
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 04/2006 konaného dne 30.5.2006  
 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
 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 
 
Omluveni: Ing.Martina Bojanovská 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, později se dostavili 
Dr.Ing.J.Marek a Ing.D.Sukalovský. 
 
Návrhová komise:  Ing.M.Krupica a RNDr.I.Poledňák 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: V.Zejda a  J.Koláček 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 22.5.2006 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Závěrečný účet města 2005 
4. Výsledky hospodaření města k 31.3.2006 
5. Výstavba města, investice 

- Okružní křižovatka, nabytí staveb do majetku města 
- Topný systém ZŠ Jungmannova 

6. Územní plán města Kuřimi 
- Příprava zadání ke zpracování  nového Územního plánu města Kuřimi 
- Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – manž. Dostálovi, p. Dočekal 
- Informace o řešení Geografického informačního systému (GIS) MěÚ Kuřim 
- Úprava zadání změny č. VIIIb ÚPNSÚ Kuřim  

7. Různé 
- Nabytí staveb do majetku města – VO II., III. a IV. etapa Díly za sv. Jánem 
- Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby dle  Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997  
- Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru ze dne 15.6.2001  
- Rozpočtové opatření č.4 
- Nový název ulice v k.ú. Kuřim v areálu golfového hřiště  

 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 22.5.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. P. Němec. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvu města jsou předkládány návrhy na prodloužení plnění usnesení, u nichž byla podniknuta další 
opatření k odstranění příčin neplnění. O postupu plnění  dalších usnesení bude zastupitelstvo informováno na 
příštích zasedáních.   
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Přijaté usnesení : 1058/2006 - ZM prodlužuje  termíny plnění usnesení: 
                            č. 1261/2000  do 31.12.2006 
                            č. 1128/2001  do 31.8.2007 
                            č. 1196/2004  do 31.10.2006 
                            č. 1037/2005  do 31.8.2006  
                            č. 1099/2005  do 31.12.2006 
Hlasováno pro 14. 
 
 
Plnění usnesení – informace k usnesení č.1042/2006  
Příl. čís. 2 předkládá A.Matějíčková, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města svým usnesením č. 1042/2006 uložilo radě města doplnění realizační dokumentace na 
stavbu mateřské školy na ul. Brněnská o níže uvedené materiály:  
 
1) vyjádření správce kalovodu  

 vyjádření je součástí dokumentace; 
2) prověřit, zda stanovení výškové úrovně podlah v jednotlivých pavilonech je dostatečné; 

 výškové úrovně podlah jsou upraveny na základě doporučení hydrotechnického posudku 
ing.Vrby /projekce inženýrských staveb; 

3) vyjádření Zemědělské vodohospodářské  správy (ZVHS), zejména z hlediska ohrožení rozlití Mouzovského 
potoka při víceletých vodách do prostoru staveniště; 

 ZVHS vzalo na vědomí hydrotechnický posudek rozlivu při Q100 v předmětné lokalitě 
zpracovaný Ing.Vrbou; 

4) nový geologic. posudek, který by umožnil přesné stanovení způsobu zakládání;  
 bylo provedeno dalších 5 vrtů a geologický průzkum (ing.Balun) potvrdil zjištění původního 

průzkumu; 
5) přesné zaměření a zakreslení trasy svodnice, která svádí dešťové vody z masivu Kuřimské Hory, vč. 

výškopisu a dimenze potrubí; 
 polohopisná situace obsažená v projektové dokumentaci byla doplněna o požadované údaje.  

6) po předložení výše uvedených materiálů  tyto zapracovat do prováděcí dokumentace a případné vícenáklady   
předložit ZM ke schválení; 

 závěry výše uvedených materiálů byly zohledněny v prováděcí dokumentaci a celkové náklady 
stavby nepřekračují zastupitelstvem schválený rozpočet. 

 
Připomínky: 
V.Zejda vznesl připomínku  k bodu 6):  – není si vědom, že by ZM schválilo rozpočet na stavbu mateřské školy 

na ul. Brněnské a financování úvěrem. 
Dr.Holman sdělil, že ZM byl schválen limit ceny díla a informace financování úvěrem (usn. ZM č. 1013/2006). 

Cena za MŠ byla „vysoutěžena“, provádí  se ocenění na vícenákladů, ale firma se musí  držet 
jednotkových cen – jaké byly vysoutěženy. Prozatím je cena díla v limitu schváleném ZM – cca 
28.172.000,- Kč. 

 
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
Manželé Pavel a Zdeňka Škodovi, Na Loučkách 1207, 664 34 Kuřim – žádost o schválení 
zástavního práva k bytové jednotce číslo 1207/8 v Kuřimi, ul. Na Loučkách 
Příl. čís. 3, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 3.5.2006 podali manž.Škodovi - jako stávající nájemci - žádost o odprodej bytové jednotky číslo 1207/8 
v Kuřimi, ul. Na Loučkách. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na hotovosti si vyřizují budoucí 
nabyvatelé  úvěr u Českomoravské stavební spořitelny, a.s. se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, 
IČ : 49241397, podmíněný zřízením zástavního práva  k výše uvedené bytové jednotce.  Obdobný případ ZM 
řešilo a zřízení zástavního  práva schválilo v měsíci 09/2005 v případě odprodeje b.j. 838/2 – nabyvatel Martin 
Malý. 
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Přijaté usnesení : 1059/2006 - ZM schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. k) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění zřízení zástavního práva k bytové jednotce číslo 1207/8 ul. Na Loučkách 
v Kuřimi včetně podílů na společných částech budovy č.p. 1207 a pozemku parc.č. 4295 
k.ú.Kuřim o výměře 164 m2,  pozemku parc.č. 4296 k.ú.Kuřim o výměře 166 m2 o velikosti 
id. 363/10000 (dle PV V9 2465/96 z 23.5.1996 id. 726/20000)  ve prospěch Českomoravské 
stavební spořitelny, a.s. se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČ : 49241397 k  
zajištění úvěru  pro manžele Pavla a  Zdeňku Škodovy,  trvale bytem  Na Loučkách 1207, 
664 34 Kuřim na koupi bytové jednotky číslo 1207/8. Veškeré náklady spojené s uzavřením 
zástavní smlouvy hradí kupující. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
3. Závěrečný účet města 2005 
Příl. čís. 4,  4A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřim za rok 2005.  
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva a výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 
účetní jednotky Město Kuřim za rok 2005“ a  „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního 
samosprávného celku“. V obou zprávách je konstatováno, že nebyly shledány nedostatky. Závěrečný účet byl 
v řádném termínu vyvěšen na úřední desce a projednala ho dne 17.5.2006 rada města. 
 
Příjmy: 
příjmy schváleného rozpočtu činily 146.873.600,- 
příjmy po provedených rozpočtových opatření  171.898.500,- 
příjmy skutečné 175.416.984,01 Kč 
 
Výdaje: 
schváleného rozpočtu činily 161.681.600,- 
výdaje po  provedených rozpočtových opatřeních 186.706.500,-  
výdaje skutečné 154.246.187,65 Kč 
 
Výsledek hospodaření: 
Saldo příjmů a výdajů činí 21.170.796,36 Kč 
 
V 18:30 se dostavil na jednání Ing.Sukalovský – je přítomno 15 členů ZM. 
 
Diskuze, připomínky: 
Ing.Kotek: připomínka k bodu Ad 1) – politické zastoupení  zastupitelstva neodpovídá tomu, co je předkládáno 
v materiálech. Žádá  následující opravu: 
Ad 1) Zastoupení  volebních stran pro ve voleb. období 2002-2006 je následující: 
 Kuřimská občanská liga – sdružení nezávislých kandidátů – 5 zástupců 
 Občanská demokratická strana – 4 zástupci 
 Česká strana soc. demokratická – 3 zástupci 
 Komunistická strana Čech a Moravy – 3 zástupci 
 Křesťanská a demokratická  unie – Čs. strana lidová – 1 zástupce 
 Sdružení nezávislých kandidátů – politické hnutí – 1 zástupce 
Připomínka byla  členy ZM akceptována. 
 
Dr.Poledňák kritizuje vysoký zůstatek na účtech města k 31.12.2005 -  ve výši 21.170.796,- Kč. 
Dr.Holman sdělil, že prostředky nebyly proinvestovány proto, že nebyly realizovány některé plánované 

investiční akce a prostředky byly třeba k platbám v prvních měsících následujícího roku . 
Široká diskuze mezi Dr.Holmanem, V.Zejdou a Dr.Poledňákem o způsobu práce  s rozpočtem  města. 
 
Přijaté usnesení: 1060/2006 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31.12.2005 

s výrokem „bez výhrad“  a bere na vědomí „Zprávu a výrok nezávislého auditora o ověření 
účetní závěrky účetní jednotky Města Kuřim za rok 2005“ a „Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření  územního samosprávného celku“. 

Hlasováno pro 14, zdržel se  1. 

 3



 
4. Výsledky hospodaření města k 31.3.2006 
Příl. čís. 5, 5A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.Aleš Varmužka 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31.3.2006: 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.3.2006 39.841.354,66 Kč. 
Výdaje města po konsolidaci činily 33.881.723,35 Kč.  
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 5.959.631,31 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. 
čtvrtletí roku 2006 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 27,01 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 15,37 %, což znamená, že výdaje jsou proporcielně ke schválenému 
rozpočtu nižší.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu byla 
plněna rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období město dosáhlo hospodářského výsledku + 5 959 631,31  Kč, 
což je způsobeno tím, že investiční akce naplánované pro tento rok budou realizovány v následujících obdobích. 
 
Přijaté usnesení: 1061/2006 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k  31.3.2006 s přebytkem  

hospodaření ve  výši  5.959.631,31 Kč.   
Hlasováno pro 14, zdržel se  1. 
 
 
 
5. Výstavba města, investice 
5.1. 
Okružní křižovatka, nabytí staveb do majetku města 
Příl. čís. 6, 6A předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J. Lekešová 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 9.11.2004 schválilo ZM usnesením č. 1197/2004 nabytí objektů vybudovaných v rámci stavby „Město 
Kuřim – Úprava silnice II/385“ do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč v rozsahu :  

- chodníků pro pěší 
- veřejného osvětlení 
- středového ostrůvku okružní křižovatky 
- komunikace při příjezdu k prodejně Diskont 

 
Do této doby nebyla uzavřena kupní smlouva ve prospěch Města Kuřimi na uvedené objekty z důvodu 
nedořešeného majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami, které nebylo v usnesení zohledněno. 
Jednotlivé objekty jsou již zkolaudovány. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno na firmu REALSANT s.r.o., Žďár 
nad Sázavou, Brněnská 126/38. Zkolaudované stavby byly dále předány firmě PLUS-DISCOUNT spol. s r.o. 
Radonice, Počernická 257. Jelikož od tohoto převodu nemáme doklad, neuvádíme dále v této zprávě konkrétní 
společnost, ale pouze „nabytí do majetku města od majitele stavby“.  
Vybudovaná komunikace k prodejně Plus Discount se nachází na pozemku p.č. 2615/10, který je v majetku 
města. Ostatní objekty jsou umístěny na pozemcích jiných vlastníků  (Česká republika - Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, AB – OIL s.r.o.). 
OIRR a OMP doporučuje : 

- zrušit usnesení ZM č. 1197/2004 ze dne 9.11.2004  
- převzít do majetku pouze komunikaci k prodejně Discount (p.č.2615/10) za cenu 100,- Kč 
- ostatní objekty převzít do majetku města až po vypořádání majetkových poměrů (zajistí současný 

majitel staveb)  za cenu 100,- Kč   
a) převod pozemků pod stavbami (chodníky, veřejné osvětlení, středový ostrůvek) na Město Kuřim 

nebo 
b) zřízení věcného břemene k pozemkům pod stavbami ve prospěch Města Kuřimi.  
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Přijaté usnesení: 1062/2006 - ZM ruší usnesení č. 1197/2004 ze dne 9. 11. 2004. 
ZM schvaluje nabytí staveb - chodníky pro pěší, veřejné osvětlení a středový ostrůvek okružní 
křižovatky dle přílohy, vybudovaných v rámci stavby „Město Kuřim – úprava silnice II/385“ 
do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč za každou jednotlivou stavbu po vypořádání 
majetkových poměrů k dotčeným pozemkům dle návrhu a schvaluje  následné  nabytí   stavby  
- komunikace na pozemku (KN) p.č. 2615/10, vybudované v rámci stavby „Město Kuřim – 
úprava silnice II/385“ do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč od vlastníka stavby. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
5.2. 
Topný systém ZŠ Jungmannova 
Příl. čís. 7 předkládá  A.Matějíčková, zpracovala Ing.J.Lekešová 
 
Důvodová zpráva: 
Usnesením č. 1014/2006 ze dne 24.1.2006 vyčlenilo ZM částku 520 000,- Kč jako první splátku investiční akce 
„Rekonstrukce topného systému ZŠ Jungmannova“. 
 Samotná rekonstrukce obsahuje výměnu stávajících kotlů, regulace, zásobníku na teplou vodu, rozvodů 
ústředního topení včetně výměny otopných těles. Topná soustava pochází z roku 1953.  
Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energiemi a vyhlášky č.152/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla 
pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody je nutné osadit regulační prvky jak na jednotlivé topné větve, tak na 
otopná tělesa nejpozději do 31.12.2006. Tím, že jsou stávající rozvody zabudovány do podlahy a zabetonovány, 
nelze na jednotlivé topné větve osadit regulaci. Otopná tělesa (radiátory) jsou ve špatném technickém stavu a 
montáž termoregulačních ventilů vč. hlavic na tyto radiátory by prakticky jen uspíšila nutnost jejich výměny. 
Proto je efektivnější výměna všech otopných těles spolu s výměnou rozvodů a kotlů.  
 V minulých letech proběhla výměna nevyhovujících oken a navrhovaná rekonstrukce topného systému 
je dalším krokem ke zvyšování energetických úspor budovy. 
Investici do rekonstrukce je navrhováno rozložit do splátek na 10 let. Celková cena díla „Rekonstrukce topného 
systému ZŠ Jungmannova“ je dle projektové dokumentace stanovena na  4.500.000,- Kč vč. DPH.  
 Předpokládané investice v  r. 2006 (1. splátka) = 520 tis. Kč, po dobu dalších 9 let 500 tis. Kč. Celkové 
předpokládané náklady akce = 5 020 000,- Kč. Do nákladů v roce 2006 jsou  zahrnuty náklady na přípravu 
zadávacího řízení a inženýrskou činnost. Provozování kotelny vč. plateb za plyn bude čerpáno z rozpočtu 
objektu ZŠ Jungmannova. Dodávka včetně dokumentace o skutečném provedení  díla bude až do úplného 
uhrazení  vítězné nabídkové ceny ve vlastnictví dodavatele. 
 
Poznámka: 
Dr. Poledňák se dotázal, jaká bude forma úvěru této investice? 
Dr.Holman: zakázka bude splácena  po dobu 10 let, požadované úrokové sazby z dlužné částky bude předmětem 

nabídky uchazeče. 
 
Přijaté usnesení: 1063/2006 - ZM schvaluje investiční akci č. 9 „Rekonstrukce topného systému ZŠ 

Jungmannova“ dle zápisu v celkové výši nákladů do 5.020.000,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno pro 15 
 
Na jednání  se dostavil v 19:10 Dr.Marek – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
6. Územní plán města Kuřimi 
6.1. 
Příprava zadání ke zpracování  nového Územního plánu města Kuřimi 
Příl. čís. 8 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Mgr.V.Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim v současnosti disponuje Územním plánem sídelního útvaru (ÚPnSÚ) z roku 1998, za více než 
sedmileté období platnosti ÚPnSÚ bylo uskutečněno a schváleno 7 jeho změn, další změny jsou zahájeny.  Dle 
nového stavebního zákona musí být do 24 měsíců od nabytí účinnosti nahrazeny nebo upraveny staré územně 
plánovací dokumentace, jinak pozbudou platnosti. Tato skutečnost se týká především územně plánovací 
dokumentace sídelních útvarů a zón, ale i územních plánů obcí a regulačních plánů. Vzhledem k tomu, že 
stávající ÚpnSÚ Kuřim si v mnohém vzájemně odporuje, obsahuje řadu nepřesností (v určitých lokalitách – 
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např. Díly za sv. Janem – není potřebně detailní) a tím jej lze jen velmi obtížně použít jako relevantní podklad 
pro vydávání správních rozhodnutí (viz příloha č.1, zobrazující průmět digitální katastrální mapy na platný 
ÚPnSÚ), navrhuje OIRR v souladu se schváleným Strategickým plánem rozvoje města Kuřimi (opatření D.1.2 – 
Efektivní využití nástrojů územního plánování k řízení prostorového rozvoje města) zahájení příprav pro 
zpracování zadání nového územního plánu obce.  
Se zpracováním nového územního plánu souvisí i pořízení  geografického informačního systému (GIS), o čemž 
je podána informace v bodu 6.3. programu  
 
Poznámka: 
V.Zejda žádá, aby zadání ÚP schválilo až nové ZM. 
Ing.Kohutová, vedoucí odboru OIRR potvrdila, že samospráva teprve zahájí práce na přípravě zadání a bude 

připravena  cca za rok. 
V tomto smyslu bylo pozměněno přijaté znění usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1064/2006 - ZM schvaluje zahájení prací na  přípravě zadání ke zpracování nového 

Územního plánu města Kuřimi v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu. 

Hlasováno pro 12, proti 1, zdrželi se 3 
 
 
 
6.2. 
Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – manž. Dostálovi, p. 
Dočekal 
Příl. čís. 9 předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení podnětu ke změně ÚPN SÚ Kuřim, která se týká : 
1) Zařazení pozemku p.č. 2614/1 do plochy pro bydlení v rodinných domech 
Dne 19. 5. 2006 podali Dana a Karel Dostálovi, Velkopavlovická 11, 629 00 Brno podnět ke změně územního 
plánu – zařazení pozemku p.č. 2614/1 do plochy pro bydlení v rodinných domech. Pozemek p.č. 2614/1 je určen 
jako veřejná zeleň, nachází se v jihovýchodní části Kuřimi, ul. Hybešova, pod železniční tratí. 
Změnou č. 1 ÚPN SÚ Kuřim byly v roce 1999 ostatní pozemky podél železniční trati změněny na návrhovou 
plochu pro bydlení v rodinných domech.  
V současné době Krajská hygienická stanice v Brně požaduje zakreslení hranic hlukových pásem  železniční 
tratě a komunikací vůči pozemkům navrženým k bydlení. V rámci územního řízení pro výstavbu rodinných 
domů v lokalitě Kolébka (investor Moravská stavební Invest a.s. Brno) byla v roce 2005 vypočítána hranice 
hlukového pásma  cca 100m od hrany vnější kolejnice železniční tratě.  
OIRR nedoporučuje  schválení změny ÚPN SÚ Kuřim, jelikož se tento pozemek nachází s největší 
pravděpodobností v hlukovém pásmu železnice. 
2) Přeřazení  plochy veřejné zeleně na plochu občanského vybavení a služeb (UC) 
Žadatelem je Radomír Dočekal, Kuřim, Nová 1268. Plocha navazuje na plochu určenou pro čerpací stanici 
směrem ke Kuřimi. Komise výstavby doporučila změnu části plochy veřejné zeleně na plochu občanského 
vybavení a služeb na jednání komise výstavby dne 25.5.2005. 
Pan Dočekal v tomto prostoru hodlá vybudovat zahradní centrum s prodejnou včetně výstavní plochy – dřevěné 
doplňky do zahrad a hřišť. Součástí bude i menší skladovací hala s lehkou výrobou dřevěných zahradních prvků. 
Umístění této haly je v rozporu se stávající ÚPD.  
OIRR souhlasí se zařazením tohoto podnětu do změny ÚPN SÚ Kuřim s podmínkou 

- že žadatel bude hradit veškeré náklady spojené s pořízením změny 
- hluk z výroby nepřekročí hranice pozemku.  

 
Změny, připomínky: 
Ing.Kotek navrhuje žádosti o změnu ÚP manž.Dostálových  schválit – v předmětné lokalitě jsou RD již 

postaveny  a poloha  pozemku výstavbě nebrání.  
Ing.Sukalovský – pokud  by na město padla povinnost výstavby protihlukových  stěn apod. (takové požadavky 

byly vzneseny ze stran  majitelů RD v ul. Malá česká v těsné blízkosti  železniční tratě) pak by  se 
změnou nesouhlasil. 

Ing.Růžička sdělil, že pokud se jedná o novostavbu, nebezpečí, že by majitelé RD později  žádali po městu 
výstavbu protihlukových stěn, lze vyeliminovat podmínkami  při zahájení stavebního řízení. 
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Přijaté usnesení : 1065/2006 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy - zařazení 
pozemku p.č. 2614/1, k.ú. Kuřim do plochy pro bydlení v rodinných domech.  
Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny. 

Hlasováno pro 12, zdrželi se 4. 
 
Z jednání se vzdáli J.Koláček – přítomno 15 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1066/2006 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim dle přílohy - zařazení 

části plochy při ul. Tišnovská naproti areálu nového statku, určenou pro veřejnou zeleň na 
plochu pro výrobu a skladování s možností vestavby občanského vybavení a služeb za 
podmínky, že hluk z výroby nepřekročí limity hluku vůči sousedním bytovým jednotkám. 
Žadatel uhradí veškeré náklady spojené s pořízením změny.  

Hlasováno pro 12, zdrželi se 3. 
 
 
 
6.3. 
Informace o řešení Geografického informačního systému (GIS) MěÚ Kuřim 
Příl. čís. 10, 10A-C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Mgr. V. Kučera. 
 
Důvodová zpráva: 
Jedním z úkolů veřejné správy je i efektivně spravovat území a starat se dobře o občany na tomto území žijící.  
Geografický informační systém (GIS) je organizovaný soubor hardware, software, grafických dat a personálu, 
určený k účinnému sběru, ukládání, údržbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky 
(=prostorově) vztažené informace. Oblasti využití GIS ve veřejné správě: a) Evidence vlastního nemovitého 
majetku; b) Krizové řízení; c) Životní prostředí; d) Územní plánování; d) Strategické plánování… GIS umí 
odpovědět na prostorové dotazy typu: Co se nalézá nebo je v blízkosti určité lokality? Která území splňují daná 
kriteria? Co se změnilo za určitou dobu? Jaká existují pravidelná prostorová uspořádání? Co se stane když? 
Pokus o zavedení GIS na MěÚ se začal uskutečňovat již v roce 2000, kdy dne 18. 10. 2000 uzavřelo Město 
Kuřim smlouvu na „Vybudování geografického informačního systému (GIS) města Kuřimi a jeho údržba podle 
požadavků objednatele“ (smlouva o dílo č.303/2000, dodavatel ELGEO, s.r.o). Vzhledem k tomu, že k cílenému 
naplňování záměru vybudování GIS města Kuřimi v souladu s uvedenou smlouvou v posledních letech 
nedocházelo, dohodly se obě strany na ukončení tohoto smluvního vztahu k 31.12.2005 (smlouva č. 331/2005 
uzavřená v souladu s usnesením rady města č. 604/2005/RM ze dne 21.12.2005). 
 I přes vypovězení výše uvedené smlouvy věnuje OIRR problematice využití prostorových dat zvýšenou 
pozornost. Svědčí o tom jak průběžná informační a poradenská činnost v rámci MěÚ, rozšíření a aktualizace 
webových stran města (www.kurim.cz) obsahujících řadu odkazů na  mapové servery Jihomoravského kraje, 
(Geodata územního plánování, přehlednou mapu ČR), postupně zúročený tlak na instalaci zdarma dostupných 
softwarových nástrojů umožňujících alespoň prohlížení a tisk souborů obsahujících prostorová data na počítače 
pracovníků OIRR, ale rovněž odboru majetkoprávního, životního prostředí, stavebního a vodoprávního, 
vytvoření a spuštění pilotního projektu „Nahlížení do katastru nemovitostí ve správním obvodu ORP Kuřim“ na 
mapovém portále JmK a v neposlední řadě uzavření licenčních smluv s Jihomoravským krajem na poskytnutí 
grafických dat účelové katastrální mapy, přírodních a technických limitů využití území, rastrových územních 
plánů obcí, atd. Plnohodnotné využití GIS pro účely MěÚ Kuřim (nastíněno viz výše) je však podmíněno 
funkčním skloubením potřebného technického vybavení (hardware, software – umožňujícím minimálně aktivní 
práci s daty; takovým SW úřad dosud nedisponuje), pořízením, údržbou a aktualizací grafických dat a 
personálním zabezpečením.  
 Přijetím zákona č. 183/2006 Sb., o uzemním plánování a stavebním řádu, který nabývá účinnosti 
1.1.2007,  vyplývají pro MěÚ Kuřim přímo zákonné povinnosti pořizovat a aktualizovat prostorová data za 
správní obvod obce s rozšířenou působností (blíže viz zejména § 27 a 28 citovaného zákona). 
Z těchto důvodu začal OIRR ve spolupráci s firmou GISIT s.r.o. zpracovávat „Návrh řešení GIS pro MěÚ 
Kuřim“ (rozpracovaný text viz příloha), který by měl zmapovat stávající možnosti nezbytné pro vytvoření GIS 
(vybavení HW, SW, kvantitu a kvalitu prostorových dat, personální obsazení MěÚ), poptávku ze strany 
jednotlivých odborů MěÚ a navrhnout možné varianty řešení včetně odhadu technických, finančních, časových a 
personálních nákladů. 
 
 
Přestávka 19:55 – 20:10 hodin. 
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6.4. 
Úprava zadání změny č. VIIIb ÚPNSÚ Kuřim  
Příl. čís. 11, 11A-E  předkládá Dr.D.Holman, zpracovali Dr.D.Holman a  Ing.Jana Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města postupně nashromáždilo podněty ke změně územního plánu. Ty společně tvoří návrh 
změny Územního plánu sídelního útvaru Kuřim č. VIIIb  (viz příloha).  
Projednávání tohoto návrhu změn bylo zahájeno 1.4. 2006.  
K návrhu zadání změny č. VIIIb ÚPNSÚ Kuřim obdržel Městský úřad Kuřim záporná stanoviska k dílčí změně 
č. 01 – zrušení záměru na přestavbu stávající silnice I/43 na čtyřpruhové šířkové uspořádání – od Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje a od Ředitelství silnic a dálnic ČR. Důvody, na nichž obě organizace staví svá 
nesouhlasná stanoviska, uvádíme v příloze. V pátek 12.5.2006 proběhlo jednání na ŘSD ČR, kterého se 
zúčastnili zástupci odboru dopravy a odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje, zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR a zástupci Města Kuřim (Dr.David Holman – 
místostarosta, Ing. Miloš Kotek – předseda komise dopravy, Ing. Bohuslav Schauer – vedoucí odboru dopravy, 
Ing. Jana Lekešová – odbor investiční a regionálního rozvoje). Na tomto jednání zástupci města opětovně 
vyjádřili své požadavky na komplexní řešení dopravy na území města (viz zápis z jednání v příloze). Zástupci 
ŘSD ČR písemně přislíbili zadání nové technické studie, která se pokusí nalézt dopravně vyhovující řešení na 
základě našich požadavků. Jihomoravský kraj i Ředitelství silnic a dálnic ČR však nadále trvají na tom, aby 
Město Kuřim ponechalo ve svém územním plánu možnost navázání čtyřpruhové silnice v úseku od České po 
severní obchvat Kuřimi. Čtyřpruhová silnice I/43 by nekončila v České, ale pokračovala by až ke křižovatce za 
Kuřimí, kde by se rozdělila do dvojpruhové severní tangenty (severního obchvatu města) a do další dvojpruhové 
silnice, pokračující dál na Svitavy, resp.Blansko. Tuto koncepci dokládá ŘSD ČR i KÚ JmK dopravně-
inženýrskými prognózami, které čtyřpruhové uspořádání v úseku Česká – Kuřim považují za do budoucna 
naprosto nevyhnutelné (intenzity dopravy i po vybudování rychlostní silnice R 43 více než 30.000 vozidel za 24 
hodin na úrovni roku 2030, dnešní stav: 21.000 vozidel za 24 hodin). Je třeba konstatovat, že tato koncepce je 
vůči Městu Kuřim vymahatelná případně i proti jeho vůli. Souvislost s prioritami dopravní koncepce regionu je 
zřejmá.  
Nabízí se tato možná řešení: 

a) Tato problematická dílčí změna bude vydělena ze změny č.VIIIb ÚPNSÚ Kuřim a bude nadále 
projednávána samostatně jako dílčí změna č. VIIIc ÚPNSÚ Kuřim. V opačném případě by se 
zbytečně komplikovalo projednání ostatních dílčích změn zahrnutých do změny č.VIIIb, i když k nim 
není ze strany dotčených orgánů vážnějších výhrad.  

b) Město Kuřim nebude svůj územní plán v tomto bodě měnit a ponechá možnost čtyřpruhového 
uspořádání I/43 v úseku od České po severní obchvat Kuřimi. Současně bude ale nadále prosazovat 
své požadavky na propojení Kuřimi a Podlesí, obousměrné spojení Podlesí s Brnem, spojení linkami 
IDS a napojení stávající silnice II/386 (ul.Blanenská) na silnici  I/43 (svitavská). Takové řešení prověří 
ŘSD technickou studií.  

Pro úvahy o řešení b) uvádím jeho některé silné a slabé stránky, příležitosti a rizika. 
Slabé stránky: 

- zvýšení hlukové zátěže (patrně i při použití protihlukových stěn), 
- přiblížení komunikace (nová křižovatka) lokalitě Podlesí, dopady na životní prostředí. 

Silné stránky: 
- vazba na celkovou koncepci dopravy v regionu (logická návaznost na čtyřpruh z České až po rozpojení 

do dvojpruhů v křižovatce za Kuřimí - na severní tangentu, Svitavy a Blansko), 
- zvýší se tak atraktivita využití severního obchvatu oproti průjezdu středem města. 

Příležitosti: 
- v rámci této „vícemiliardové  investice“ do čtyřpruhu by se mohlo jako vyvolaná investice řešit i 

napojení našich rozvojových lokalit na I/43, a tak i umožnit přímější spojení Podlesí a Kuřimi. 
Rizika: 

- finanční nebo dopravně-technické limity investora mohou vést v konečných důsledcích k přenášení 
některých problémů na Město Kuřim (potíže s napojením průmyslové zóny apod.), 

- varianta čtyřpruh může svými dopady na životní prostředí snížit atraktivitu přilehlých lokalit, 
- s určitou nadsázkou lze ale také říct, že za určitých podmínek může varianta čtyřpruh (s kruhovou 

křižovatkou u Podlesí) zatraktivnit dnes dopravně obtížně dostupné lokality pro investory natolik, že 
dojde k překotnému zastavování a celé řadě následně vyvolaných investic z rozpočtu města (navazující 
dopravní infrastruktura, občanská vybavenost apod.). 

 
Diskuze: 
K.Múčková nesouhlasí se čtyřpruhem  kolem  Podlesí, obává se zhoršení životního prostředí a kvality bydlení. 
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Dr.Poledňák:  prosadit dvoupruh  je neobhajitelné, zkomplikovalo by to pozici města při jednání o výstavbě I/43 
(svitavské). Souhlasí s předloženým návrhem – viz usnesení 1067/2006. 

Ing.Kotek je rovněž přesvědčen, že se vybudováním čtyřpruhu zlepší průjezdnost, zvýší bezpečnost komunikace, 
vč. odbočování na Podlesí (úsek častých dopravních nehod). 

 
Přijaté usnesení: 1067/2006 - ZM schvaluje zrušení části  usnesení  ZM č. 1048/2004 ze dne 9.3.2004 v bodě 1 

v tomto rozsahu: „zrušení veřejně prospěšné stavby č.6 – rozšíření stávající trasy I/43 
Svitavské radiály v úseku od hranic k.ú. Česká po křižovatku se severní tangentou“. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
7. Různé 
7.1. 
Nabytí staveb do majetku města – veřejné osvětlení II., III. a IV. etapa Díly za sv. Jánem 
Příl. čís. 12, 12A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská stavební – INVEST, a.s. se sídlem v Brně, Koliště 13 nabízí městu odprodej stavby do majetku města 
– veřejné osvětlení  v lokalitě Díly za sv. Jánem, II.,III. a IV. etapa  za cenu 500,- Kč. 
Jedná se o nabytí  : 

a) kabelových rozvodů nízkého napětí v celkové délce 1940 m  vč. napájecích skříní a pojistkových  skříní 
b) 74 ks osvětlovacích stožárů. 

Na předmětné stavby byla vydána kolaudační rozhodnutí : 
 na II. etapu dne 29.3.2006, č.j. 5409/OSVO/352/06/Ma 
 na III. etapu dne 29.3.2006, č.j. 5092/OSVO/329/06/Ma 
 na IV. etapu dne 29.3.2006, č.j. 5091/OSVO/328/06/Ma. 

Stavba veřejného osvětlení se nachází na pozemcích v majetku Města Kuřimi a na pozemcích soukromých 
vlastníků (viz příloha).   
V rámci nabytí veřejného osvětlení je nutno majetkově vypořádat pozemky ve vlastnictví soukromých subjektů 
vůči dokončené stavbě ještě před předáním do majetku města.  
OIRR navrhuje tato řešení : 

c) převod pozemků pod stavbou veřejného osvětlení na Město Kuřim nebo 
d) zřízení věcného břemene k pozemkům pod stavbou ve prospěch Města Kuřimi.  

 
Seznam parcel v majetku soukromých subjektů : 
ul. Metelkova – p.č. 2642/180  /Ing. Jiří Pernica, Ing. Vladimír Meister, Ing. Miroslav Havlíček/ 
ul. Dušínova   - p.č. 2642/199  /Ing. Jiří Pernica, Ing. Vladimír Meister, Ing. Miroslav Havlíček/ 
ul. Dlouhá       - p.č. 2642/745, 2642/163 /Ing. Pavel Strnad/ 
  - p.č. 2642/165 /Ing. Lubomír Malík/ 
  - p.č. 2642/741 /Ing. Štěpán Zavřel, Hana Zavřelová, Zdeněk Kučerovský, Jana Kučerovská/ 
  - p.č. 2642/696, 2642/986 /Moravská stavební – INVEST, a.s. Brno/ 
ul. Tleskačova – p.č. 2642/697  /Moravská stavební – INVEST, a.s. Brno/ 
ul. Červenáčkova – p.č. 2642/698 /Moravská stavební – INVEST, a.s. Brno/ 
 
 
Změny: 
V diskuzi Dr.Poledňák navrhuje vyjmout z předloženého návrhu usnesení část textu: „až po vypořádání 
majetkových poměrů k dotčeným pozemkům dle návrhu“. Považuje tento postup  pro město  výhodnější. 
 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu Dr.Poledňáka: 
Přijaté usnesení: 1068/2006 - ZM schvaluje nabytí stavby do majetku města – veřejné osvětlení v lokalitě Díly 

za sv. Janem, II., III. a IV. etapa  dle přílohy za kupní cenu 500,- Kč. 
Hlasováno pro 16 
 
 
7.2. 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby dle  Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění 
pozdějších změn a doplňků 

 9



Příl. čís. 13, 13A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Do prvního kola výběrového řízení v roce 2006 na poskytnutí půjček z Fondu pro bytovou výstavbu byly 
v termínu do 26.5.2006 podány celkem 4 žádosti – seznam tvoří příloha. Celkem bylo požádáno o  
800.000,- Kč. Rozpočet na rok 2006 činí 700.000,- Kč. Návrh na rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč je 
v samostatném materiálu. 
 
Rozbor žádostí: 
Žádosti pod pořadovým číslem 1,2,3,4  požadují max.výši  200 000,- Kč. 
1. Jaroslav Zachoval - 1. nástavba RD 
2. Aleš Martinek - koupě bytu 
3. Marek Potůček - stavba RD 
4. Vratislav Šťastný - stavba RD 
 
Návrh usnesení: 1069/2006 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – I.kolo 

výběrového řízení v roce 2006 - dle návrhu.    
 Hlasováno pro 16 
 
 
Interpelace: 
J.Herman žádá do dalšího zasedání ZM předložit zprávu o splácení půjčky z FRB. 
 
Dr.Poledňák  v 21:20 hod. vzdálen z jednání – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 
7.3. 
Dodatek č.1 ke smlouvě o úvěru ze dne 15.6.2001  
Příl. čís. 14 předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze je předkládán návrh Dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru na výstavbu Základní umělecké školy (ZUŠ) 
v Kuřimi ve dvou variantách. Dodatek řeší úpravu úrokové sazby, a to z hodnoty 6,7% na hodnotu 3,7% ve 
variantě A nebo na hodnotu 3,3% ve variantě B. 
Varianta A se sazbou 3,7% počítá s tím, že dodatek bude uzavřen na dobu 16.6.2006-20.2.2011, tedy do konce 
platnosti úvěrové smlouvy. 
Varianta B se sazbou 3,3% počítá s tím, že dodatek bude uzavřen na dobu určitou 1 roku a po uplynutí této 
doby bude opětovně jednáno o podmínkách na další období. 
Tak jako v době uzavření úvěrové smlouvy s původní sazbou 6,7% (v té době velice dobrá sazba), ani dnes si 
nikdo z odborníků netroufá poradit, která z variant by mohla být pro město výhodnější.  
OF navrhuje schválení dodatku ve variantě B s tím, že nové zastupitelstvo může v příštím roce celou záležitost 
znovu posoudit. Vyjednané podmínky přinesou Městu Kuřim úsporu ve výši cca 800.000,- Kč za dobu do 
úplného splacení úvěru. 
 
Změny: 
Členové ZM se v diskuzi dohodli na  uzavření dodatku ve variantě A s roční úrokovou sazbou 3,7 % p.a. 
 
Přijaté usnesení: 1070/2006 - ZM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o úvěru ze dne 15.6.2001 

s Komerční bankou,  a.s., ve variantě A s roční úrokovou sazbou 3,7 % p.a., dle zápisu. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
7.4. 
Rozpočtové opatření č.4 
Příl. čís. 15, 15A,B  předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření.  
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Rozpočtové opatření č.4      
 typ oddíl Pol  částka
        
a) administrativní přesuny      
1) příjmy       
  64 Ostatní činnosti   -218 800 Kč
   4121    218 800 Kč
platby mezi obcemi, narozpočtováno do ostatních příjmů   
        
2) výdaje       
  36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj -20 000 Kč
  22 Doprava    20 000 Kč
přesun mezi oddíly na základě správného zaúčtování výdaje v rámci ORG - Poutače a označení 
        
3) výdaje       
  33 Kultura, církve, sdělovací prostředky 3 000 Kč
  34 Tělovýchova a zájmová činnost  2 000 Kč
  43 Sociální péče a pomoc  17 000 Kč
  61 Státní moc, státní správa, územní samospráva -22 000 Kč
přesuny mezi oddíly v rámci ORG - Příspěvky schválené v RM    
        
4) příjmy       
   4122 351   563 000 Kč
  64 Ostatní činnosti   -563 000 Kč
přesun dotace na zajištění LSPP na dotační položku    
        
b) rozpočtová opatření      
5) příjmy i výdaje      
   4116    21 300 Kč
  10 Zemědělství a lesní hospodářství  21 300 Kč
dotace na podporu zemědělství a lesního hospodářství    
        
6) příjmy i výdaje      
   4116    15 200 Kč
  37 Ochrana životního prostředí  15 200 Kč
obdržené dotace od JmKÚ -  povodně     
        
7) příjmy i výdaje      
   4111    429 600 Kč
  61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 429 600 Kč
obdržená dotace na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání 
cestovních dokladů s biometrickými údaji      
        
8) příjmy i výdaje      
   4112    -7 000 Kč
  43 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení -7 000 Kč
JmKÚ oznámil snížení dotací na poskytování sociálních dávek   
        
9) příjmy i výdaje      
   4111    162 900 Kč
  61 Státní moc, státní správa, územní samospráva 162 900 Kč
dotace na zajištění voleb do PS Parlamentu ČR    
        
10) výdaje       
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  31 ZŠ Tyršova   165 300 Kč
  64 rezerva    -165 300 Kč
viz. žádost ředitele školy v příloze - navýšení provozního rozpočtu školy na odpisy v důsledku 
předání dalšího majetku škole      
        
11) výdaje       
  31 MŠ Zborovská   278 400 Kč
  64 rezerva    -278 400 Kč
viz. samostatná důvodová zpráva - navýšení rozpočtu MŠ Zborovská na prostředky na platy 
        
12) výdaje       
  36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 100 000 Kč
  64 rezerva    -100 000 Kč
rozpočtové opatření souvisí se schválením půjček na bytovou výstavbu - viz. samostatné usnesení 
        
13) výdaje       
  36 Rekonstrukce domu Jungmannova 950 600 000 Kč
  64 rezerva    -600 000 Kč
        

 
 
Změna: 
Na jednání doplněn do RO bod 13), výdaj na rekonstrukci  domu sociál. služeb  na ul.. Jungmannova 950 ve výši 
600 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1071/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2006 se 

změnou. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
 
7.5. 
Nový název ulice v k.ú. Kuřim v areálu golfového hřiště  
Příl. čís.16 předkládá Dr.D.Holman 
 
V souvislosti s výstavbou golfového hřiště na katastr. území Kuřimi  směrem na obec Jinačovice předkládá 
Dr.D.Holman návrh pojmenovat příjezdovou komunikaci ke golfovému hřišti vlastním názvem. 
 
Předkládané návrhy názvů ulice a výsledky hlasování: 
Dr.Holman :  Karla Niemczyka –pro 1  
  Zelená – pro 0  
  Golfová – pro 7 
Mgr.L.Kincl: Kaskáda – pro 2 
  Sportovní – pro 1 
J.Brabec: Jinačovická – pro 4 
  Jebáčkova – pro 3 
J.Herman: Zákostelí –pro 3 
Dr.I.Poledňák: Na Golfu – pro 11 - schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1072/2006 - ZM schvaluje název ulice v areálu golfového hřiště „Na Golfu“. 
Hlasováno pro 14, zdrželi se  2. 
 
 
Interpelace: 
K.Múčková 
1) Opakovaně žádá vyřešit prašnost  hřiště na Podlesí. 
     Dr.Holman – je připravena studie na úpravu hřiště, ale v letošním roce není realizace v plánu. 
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2) Dosavadní provozní doba sběrného dvora na Podlesí  je nedostačující, žádá o rozšíření. 
     Bude projednáno s odborem životního prostředí. 
 
3) Žádá  zřídit na Podlesí  přechody pro chodce,  zejména u točny autobusu 
 
 
Ing.M. Kotek 
1) Žádá posekat trávu vedle chodníku  k  chodník  k TOS Kuřim, třebaže tyto plochy nejsou v majetku města. 
    Dr.Holman - nesouhlasí se sekáním a údržbou trávníků, které nejsou v majetku města. 
 
 
J. Brabec 
1) Mokrý kámen je zarostlý řasou, je třeba zvýšit údržbu. 
 
 
Dr.D.Holman informoval o plánu zřídit v Kuřimi, v části prostor ZŠ  na ul. Komenského detašované pracoviště 
I.Německého zemského gymnasia, o.p.s., Brno, Rybníček 2. 
Projekt je v současné době ve fázi „poptávky“ zájmu mezi rodiči. 
 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci  provedl Ing..Krupica. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení: pro 15 (Dr.Holman nepřítomen). 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 30.5.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Vladislav Zejda           Jiří Koláček 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky  veřejného hlasování  
1,1A Plnění usnesení 
2 Plnění usnesení – informace k usn. 1042/2006 
3 Pavel a Zdeňka Škodovi – zástavní práva k bytové jednotce 
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4,4A Závěrečný účet 2005 
5,5A Výsledky hospodaření  k 31.3.2006 
6,6A Okružní křižovatka – nabytí staveb do majetku města 
7 Topný systém ZŠ Jungmannova 
8,8A Příprava zadání ke zprac. nového ÚP 
9,9A-C Podnět ke změně ÚP – Dostálovi. Dočekal 
10,10A-C Informace o řešení GIS MěÚ Kuřim 
11,11A-D Úprava zadání  změny č. VIII b ÚP 
11 E Změna usnesení 1048/2004 
12,12A,B Nabytí staveb do majetku města – VO II., III. a IV. et. Díly za sv.Janem 
13,13A Půjčky na bytovou výstavbu  z FPPV 
14,14A,B Dodatek č. 1 ke smlouvě  o úvěru ze den 15.6.2001 
15,15A,B RO č. 4 
16 Název nové ulice „Na Golfu“ 
- I. Německé zemské gymnasium, o.p.s. - leták 
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