
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 03/2006 konaného dne 18.4.2006  
 
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 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin. Úvodem přítomno 15 členů ZM, následně se dostavili  
Ing.Marek a Ing.Sukalovský. 
 
Návrhová komise:  Mgr.L.Kincl a Ing.R.Hanák         
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.M.Bojanovská a Ing.M.Krupica 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 11.4.2006 
2. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 (2005 o místním poplatku za provoz systému  shromažďování, sběru, .. 

odpadu) 
4. Majetkoprávní úkony  
5. Strategický plán rozvoje města Kuřimi  
6. Návrh změn územního plánu  
7. Finanční záležitosti 

Žádost o bezúročnou půjčku  
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Rozpočtové opatření č.3 

8. Počet členů zastupitelstva města Kuřimi na volební období 2006-2010 
9. Různé 
 
Program schválen všemi 17 členy ZM. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 11.4.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Zůstávají nesplněna usnesení závislá na provedení staveb a usnesení související s činností  druhé strany vůči 
městu Kuřim. ZM je navrhováno zrušit usnesení č. 1035/2004 o zřízení věcného břemene  ve prospěch 
ČESKÉHO  TELECOMU, a.s.,  neboť  předpokládaná stavba se nerealizovala. O zrušení investiční akce má 
OMP písemné vyrozumění. 
 
Připomínky: 
Ing. Bojanovská: žádá zrušit usnesení čís. 1110/2005 (kterým bylo schváleno  prominutí smluvní pokuty ve výši 

16.949,- Kč plynoucí z ust. Čl. VII, odst. VII.1. „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví č. 157“ ze dne 11.03.1997 nabyvatelům  části pozemku parc.č. 293/6 k.ú.Kuřim - 
manž. Ing. Jindřichu a Janě Fikarovým) v případě, že manž. Fikarovi tuto pokutu k dnešnímu dni 
dosud neuhradili a vymáhat ji soudní cestou. 

Dr.Holman: sdělil, že předmětná pokuta je bohužel dle stanoviska právníka špatně vymahatelná  –  město by 
spor  zřejmě prohrálo. 
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Ing. Bojanovská: trvá na zrušení usn 1110/2005 a  ukládá tajemníkovi  předložit nové reálné termíny 
nesplněných usnesení. 

 
Přijaté usnesení: 1044/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 11.4.2006 a ruší usnesení číslo 

1035/2004 a 1110/2005. 
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
2. Volba přísedících Okresního soudu Brno-venkov 
Příl. čís. 2 předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracovala Mgr.A.Zimmermannová. 
 
Důvodová zpráva: 
Starosta města navrhuje za přísedící Okresního soudu Brno-venkov Janu Markovou, bytem Kuřim, Popkova 
996 a Magdalénu Poláškovou, bytem Kuřim, U Stadionu 943.  Obě občanky tuto funkci vykonávaly již jedno 
funkční období a toto funkční období jim končí.  Předsedkyně okresního soudu Brno-venkov JUDr.Iva Bagarová 
vyslovila zájem, aby  Jana Marková a Magdaléna Polášková  tuto funkci vykonávaly i v letech 2006 – 2010 a  
postoupila  dopisem ze dne 26.1.2006 zastupitelstvu města příslušné dokumenty osvědčující předpoklady 
k výkonu této funkce. Právo volit přísedící okresních soudů je dáno zastupitelstvu obce v obvodu příslušného 
okresního soudu na základě § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o 
změně některých zákonů. Kandidáty navrhují členové zastupitelstva. Dokumenty o navrhovaných osobách jsou  
uloženy u tajemníka úřadu.  
 
Přijaté usnesení: 1045/2006 - ZM volí za přísedící Okresního soudu Brno-venkov na léta 2006-2010 paní Janu 

Markovou, bytem Kuřim, Popkova 996.  
Hlasováno pro 17. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2006 - ZM volí za přísedící Okresního soudu Brno-venkov na léta 2006-2010 paní 

Magdalénu Poláškovou, bytem Kuřim, U Stadionu 943.  
Hlasováno pro 17. 
 
 
 
3. Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 
Příl. čís. 3, 3A,B předkládá:Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V prosinci loňského roku byla schválena obecně závazná vyhláška 2/2005 o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V ní byla 
schválena jako jedna z úlev úleva od platby pro majitele rekreačních zařízení. Krajský úřad, kterému zasíláme 
všechny vyhlášky k posouzení má k této úlevě výhrady  v tom smyslu, že osvobození jedné skupiny obyvatel je 
diskriminační (viz. příloha). Po konzultaci s Krajským úřadem je navrhováno k úlevě připsat dodatek, že jsou 
osvobozeni ti majitelé rekreačních objektů, kterým není vyvážen komunální odpad ( v případě Kuřimi všichni). 
Tím se podstata vyhlášky nikterak nemění a neměla by již být v rozporu se zákonem. Druhá výtka byla jen 
formální a je napravena v předkládané vyhlášce. 
 
Přijaté usnesení: 1047/2006 – ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/2006, kterou se 

mění Obecně závazná vyhláška Města Kuřimi č. 2/2005 o místním poplatku za provoz systému  
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů . 

Hlasováno pro 17. 
 
 
 
4. Majetkoprávní úkony  
4.1. 
Manž. Ing. Radek a Zdeňka Dohnalovi, Kuřim, U stadionu 942  – odkoupení pozemku 
na ul. Jelínkových 
Příl. čís. 4A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
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Důvodová zpráva: 
Manželé Dohnalovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 2786/30 k.ú. Kuřim o výměře 6,8 m2 a části 
pozemku parc.č. 1452/1 k.ú. Kuřim výměře 21,80 m2 viz příloha 4 A. Pozemky budou využívány jako zahrada.  
ZM svým usnesením č. 1031/2006 ze dne 7.3.2006 schválilo 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 pozemku, uzavřením kupní smlouvy a  daně z převodu 
nemovitosti. Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1048/2006 - ZM schvaluje 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 pozemku, uzavřením kupní 
smlouvy a  daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno pro 17. 
 
 
4.2. 
Manž. Ing. David a Marika Peškovi, David bytem Brno, Chodská 19h a Marika bytem 
Kuřim, U stadionu 942  –  odkoupení pozemku na ul. Jelínkových 
Příl. čís. 4,4B 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. Pozemek 
bude využíván jako zahrada viz příloha 4B.  
ZM svým usnesením č. 1032/2006 ze dne 7.3.2006 schválilo 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.  
Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1049/2006 -  ZM schvaluje 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. 
 
 
4.3. 
Manž. Milan a Marie Boháčovi, Kuřim, Zámecká 1036  – žádost o odkoupení pozemku 
na ulici Zámecká 
Příl. čís. 4, 4C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.V.Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Boháčovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 760 k.ú. Kuřim o výměře cca 422 m2 viz příloha č.4C. 
Předmětný pozemek manž. Boháčovi užívají jako zahrádku, kterou mají od města Kuřimi pronajatou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou. Zahrádka se nachází v těsné blízkosti rodinného domku 
Boháčových – přes komunikaci - viz  přílohy.  
Nájemní smlouva nezaručuje jmenovaným dlouhodobé užívání pozemku a proto žádají o jeho odprodej. 
Pozemek parc.č. 760 v k.ú. Kuřim je určen schváleným územním plánem sídelního útvaru Kuřim jako plocha 
veřejné zeleně. Tento pozemek včetně přilehlých parcel (pozemky parc.č. 759, 758, 757,2703, 2704 a 2701 jsou 
ve  vlastnictví města Kuřim) může být v rámci pořizování nového územního plánu určen pro občanské vybavení 
a služby, bydlení v rodinných domech nebo pro sportovní účely. Na základě výše uvedeného  KV, OIRR a OMP 
nedoporučují pozemek odprodávat. 
 
Připomínky: 
Pan Boháč: žádá uzavřít dlouhodobější NS na pozemek – na 10 let. 
Mgr.Kincl: NS na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou není nevýhodná a je max. vstřícná ze strany města. 

Město by si mělo nechat pozemek ve vlastnictví pro případ jeho lepšího využití v rámci ÚP. 
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Dr.Holman: navrhuje prodej ještě projednat  s dotčenými orgány města. 
J.Brabec: město by si mělo pozemek nechat ve stávajícím režimu. 
V.Zejda: zamítavé stanovisko komise výstavby bylo především proto, že i okolní pozemky jsou v majetku města 

a prodejem by se mohl zablokovat případný rozvoj zámeckého parku. 
 
Přijaté usnesení : 1050/2006 -  ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 760 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 422 m2 manž. Milanovi a Marii Boháčovým, bytem Kuřim, Zámecká 1036. 
Hlasováno pro 16, zdržel se  1. 
 
 
J.Herman se dotázal, zda je přilehlá komunikace zapsána v KN. 
Starosta zodpoví na příštím jednání ZM. 
 
 

4.4 
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 souladu s usnesením  Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1028/2006 ze dne 7.3.2006 byl ve smyslu § 41  
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů po  dobu 15 dnů (od 9.3. do 27.3.2006) 
zveřejněn 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 obce do vlastnictví 
Jihomoravského kraje.  Ke zveřejněnému záměru nebyly v zákonem stanovené lhůtě podány námitky ani 
připomínky. 
 
Přijaté usnesení : 1051/2006 - ZM schvaluje 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 17. 
 
 
4.5. 
Manž. Marian a Ing. Jitka Michlíčkovi, trvale bytem Dušínova 1411, 664 34 Kuřim –  
odprodej pozemku parc.č. 2479/2 k.ú.Kuřim 
Příl. čís. 5,5B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Rada města Kuřimi usnesením číslo 88/2006 ze dne 22.3.2006 schválila záměr odprodat manželům 
Michlíčkovým, bytem Kuřim, Dušínova 1411 pozemek parc.č. 2479/2 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 48 m2.  
Pozemek, o který manž. Michlíčkovi  požádali,   je na LV číslo 1 pro obec a k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) 
zapsán  teprve od roku 2004, kdy Katastrální úřad oznámil opravu chybného zápisu v KN v souvislosti se 
zaměřením komunikace v rámci uvažované výstavby rodinných domů  na ul. Vrchlického  (manž.Vaverovi, 
Vanda Jarůšková, manž. Čížkovi). Předmětný pozemek je po celá léta součástí oplocené zahrady - pozemku 
parc.č. 2479/1 k.ú.Kuřim, který manž. Michlíčkovi v měsíci únoru t.r. koupili do společného jmění manželů 
k výstavbě rodinného domu,  nikterak nezasahuje do komunikace, uložených inženýrských sítí  a pro město je 
nepotřebný.   
Schválený záměr byl ve smyslu ust. § 41 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
vyvěšen na úřední desce města od 23.3. do 10.4.2006 – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1052/2006 -  ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2479/2 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 

48 m² manž. Marianu a Ing. Jitce Michlíčkovým, bytem Dušínova 1411, 664 34 Kuřim za 
cenu 100,- Kč/m² pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem, 
uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno   pro 17 
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4.6. 
Janoušová Naděžda, Šmeralova 1045, 664 34 Kuřim – žádost o odprodej části 
komunikace parc.č. 3397 k.ú.Kuřim za účelem úpravy prostranství k zajištění 
parkování před rodinným domem 
Příl. čís. 5, 5C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala  J.Němcová. 
 
Materiál byl bez projednání stažen na žádost p.Janouškové. 
 
Návrh usnesení : ZM neschvaluje záměr na odprodej části komunikace parc.č. 3397 k.ú.Kuřim  za účelem 

úpravy prostranství k zajištění  parkování před rodinným domem čp. 1045 v Kuřimi, 
Šmeralova ulice 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
4.7. 
Majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi 
Příl. čís. 5, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala  J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s „Pravidly  pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ schválenými Zastupitelstvem města  Kuřimi dne 7.3.2006 pod číslem usnesení 1023/2006, 
předkládá odbor majetkoprávní  ZM ke schválení vyhlášení výběrového řízení. V rozpočtu  schváleném pro 
letošní rok  je  uvažováno na výkup pozemků pod místními komunikacemi s částkou 150.000,- Kč. 
Ke dni vyhlášení výběrové řízení neeviduje odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi žádné nabídky. 

 
Přijaté usnesení : 1053/2006 - ZM vyhlašuje v souladu  s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup 
pozemků pod místními komunikacemi za podmínek :  

     a) termín konání výběrového řízení - 29. května 2006   
 b) objem finančních prostředků - 150.000,- Kč  
 c) maximální cena za m² pozemku - 59,- Kč  
d) způsob podání nabídky: Nabídky s označením „výkup pozemků pod komunikacemi“ se 

přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ 
v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV.NP, dv.č. 412 do pondělí 29.května 2006 
do 16:00 hodin. 

Hlasováno pro 17. 
 
 

5. Strategický plán rozvoje města Kuřimi  
Příl. čís. 6, 6A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Mgr.V.Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém jednání dne 7.3.2006 vzalo na vědomí pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města Kuřimi. 
V rámci připomínkového řízení se sešlo 6 písemně podaných připomínek, 21.3.2006 proběhlo za účasti více než  
tří desítek občanů veřejné projednání, kde bylo vzneseno několik dalších dotazů. Obsahem jednotlivých podnětů 
se zabývala pracovní skupina pro přípravu Strategického plánu města Kuřimi na svém pracovním jednání dne 
5.4.2006. Po projednání připomínek pracovní skupinou byly relevantní připomínky zapracovány do znění 
strategického plánu. Z procesních a úsporných důvodů není přílohou tohoto příspěvku plné znění strategického 
plánu (předloženo 7.3.2006), ale pouze aktualizovaná znění změněných pasáží návrhové části strategie. Vyjma 
výše zmíněných připomínek byly v textu opraveny následující nepřesnosti (týká se části I. Situační analýza):  

 sjednocení číslování kapitol v názvu a zápatí 
 kapitola 9. Řízení rozvoje, str. 1: opraven počet členů rady města z 6 na 5 
 

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.  
 
Přijaté usnesení: 1054/2006 - ZM schvaluje Strategický plán rozvoje města Kuřimi a pověřuje starostu města  

předložením zprávy o jeho plnění  na třetím zasedání  ZM v roce 2007. 
Hlasováno pro 16, zdržel se   1. 
 
 
6. Návrh změn územního plánu  
Příl. čís. 7, 7A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Žádosti o změnu ÚPN SÚ Kuřim, které se týkají : 
1) Změna funkčního využití plochy dopravy a plochy sportovních a rekreačních zařízení na plochu 
výroby, skladování a distribuce na ul. U stadionu 
O změnu územního plánu požádala dne 27. 3. 2006 firma SD KOVOŠROT s.r.o., Železná 492/16, 619 00 Brno. 
Změna ÚP se týká pozemků (KN) p.č. 2971/19 a 2971/28 ve vlastnictví této firmy. Firma zde chce vybudovat 
administrativní budovu, dílnu a sklad. 
Komise výstavby dne 5. 4. 2006 nedoporučila  tuto změnu ÚPN SÚ Kuřim. 
OIRR nedoporučuje zařadit podnět do změny ÚPN SÚ Kuřim. Pozemky přiléhají ke stávajícímu sportovnímu 
areálu, který by chtělo město  za pomoci dotací z EU upravit a rozšířit. Dále je zde nebezpečí navýšení těžké 
dopravy a hluku z provozu kovošrotu. Již umístění stávajícího  kovošrotu v blízkosti bydlení a sportu není 
vhodné . Na parcely se vztahuje ze zákona ochranné pásmo vlečky 30m – ve vlastnictví Slévárny Kuřim. 
OMP nemá k dané změně připomínky. 
 
2) Změna funkčního využití plochy individuální rekreace na plochu občanského vybavení a služeb – 
lokalita R2, za střelnicí 
Podnět podala p. Lucie Zajícová, Vymazalova 18, Brno. Pozemky (KN) p.č. 3478 a 3479 jsou určeny jako 
plocha individuální rekreace, nachází se v jihovýchodní části Kuřimi, za střelnicí. 
Komise výstavby dne 5. 4. 2006 nedoporučila tuto změnu ÚPN SÚ Kuřim.  
OIRR nedoporučuje schválení změny ÚPN.  Na parcely se vztahuje ze zákona ochranné pásmo železnice 60m, 
ochranné pásmo lesa 50m. Stávající komunikace a inženýrské sítě nebudou vyhovovat pro návrh nových ploch 
k zastavění. Rezerva ve stávajících  inženýrských sítích je nadimenzována pro zatím nezastavěné plochy daných 
územním plánem (lokalita Kolébka).   Přeřešení  využití dalších ploch pro komerční či jiné účely doporučujeme 
řešit v rámci nového územního plánu. 
OMP nedoporučuje změnu ÚPN. Žadatelka není 100% vlastníkem pozemků, 1/10 pozemků vlastní p. Eduard 
Pavlík žijící v Kanadě. Příjezdová komunikace je ve vlastnictví města. Ze střelnice, která se nachází v blízkosti 
uvažovaného objektu vychází hlučná střelba, která může narušit pozdější užívání objektu. 
 
Poznámka: 
Ing.Sukalovský: proč komise výstavby nedoporučila změnu ÚP u vlečky ? 
Ing.Růžička: jedním z důvodů nežádoucí  další rozšiřování provozu kovošrotu, který je v těsné blízkosti obytné 

části.   
 
Přijaté usnesení : 1055/2006 - ZM neschvaluje podněty k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy : 

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

- změna funkčního využití plochy individuální rekreace na plochu občanského vybavení a 
služeb – lokalita R2, p.č. (KN) 3478 a 3479. 

Hlasováno pro 16, zdržel se 1. 
 
 
7. Finanční záležitosti 
7.1. 
Žádost o bezúročnou půjčku  
Příl. čís.8, 8A předkládá A.Matějíčková, zpracovala M.Koláčková. 
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Důvodová zpráva: 
Paní Jitka Mihályová, bytem Kuřim, Na Královkách 900, požádala o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 
20 000,- Kč na mimořádnou nutnou opravu motorového vozidla, jehož je držitelem a které užívá pro dopravu 
těžce zdravotně postiženého syna Michala, držitele mimořádných výhod III. stupně – průkazu ZTP/P. 
Materiál byl stažen z projednání na žádost  p.Mihályové. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 20 000,- Kč Jitce Mihályové, trvale bytem 

Kuřim, Na Královkách 900, na překonání nepříznivé životní situace. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
7.2. 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 9 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu vyhlašuje ZM 1. kolo 
výběrového řízení na poskytnutí těchto půjček v roce 2006. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání žádostí 
na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 19.4.2006 do 26.5.2006 
včetně. 
 
Přijaté usnesení: 1056/2006 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 

z Fondu pro  podporu bytové výstavby dle Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 
o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Termín podávání žádostí je od 19.4.2006 do 26.5.2006.  

Hlasováno pro 17. 
 
 
7.3. 
Rozpočtové opatření č.3 
Předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření, dle přílohy.  
 
Rozpočtové opatření č.3      
1) odd. 61  -26 200 Kč     
 odd. 33  14 200 Kč     
 odd. 43  12 000 Kč     
administrativní přesun z odd. 61,kam byly narozpočtovány příspěvky poskytnuté RM  
a ZM, do odd. 33 a 43, dle skutečnosti     
        
2) odd. 61  -19 800 Kč     
 odd. 34  19 800 Kč     
administrativní přesun z odd. 61,kam byly narozpočtovány příspěvky z KF   
do odd. 34, dle skutečnosti      
        
3)       
poskytnutí půjčky -pí. Mihályová  - vypuštěno    
        
4) odd. 37  500 000 Kč     
 odd. 22  950 000 Kč     
 odd. 64  -1 450 000 Kč rezerva    
viz. příloha - navýšení rozpočtů v oblasti odpadů a zimní údržby    
        
5) odd. 61  -135 000 Kč     
 odd. 43  135 000 Kč     
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administrativní přesun prostředků na platy z vnitřní správy na pečovatelskou službu  
        
6) odd. 43  135 000 Kč     
 odd. 64  -135 000 Kč     
navýšení rozpočtu na platy pečovatelské služby v souvislosti s rozhodnutím RM  
o zřízení jednoho funkčního místa navíc     
        
7) odd. 34  13 100 Kč     
 odd. 64  -13 100 Kč rezerva    
viz. příloha       
        
8)       
 odd. 55 příjmy 16 000 Kč     
částka 16 000 Kč byla získána za prodej starého hasičského  vozu SDH Deblín  
        
9) pol.4112 příjmy - 54 800,- Kč     
 odd. 64 rezerva - 54 800,- Kč     

snížení dotace z důsledku přechodu obce Vranov pod stavební úřad Města Šlapanice 
 
Změny: 
Na podnět starosty SDH Kuřim p.Jana Hermana na jednání zastupitelstva byla  z RO vyškrtnuta položka 
121.000,- Kč na opravu praskliny na budově hasičské zbrojnice na ul.Zahradní. 
 
Přijaté usnesení: 1057/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3 k rozpočtu Města Kuřimi  na rok 2006 – 

se změnou. 
Hlasováno pro 16, zdrž. 1 
 
 
8. Počet členů zastupitelstva města Kuřimi na volební období 2006-2010 
Příl. čís. 11 předkládá Jiří Brabec – člen ZM. 
 
Důvodová zpráva: 
Podle zákona o obcích (§ 67):  Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé 
volební období stanoví v souladu s tímto zákonem zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb 
do zastupitelstev v obcích; pro nové volby 19) může být tato lhůta zkrácena nejvíce o jednu třetinu. 
 
Podíváme-li se na srovnatelné obce s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji, zjistíme, že s výjimkou 
Kuřimi jde vždy o jednu ze dvou možností: 15 nebo 21 členů, viz tabulka: 
 

Počty obyvatel a členů zastupitelstva obce ORP JMK srovnatelných s Kuřimí 
Obec Počet obyvatel Počet členů ZM 

Kuřim 9620 17 
Tišnov 8227 15 
Rosice 5350 21 

Ivančice 9354 15 
Šlapanice 6339 21 

Židlochovice 3075 15 
Bučovice 6386 15 

Slavkov u Brna 5936 15 
Pohořelice 4409 21 
Hustopeče 5913 21 

 
Příčina je jasná. Při 15 členném zastupitelstvu je teprve možno vytvořit Radu, která je nezbytná, při 21 členech 
(a více) může být rada sedmičlenná, jinak jen pětičlenná. 
V Kuřimi došlo k tomu, že při třech uvolněných funkcionářích mají tito v radě většinu, což působí dojmem, že 
vlastně mohou po společné domluvě ostatní přehlasovat. 
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Vzhledem k tomu, že není jasné, kolik uvolněných funkcionářů bude mít zastupitelstvo po volbách, považuji za 
vhodné rozšířit počet členů zastupitelstva na 21, aby bylo v případě, že tomu budou povolební koaliční jednání 
nakloněna, možno vytvořit sedmičlennou radu. 
Druhým důvodem je volební aritmetika. V případě zastupitelstva pod 20 členů se do něj nemusí dostat žádný 
zástupce volební strany, která překročí 5% hranici počtu voličů, což je tvrdší kvórum než při volbách do PS ČR. 
 
Nevýhody:  
Stoupnou náklady na samosprávu nejméně o 20.000 Kč ročně (což považuji za položku celkem nevýznamnou). 
Větší počet zastupitelů může prodloužit dobu jednání zastupitelstva. 
Další faktory, které to může způsobit: 
Pokud se do zastupitelstva dostane o jednu či dvě volební strany více, může to zkomplikovat povolební jednání 
(to je obecně nevýhoda poměrného zastoupení). 
Výhody: 
Možnost vytvoření sedmičlenné rady. 
Složení zastupitelstva bude přesněji odpovídat procentuelnímu volebnímu výsledku. 
Je šance, že tím bude zastupitelstvo posíleno o další kvalitní lidi a to skýtá i možnosti při obsazování výborů a 
komisí. 
Vzhledem k tomu, že podle mého názoru tyto výhody převažují, předkládám zastupitelstvu svůj návrh. 
Vzhledem k dostatku času pro sestavení kandidátek volebních stran, činím tak nyní po avizování na minulém 
zastupitelstvu. 
 
Připomínky: 
Ing.Kotek a Mgr.Kincl je pro zachování stávajícího stavu  - 17 členů ZM a 5 členů RM. 
 
Návrh usnesení: ZM stanoví počet členů zastupitelstva města Kuřimi na volební období 2006-2010 ve výši  21 

(slovy dvacet jedna) členů. 
Hlasováno pro 8, proti 5, zdrželi se 3 – návrh p.Brabce je neschválen. 
 
 
9. Různé 
Informace, připomínky: 
Tajemník promítl  přítomným fotografie retenční nádrže zachycující  vodu z letošní dubnové povodně. 
 
J.Herman: 
nesouhlasí s opravou požární zbrojnice za 120 tis., kterou navrhl OIRR (bez konzultace  s uživateli objektu). 
Domnívá se, že statika prasklinou ve zdi není narušena. 
 
Mgr.L.Kincl: 
obrací se prostřednictvím kabelové televize na veřejnost, aby respektovala zákaz parkování na označených 
silnicích při ohlášeném blokovém čištění komunikací. 
 
J.Brabec:  
- informoval, že v sobotu 15.4 byl v rozhlasu (Vltava)  pořad o kuřimské Základní umělecké škole. Pořad bude 
vypálen na CD. 
- dále  předkládá  námět  - zavést  do jednacího řádu ZM „procedurální návrh“. 
 
A.Matějíčková:  
informovala, že 18.4. proběhl audit na hospodaření Mikroregionu Kuřimka – nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení.  
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení: pro 16  (Dr.Holman nepřítomen hlasování). 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19:35  hodin. 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 18.4.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
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