Návrhová část. Návrhová 
část vychází z Profilu a SWOT analýzy a formuluje vizi města Kuřimi v roce 2020, rozvojové záměry, kterými 
chceme cíle (vize) dosáhnout, a opatření, specifikující způsoby dosažení rozvojových záměrů. Projednávání 
záměrů a opatření Strategického plánu probíhalo od října 2005 do ledna 2006, kdy ve dvoutýdenních intervalech 
vedli členové pracovní skupiny pro strategický rozvoj města ve spolupráci s externím konzultantem (RNDr. Petr 
Daněk, Ph.D.) diskuse o formulaci jednotlivých opatření a aktivit tak, aby co nejlépe vyjadřovaly kroky potřebné 
ke zlepšení života ve městě. Následující návrhová část je výsledkem jejich práce.  
Jak s dokumentem pracovat? Především by předložená pracovní verze měla projít širší diskusí v politické 
reprezentaci města i veřejnosti. Výsledkem diskuse by měla být taková formulace rozvojových záměrů a 
opatření, která získá co nejširší podporu napříč politickými i zájmovými skupinami. Je to téměř vždy výsledek 
kompromisu, o čemž jsme se mnohokrát přesvědčili při jednání pracovní skupiny. Přijaté formulace by měly být 
natolik obecné, aby dokázaly zahrnout všechny podstatné známé a očekávané potřeby města, a současně natolik 
konkrétní, aby se staly východiskem pro jednotlivé projekty a činnosti.  
Dalším krokem k realizaci – či praktické implementaci – Strategického plánu by mělo být vytvoření akčního 
plánu. Do něj by měly být vybrány takové aktivity (projekty, činnosti), které jsou považovány za významově 
prioritní a současně jsou natolik připraveny, že s jejich realizací jsme schopni začít bez velkého prodlení, 
zpravidla v průběhu nejbližších dvou let. Není reálné v krátkém čase dosáhnout všech cílů Strategického plánu – 
proto vybraných aktivit musí být jen omezený počet, úměrně silám a prostředkům, které na zvolené - dvouleté – 
období máme k dispozici nebo jsme schopni získat.  
Dále je potřeba přijmout způsob monitorování realizace Strategického plánu, včetně akčního plánu. 
Monitorování může být zajištěno formou ročních zpráv, uvádějících úspěchy a neúspěchy v uplynulém roce a 
navrhujících opatření pro příští období. V případě akčního plánu by měla každoročně probíhat jeho aktualizace – 
(a) zhodnocení realizovaných aktivit, (b) rozhodnutí, zda ponechat mezi prioritními aktivity, které se nepodařilo 
realizovat, a (c) doplnit nové aktivity pro příští dvouleté období, v závislosti na přijatých prioritách a dostupných 
prostředcích.  
V delší periodě – např. pětileté – by měl být aktualizován i samotný Strategický plán, neboť vzhledem k 
rychlosti společenského vývoje je reálné předpokládat, že v této době vzniknou potřeby, které dnes neumíme 
pojmenovat. Praktickým aspektem je doporučení časovat diskusi o aktualizaci Strategického plánu do období 
mezi roky komunálních voleb.  
Přílohou příspěvku je plné znění pracovní verze Strategického plánu rozvoje města Kuřimi, které je uveřejněno 
rovněž na webových stránkách města www.kurim.cz/rozvoj.html.  
Materiál je předložen k seznámení a připomínkování, konečná verze by měla být projednána na příštím zasedání 
zastupitelstva města 18. 4. 2006. Z tohoto důvodu byl termín ukončení sběru připomínek stanoven na 21.3.2006, 
kdy se uskuteční veřejné projednání strategie v Kulturním domě (začátek v 18 hodin). 
 
Přehled dosud přijatých usnesení zastupitelstva a rady města: 
Usnesení z rady města č. 30/05 ze dne: 12.1.2005 
RM schvaluje složení komise pro přípravu podkladů pro tvorbu strategie rozvoje města Kuřim ve složení: 
PaedDr.David Holman – předseda komise, Mgr.Vojtěch Kučera – tajemník komise, Ing. Petr Němec – 
koordinace vedoucích odborů MěÚ a organizačních složek. Termín plnění: 12.1.2005 (MST) 
 
Usnesení z rady města č. 450/05 ze dne: 14.9.2005 
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s RNDr. Petrem Daňkem, PhD., Sička 2, 664 00 Brno, na poskytnutí 
poradenství při zpracování Strategie rozvoje města Kuřimi (investiční akce č.39/2005) za cenu 50.000,- Kč. 
Termín plnění: 31.12.2005 (OIRR ) 

Usnesení ze zastupitelstva města č. 1161/05 ze dne: 13.12.2005 
ZM bere na vědomí zprávu o tvorbě Strategie rozvoje města Kuřimi, vznikající propojením strategického a 
komunitního plánování. Termín plnění: 13.12.2005 (OIRR) 
 
Zpráva o průběhu přípravy předložena na jednání zastupitelstva města dne 28.6.2005. 
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Přijaté usnesení: 1036/2006 - ZM bere na vědomí předloženou pracovní verzi Strategického plánu rozvoje 

města Kuřimi k připomínkování vč. termínu uzávěrky podávání připomínek 21.3.2006 a bere 
na vědomí, že definitivní verze Strategického plánu rozvoje města Kuřimi bude předložena 
k jednání zastupitelstva města 18.4.2006. 

Hlasováno: pro 17 
 
RNDr.Petr Daněk PhD. odchází z jednání ZM. 
 
 
 
8. Databáze námětů rozvojových projektů s výhledem možného čerpání finančních 
zdrojů EU v letech 2007-2013 
Příl. čís. 10, 10 A-D předkládá Dr.D.Holman, zpracoval Mgr. V. Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Celá republika, tedy i Jihomoravský kraj se intenzivně připravuje na následující programové období Evropské 
unie (2007-2013), ve kterém k nám (region NUTS 2 složený z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina) má 
formou dotací dorazit cca 56 mil EUR (což v přepočtu činí zhruba 1,7 mld Kč) ročně! Základem pro čerpání 
těchto zdrojů je zmapování rozvojové poptávky v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje a především 
vytvoření zásobníku kvalitních projektů, připravených k realizaci.  
Oblast Kuřimska (správní obvod obce s rozšířenou působností Kuřim a okolní mikroregionu) se zapojila v rámci 
Jihomoravského kraje spolu s oblastmi Letovicka, Boskovicka a Hodonínska do pilotního projektu sběru těchto 
rozvojových námětů (odborným a metodickým partnerem projektu je asociace Národní síť zdravých měst ČR). 
Průběžný přehled projektových námětů je k dispozici na internetové adrese http://www.nszm.cz/srop/jmk.  
Pro výběr projektových námětů do oficiální databáze JmK připravil OIRR přehled možných projektových 
námětů na rozvoj města v daném období (viz příloha). Předložené náměty vzešly jak z monitoringu průběžné 
situace investičních akcí, tak z námětů občanů vyslovených na veřejných projednáních.  
Vzhledem k  náročnosti projektové přípravy, která je nedílnou součástí všech žádosti o finanční příspěvek ze 
zdrojů EU, doporučuje OIRR ke schválení 10 projektových záměrů: 

- Minimalizace bariérového efektu R43 (vč. severní tangenty) 
- Odpočinková zóna Kuřimská hora 
-  Protihlukové stěny podél železniční trati č. 250 
- Příprava rozvojové lokality Záhoří (lokality B4, K4, SP1) 
- Rekonstrukce a rozšíření Sportovního areálu Kuřim 
- Revitalizace rybníka Srpek a jeho nejbližšího okolí 
- Ubytovna a hřiště na Podlesí 
- Výstavba sítě cyklostezek v kuřimském regionu v návaznosti na páteřní cyklotrasu   Mokrá Hora – 

Kuřim – Veverská Bítýška 
- Výstavba veřejněprospěšných komunikací v lokalitě Záhoří za účelem zvýšení  prostorové integrity 

města (propojení Kuřimi s Podlesím) 
- Zlepšení vodohospodářské situace v povodí Kuřimky 

 
 
Změny, doplnění: 
Ing. Kotek navrhuje níže uvedené změny: 
V materiálu č.10C: - bod 45 přejmenovat na „Výstavba páteřní cyklostezky Brno, Mokrá Hora – Kuřim -  V. 

Bítýška a navazující sítě cyklostezek“ (schváleno) 
- v bodu 29 změnit název na „Výstavba, rekonstrukce a rozšíření sportovního areálu“ 

(schváleno) 
- bod 42 zařadit výstavbu  zimního stadionu nebo ledové plochy v Kuřimi do databáze 

projektových námětů  (hlasováním neschváleno – pro 6) 
- bod 33 - rekonstrukce zámku a zámeckého parku zařadit do databáze projektových 

záměrů (schváleno 15 hlasy,  zdrželi se 2) 
- bod 49 – výstavbu  MŠ v Kuřimi zařadit do databáze projektových návrhů (i za cenu 

zpoždění stavby  na r.2007-8) ( pro 4 – neschváleno) 
- bod 50 – výstavba domova důchodců  zařadit do databáze  projektových záměrů 

(schváleno 9 hlasy). 
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Přijaté usnesení: 1037/2006 - ZM schvaluje zařazení následujících záměrů do databáze rozvojových projektů 
Jihomoravského kraje na období let 2007-2013:  
- Minimalizace bariérového efektu R43 (vč. severní tangenty) 
- Odpočinková zóna Kuřimská hora 
- Protihlukové stěny podél železniční trati č. 250 
- Příprava rozvojové lokality Záhoří (lokality B4, K4, SP1) 
- Rekonstrukce a rozšíření Sportovního areálu Kuřim 
- Revitalizace rybníka Srpek a jeho nejbližšího okolí 
- Ubytovna a hřiště na Podlesí 
-Výstavba páteřní cyklostezky Brno–Mokrá hora–Kuřim-Veverská Bítýška a navazující sítě 

cyklostezek 
- Výstavba veřejně prospěšných komunikací v lokalitě Záhoří za účelem zvýšení prostorové 

integrity města (propojení Kuřimi s Podlesím) 
- Zlepšení vodohospodářské situace v povodí Kuřimky 
- Rekonstrukce zámku a zámeckého parku 
- Výstavba domova důchodců 

Hlasováno pro 17 
 
 
9. Finanční záležitosti 
9.1. 
Vyúčtování vánoční sbírky 
Příl. čís. 11 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim uspořádalo ve dnech 28.11.2005– 9.1.2006 tradiční veřejnou vánoční sbírku ve prospěch Dětského 
domova ve Vranově. Sbírka se uskutečnila sběrem do uzamčených kasiček a na speciální bankovní účet. 
K uzávěrce sbírky byly vybrány následující prostředky: 
- do uzamčené kasičky    5.389,- Kč 
- zasláno na účet       0,- Kč 
Celkem vybráno            5.389,- Kč 
 
Návrhy: 
Ing. Bojanovská navrhuje přispět k vybrané  částce dvojnásobek – tj. 10.778,- Kč. 
J.Brabec navrhuje přispět stejnou částkou, která byla vybrána od obyvatel (1:1). 
 
Přijaté usnesení: 1038/2006 - ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi ve prospěch Dětského 

domova, Vranov, Žižkova 160, 664 32 Vranov.   
Hlasováno: pro 15, zdrželi se  2. 
 
Přijaté usnesení: 1039/2006 -  ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši  10.778,- Kč ve prospěch 

Dětského domova, Vranov, Žižkova 160, 664 32 Vranov.   
Hlasováno: pro 15, zdrželi se 2 
 
 
9.2. 
Rozpočtové opatření č.2 
Příl. čís. 12, 12A,B a C  předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření, dle přílohy. Rozpočtová opatření  body 1-9 jsou změny 
související s provedením rozpisu rozpočtu, kdy byly jednotlivé položky upřesněny a správně zařazeny do 
příslušného oddílu.  
Ostatní rozpočtová opatřením: 
Bod č.:         
10) odd. 64  955 000 Kč  vratka dotací   
 financování tř.8 2 000 000 Kč  upřesněný přebytek hospodaření 
 odd. 64  1 045 000 Kč  rezerva    
rozpočtové opatření související s vypořádáním se státním rozpočtem - vratka nespotřebovaných    
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sociálních dávek, financování navýšeno dopřesněním přebytku minulých let   
         
11) odd. 35  160 000 Kč  příspěvek na nákup sanitky  
 odd. 64  -160 000 Kč  rezerva    
Nemocnice Tišnov požádala o příspěvek na zakoupení nového sanitního vozu, který bude využit   
pro zkvalitnění služeb LSPP (žádost v příloze).      
Staženo. 
        
12) odd.31  20 000 Kč  ZŠ Tyršova   
 odd. 64  -20 000 Kč  rezerva    
ZŠ Tyršova požádala o příspěvek na plavání žáků 2. tříd ve školním roce 2005/2006.   
         
13) odd. 61  500 000 Kč  Kulturní fond   
 odd. 64  -500 000 Kč  rezerva    
Předseda Výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti pan Hanák požádal o rozpočtové  
opatření, kterým by se navýšil rozpočet tohoto fondu v roce 2006 na částku 1 500 000 Kč, viz.  
již projednávaný materiál.       
         
14) odd. 36  50 000 Kč  příspěvek pro Mikroregion Kuřimka 
 odd. 64  -50 000 Kč  rezerva    
viz. příloha - projekt Vláček       
         
15) odd. 36  3 700 000 Kč  navýšení inv. akce č.60 - Dům soc. služeb 
 financování tř.8 7 500 000 Kč  prodej PATRIA   
 odd. 64  3 800 000 Kč  rezerva    
viz. důvodová zpráva - OIRR, pro realizaci tohoto rozp. opatření bude nutno prodat cenné papíry  
ve správě PATRIA.        
         
16) odd. 34  787 400 Kč      
 odd. 31  15 000 Kč      
 odd. 55  30 000 Kč      
 odd. 33  312 000 Kč      
 odd. 35  2 000 Kč      
 odd. 61  -1 146 400 Kč      
Jedná se o rozpis příspěvků z FKSČ schválené na dnešním zasedání ( v případě změn bude  
upraveno i rozpočtové opatření). Původně rozpočtováno do odd. 61.    
         
17) odd. 64  71 700 Kč výdaj za uhrazený popl. za kom. odpad dle usnesení RM 
 pol.1337  71 700 Kč příjem za uhrazený popl. za kom. odpad  
RM svým usnesením rozhodla o úhradě popl. za kom. odpad u osob s trv. pobytem na MěÚ a   
trvale žijící v zahraničí za období, kdy tyto osoby nebyly vyhláškou od platby osvobozeny.  
Jedná se o navýšení příjmů i výdajů o stejnou částku.     
         

 
 
Změna: 
Na  žádost Ing.Kotka bod 11 RO odložen (příspěvek na sanitku) do doby, kdy  ředitel Nemocnice Tišnov 
zodpoví dotazy ohledně LSPP. 
 
Přijaté usnesení: 1040/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.2 k rozpočtu Města Kuřim na rok 2006 - se 

změnou. 
Hlasováno: pro 17 
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10. Různé 
10.1. 
Informace prominutí vratky dotace a penále 
Příl. čís. 13, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V loňském roce bylo ZM informováno o tom, že Městu Kuřim byla v souvislosti s kontrolou využití dotace na 
výstavbu 10 bytových jednotek na ul. Školní nařízena vratka dotace ve výši 3.200.000,- Kč a dále vyměřeno 
penále ve stejné výši. Město Kuřim požádalo Ministerstvo financí o prominutí odvodu i penále a dne 21.2.2006 
bylo městu doručeno rozhodnutí Ministerstva financí, ve kterém se odvod dotace i předepsané penále promíjejí. 
 
 
10.2. 
Vzpomínkové místo Dr.Edvarda Beneše 
Příl. čís. 14 předkládá Ing.M.Kotek. 
 
Ing.Kotek  předložil návrh vybudovat v Kuřimi vzpomínkové místo s bustou prezidenta Dr.E.Beneše. 
Navrhovaná kalkulace - 200.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr zhotovení vzpomínkového místa s bustou Dr.E.Beneše a ukládá RM 

připravit harmonogram záměru 
Hlasováno pro 8 – neschváleno. 
 
 
10.3.  
Otevřený dopis  zastupitelům města Kuřimi 
Příl čís. 16. 
 
Na MěÚ byl  dne 6.3.2006 doručen „Otevřený dopis zastupitelům města Kuřimi“ Ing,Miroslava Jaskulky, bytem 
Kuřim, Smetanova 528 v němž se vyjadřuje k k výstavbě nové mateřské školy na ul.Brněnská. 
Připomínky : 
- nebyla včas a řádně projednání změna ÚP 
- nevhodný výběr lokality: hluk a exhalace z blízkých exponovaných komunikací 
- v dokumentaci k územnímu řízení  chybí  vodohospod. situace a posouzení vlivu Mozovského potoka 

s ohledem na víceleté deště 
- v dokumentaci  chybí popis a případné požadavky na ochranu  kalovodu, který se nachází na hranici staveniště 
- na základě znalosti  lokality  žádá provést větší geologický průzkum (aby se předešlo  problémům při zakládání 

objektu 
- budování protihlukových zábran a problémy při zakládání stavby se projeví ve zvýšených nákladech na  stavbu. 
Z výše uvedených důvodů doporučuje pro stavbu vybrat jinou lokalitu – např. na ul. Otevřená, Zahradní a Díly 
za sv.Janem. 
 
Přijaté usnesení: 1041/2006 - ZM bere na vědomí „Otevřený dopis zastupitelům Města Kuřimi“ Ing.Miroslava 

Jaskulky ze dne 6.3.2006, č.j. 6-5056. 
Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
 
Přestávka 21:45 – 22:00 hodin. 
V průběhu přestávky odchází z jednání  Dr.Poledňák – přítomno 16 členů ZM. 
 
V návaznosti na připomínky Ing.Miroslava Jaskulky předkládá Vladislav Zejda, člen ZM a člen  komise 
výstavby následující požadavky na doplnění realizační dokumentace  na stavbu MŠ na ul. Brněnská. Jedná se o 
tyto materiály: 
- vyjádření správce kalovodu 
- vyjádření Zemědělské vodohospodářské  správy, zejména z hlediska ohrožení rozlití Mozovského potoka při 

víceletých vodách do prostoru staveniště 
- prověřit, zda stanovení výškové úrovně podlah v jednotlivých pavilonech /která budou 10 cm nad stávající 

terén) je dostatečné 
- nový geologic. posudek, který by umožnil přesné stanovení způsobu zakládání 
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- přesné zaměření a zakreslení trasy svodnice, která svádí dešťové vody z masivu Kouřimské Hory, vč. 
výškopisu a dimenze potrubí 

- po předložení výše uvedených materiálů  tyto zapracovat do prováděcí dokumentace a případné vícenáklady   
předložit ZM ke schválení. 

 
Přijaté usnesení: 1042/2006 - ZM ukládá RM, aby neprodleně zajistila doplnění realizační dokumentace na 

stavbu mateřské školy na ul. Brněnská o materiály a doklady uvedené v příloze č.15. 
Hlasováno pro 10, proti 2, zdrželi  4. 
 
 
Informace, připomínky: 
1) Jiří Brabec  informoval, že bude pro příští volební období navrhovat 21 členů ZM a 7 členů RM. 
 
2) Mgr.Lubomír Kincl kritizuje uzavření smlouvy s půlročním zpožděním  mezi Městem Kuřim  a Centrem 

technických služeb, spol. s r.o. o poskytování služeb – odvysílání programových smyček na infokanálu  (v 
ceně 125.000,- Kč). 

 
3) Jan Herman: žádá, aby v úředních dnech – v pondělí a ve středu nezasedaly komise, aby tak vedení města a 

pracovníci úřadu  byli lépe v těchto přístupní pro veřejnost. 
 
5) Aleš Kadlec: žádá aby se město vzdalo  44,- Kč poplatku za internet a o tuto částku snížit cenu  poplatku za 

internet pro veřejnost. 
Dr.Holman a Ing.M.Krupica nesouhlasí – vniklo by nevyvážené prostředí pro ostatní poskytovatele internetu. 
 
Ve 22:35 odchází z jednání Ing.Růžička – přítomno 15 členů ZM. 
 
6) Starosta předal slovo p.Karlu Prostějovskému, který žádá město o zřízení  vzpomínkového místa s bronzovou 
bustou  prezidenta Dr.Edvarda Beneše v Kuřimi. Jmenovaný informoval přítomné o dějinném významu 
Dr.E.Beneše a jeho vztahu  k městu Kuřim (čestný občan Kuřimi od 10.3.1946). 
 
7) Ing. Bojanovská žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 2.000,- Domu dětí a mládeže v Kuřimi, který připravil 
výzdobu prostor kulturního domu u příležitosti  plesové sezóny  v tomto roce. 
 
Přijaté usnesení: 1043/2006 - ZM schvaluje poskytnutí finančního daru  ve výši 2.000,- Kč ve prospěch Domu 

dětí a mládeže, Kuřim, Jungmannova 1084  za výzdobu sálu pro  plesovou sezónu 2006. 
Hlasováno pro15. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl  V.Zejda. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve  22:55  hodin. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 7.3.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Ing. arch.Vladislav Růžička         Ing.Miloš Kotek 
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