
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 06/2006 konaného dne 15.8..2006  
 
Přítomni:  
Mgr. Ladislav Ambrož - starosta 
PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr.Lubomír Kincl, Ing.Miloš 
Krupica, Jiří Koláček, Ing.Miloš Kotek, Květoslava Múčková, RNDr.Igor Poledňák, Ing.Drago Sukalovský, - 
členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Alena Matějíčková, Ing.arch.Vladislav Růžička, Dr.Ing.Jiří Marek Vladislav Zejda. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12  členů ZM, později se dostavil 
Ing.M.Kotek. 
 
 
Návrhová komise: Ing.M.Bojanovská a Ing.D.Sukalovský 
Komise schválena všemi přítomnými členy ZM.  
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr.I.Poledňák a J.Koláček 
Ověřovatelé chváleni všemi přítomnými členy ZM.  
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 8.8.2006 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Tenza Real, s.r.o. Brno, bytové domy za MěÚ, doplnění žádosti 
4. Investice 

Rekonstrukce zámeckého parku s přispěním dotace 
Revitalizace rybníka Srpek - projekt 

5. Výsledky hospodaření města k 30.6.2006 
6. Různé 1 

Změna povrchu hřiště na Podlesí 
7. Finanční záležitosti  

Smlouva o úvěru 
Rozpočtové opatření č.8 

8. Různé 2 
Noční autobusové spojení s Brnem linkou č. 91 
Úprava Plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim do konce roku 2006 
Úprava křižovatky silnic I/43 Svitavská a II/386 

 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 8.8.2006 
Příl. čís. 1, 1A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval tajemník. 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závislá na dokončení staveb, vyřešení majetkových vztahů, které závisí také 
na činnosti druhé strany vůči městu Kuřim.  
 
V průběhu jednání se dostavil Ing.Kotek – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1094/2006 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 8.8.2006.  
Hlasováno pro 12, zdrže se 1 
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2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.1. 
Manž. Milan a Alena Horákovi, oba trvale  bytem Zahradní 107, 664 34 Kuřim – odprodej části 
pozemku parc.č. 305 k.ú.Kuřim o vým. cca 91 m2 (zahrádka a dvorek u RD čp. 107 v Kuřimi, 
Zahradní ulice) 
Příl. čís. 2, 2A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Bc.J.Davidová, J.Němcová, Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Horákovi, jako stávající nájemci části pozemku parc.č. 305 k.ú.Kuřim  požádali o jeho odprodej.  Jedná  
se o pozemek, který po léta  užívají jako zahrádku a dvorek. Pozemek bezprostředně přiléhá k jejich rodinnému 
domu a je zaplocen. Původně na poz. parc.č. 305 stál RD (vlastník Jiří Studený),  který město vykoupilo, 
asanovalo a část z tohoto pozemku – 7 m2 v roce 1989 manž.Horákovým odprodalo k přístavbě RD – viz 
fotodokumentace. Zbývající část užívají na základě „Nájemní smlouvy č. 273/1993“ ze dne 12.5.1993. 
Ze strany  dotčených odborů a komisí není k odprodeji námitek. 
RM svým usnesením číslo 314/2006 ze dne 12.7.2006 schválila záměr část pozemku parc.č. 305 k.ú.Kuřim, 
který mají manž. Horákovi zaplocenu a po léta užívají na základě nájemní smlouvy odprodat. Schválený záměr 
byl v souladu s ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů od 14.7.2006  po 
dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1095/2006 - ZM schvaluje odprodat manželům Milanu a Aleně Horákovým, bytem Zahradní 

107, 664 34 Kuřim část parcely č. 305 k.ú.Kuřim  - zast.plocha, zbořeniště o výměře cca 91 
m2 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 13  
 
 
 
2.2. 
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim, Tyršova 480, 664 34 Kuřim – žádost o revokaci 
usnesení ZM číslo 1030/2006 z 7.3.2006 
Příl. čís. 2, 2A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Bc.J.Davidová, J.Němcová, Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Usnesením ZM číslo 1030/2006 ze dne 7.3.2006 byla schválena směna 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. 
 
 Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi zajistil podklady potřebné k uzavření směnné smlouvy, t.j. nabývací 
listiny, geometrický plán (cena 15.470,- Kč), znalecký posudek (cena 2.500,- Kč), vypracoval návrh „Směnné 
smlouvy“, který dne 10.5.2006 převzal Ing.Metra – místostarosta TJ k odsouhlasení. V reakci na urgence za 
strany města k podepsání směnné smlouvy,  Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim doručila  dne 17.7.2006 žádost o  
úpravu smlouvy takto : 

1. požaduje doplnit termín provedení stavebních prací schválených v bodě B) citovaného usnesení a to    
31.12.2006   

nebo  
2.  zrušit bod B) usn. 1030/2006 z 7.3.2006 (povinnost města zajistit stavební práce do výše celkových 

inv. nákladů 500.000,- Kč vč. DPH)  a částku 500.000,- Kč poskytnout TJ SOKOL Kuřim formou 
dotace  následovně :  

* 300.000,- Kč do jednoho měsíce od podpisu smlouvy,  
* 200.000,- Kč do 30.4.2007. 
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V případě schválení bodu  2) nežádá TJ SOKOL překlenovací půjčku schválenou  ZM pod číslem usn.  

1092/2006 dne 27.6.2006. 
Po projednání s místostarostou TJ SOKOL Kuřim  Ing. Mertou dne 24.7.2006  nepožaduje 

tělocvičná jednota poskytnutí dotace, ale  souhlasí  s uzavřením směnné smlouvy s cenovým 
vyrovnáním v celkové výši 500.000,- Kč rozložené do dvou splátek. 

 
Přijaté usnesení : 1096/2006 - ZM ruší  usnesení číslo 1030/2006 ze dne 7.3.2006 ve věci směny  pozemků  

mezi městem Kuřim a TJ SOKOL Kuřim a usnesení č.1092/2006 ze dne 27.6.2006 ve věci  
poskytnutí překlenovací půjčky Sokolu Kuřim. 

Hlasováno pro 13  
 
Přijaté usnesení : 1097/2006 - 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)  s cenovým vyrovnáním ve výši 500.000,- Kč. Částka 
300.000,- Kč bude poskytnuta Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim  do jednoho měsíce po 
podpisu směnné smlouvy a částka 200.000,- Kč k datu 30.4.2007 s tím, že Město Kuřim 
uhradí : 

 náklady spojené s přípravou směnné smlouvy, 
 náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy, 
 daň z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 13  
 
 
 
2.3. 
Zrušení usnesení 1092/2006 a poskytnutí dotace TJ SOKOL  Kuřim 
Příl. čís. 2, 2A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Bc.J.Davidová, J.Němcová, Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením 1092/2006 ze dne 27.6. 2006 schválilo poskytnutí překlenovací půjčky ve výši 400.000,- 
Kč TJ SOKOL  Kuřim. Dne 17.7.2006 se TJ SOKOL obrátil na Město Kuřim s novou žádostí, ve které žádá, aby 
mu namísto překlenovací půjčky byla poskytnuta dotace ve výši 500.000,- Kč. Tato byla již ZM schválena ve 
formě, že město v areálu sokolovny (na pozemku, který je předmětem směny) zajistí vybudování oplocení  
dotčeného výstavbou nového tenisového kurtu, vybudování opěrné zídky a terénní úpravy  jako kompenzaci za 
směnu pozemků. V přijatém usnesení (ZM číslo 1030/06 z 7.3.2006) však nebyly shora uvedené práce časově 
vymezeny. TJ SOKOL Kuřim tedy žádá, aby byly práce ze strany města provedeny do konce roku 2006, nebo 
mu byla  poskytnuta dotace ve dvou splátkách, první v letošním roce a druhá do dubna roku 2007. Částka bude 
použita na opravu havarijní parketové podlahy. V případě neschválení dotace za žádaných podmínek bude TJ 
SOKOL překlenovací půjčku nadále požadovat. OF doporučuje poskytnutí dotace, jelikož jsme se již k 500 tis. 
investici zavázali. Žádost TJ SOKOL Kuřim  je v příloze. 
 
Návrh usnesení : ZM ruší  svoje usnesení  č. 1092/2006 ze dne 27.6.2006.  
O návrhu nehlasováno, vloženo do usnesením č. 1096/2006. 
 
 
 
2.4. 
Danuše Barboráková, Kuřim, Jungmannova 968 – žádost o prominutí poplatku z 
prodlení  
Příl. čís. 2, 2A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Bc.J.Davidová, J.Němcová, Ing. A. Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Z důvodů neplacení nájemného a služeb s nájmem spojených rozhodl Okresní soud Brno – venkov rozsudkem 
č.12 C 959/2000-22 o přivolení k výpovědi z nájmu bytu č. 906/3 v domě č.p. 906 na ul. Jungmannova v Kuřimi 
a dne 22.3.2005 pí. Barboráková byt vyklidila. 
 Do června 2002 byl byt ve správě u MSBK s.r.o. a od července 2002 je byt ve správě Ivana Augustina-
INVESTSERVIS. 
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Na základě výkonu rozhodnutí požádalo Město Kuřim o splácení dluhu (za období od února 1998 do července 
2001) Českou správu soc. zabezpečení. V dubnu 2006 byl dluh zaplacen (dlužné nájemné a zálohy za služby 
14 080,- Kč a poplatek z prodlení 51.047,- Kč) včetně poplatku z prodlení ve výši 51 047,-Kč.  
 
Nyní pí. Barboráková dluží : 
MSBK s.r.o.  
Dlužné nájemné a zálohy za služby 8/2001 – 6/2002               12 926,- Kč 
Vyúčtování služeb 2001,2002        820,- Kč 
Poplatek z prodlení za 8-12/2001 (k 31.12.2005)              22 379,- Kč 
Úrok z prodlení za 1-6/2002 (k 31.12.2005)   1 678,- Kč 
Součet                   37 803,- Kč 
 
Ivan Augustin INVESTSERVIS  
Dlužné nájemné a zálohy za služby 7/2002 -  3/2005   49 010,- Kč 
Úrok z prodlení za 7/2002-3/2005 (k 31.12.2005)     2 648,- Kč 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Součet                       51 658,- Kč 
 
Celkem tedy pí. Barboráková dluží 89 461,- Kč. 
Jmenovaná se zavázala k podepsání exekutorského zápisu, na základě kterého město Kuřim prostřednictvím 
exekutora požádá Českou správu soc. zabezpečení o srážení výše uvedeného dluhu. Dále pí. Barboráková žádá o 
prominutí poplatku z prodlení. 
Pí. Barboráková žije společně s pí. Milotou Krejčí v pronajaté chatě od města Kuřim a její chování je vstřícné. 
OMP proto doporučuje prominutí poplatku z prodlení ve výši ½ z částky 73.426,- Kč  ( 51 047 + 22 379 = 
73426) tj. 36 713,- Kč.  
Prominutím poplatku z prodlení  ve výši 36 713,- Kč by bylo možno uhradit téměř celou dlužnou  částku 
vedenou u MSBK s.r.o.. Dlužnice by začala splácet dluh u Ivana Augustina – INVESTSERVISU. 
 
Přijaté usnesení : 1098/2006 - ZM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 

906/3 ul. Jungmannova v Kuřimi ve výši 36.713,- Kč (1/2 z celkové částky 73.426,- Kč) paní 
Danuši Barborákové, bytem Kuřim, Jungmannova 968 za předpokladu podpisu 
exekutorského zápisu, jehož předmětem bude dohoda o úhradě dlužné částky ve výši 
49.010,- Kč + úroku z prodlení. Dluh je veden u správce nemovitostí : Ivan Augustin – 
INVESTSERVIS. 

Hlasováno pro  13  
 
 
 
2.5. 
Manž. Bálkovi, Brno, Pekařská 411/22 a manž. Glocovi, Brno, Krkoškova 743/23 –
odkoupení pozemku Na Vyhlídce  
Příl. čís. 3, 3A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. V. Fidrmucová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Petr a Lenka Bálkovi a manž. Ivo a Ivana Glocovi žádají o odkoupení části lesního pozemku parc.č. 3086 
k.ú. Kuřim o výměře cca 50 m2 a cca 45 m2- viz příloha č 3 A. 
ZM svým usnesením č. 1084/2006 ze dne 27.6.2006 schválilo záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3086 
k.ú. Kuřim o výměře cca 50 m2 manž. Petru a Lence Bálkovým, trvale bytem Brno, Pekařská 411/22, za cenu 
100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady  veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní smlouvy a úhrady 
daně z převodu nemovitosti. Usnesením č. 1085/2006 schválilo ZM dne 27.6.2006 záměr na odprodej části 
pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře cca 45 m2 manž. Ivu a Ivaně Glocovým, trvale bytem Brno, 
Krkoškova 743/23, za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem, 
uzavřením kupní smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti.  
Záměry byly v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněny – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1099/2006 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře cca 

50 m2 manž. Petru a Lence Bálkovým, trvale bytem Brno, Pekařská 411/22, za cenu 100,- 
Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní 
smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno pro 13  
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Přijaté usnesení : 1100/2006 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře cca 

45 m2 manž. Ivu a Ivaně Glocovým, trvale bytem Brno, Krkoškova 743/23, za cenu 100,- 
Kč/m2 s podmínkou úhrady  veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní 
smlouvy a úhrady daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno pro  13 
 
 
 
2.6. 
Manž. Jelínkovi  Jan a Věra, oba trvale bytem Bezručova čtvrť 1105, Kuřim – žádost o 
odprodej pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim k výstavbě rodinného domu 
Příl. čís. 4, 4A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala J.Němcová. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Jelínkovi požádali vlastníka t.j. Město Kuřim o odprodej pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim – orná půda o 
výměře 1511 m2. Jedná se o koncový pozemek ulice Na vyhlídce v Kuřimi. 
Dle schváleného ÚPN SÚ Kuřim je pozemek určen jako návrhová plocha pro bydlení v rodinných domech. 
Z hlediska ochranných pásem zasahuje do pozemku ochranné pásmo lesa  50 m od hranice lesa, ochranné 
pásmo vodojemu a ochranné pásmo VN (7 m od krajního vodiče). 
Dle stanoviska OIRR je napojení uvažované stavby RD na inž. sítě v současné době problematické z důvodu,  
že : 

 napojení na plynárenskou soustavu je podmíněno prodloužením distribučního plynovodu cca o 100  m 
od stávajícího konce NTO DN 200,  

 napojení na el. energii je i pro ostatní nezastavěné pozemky v horní části ulice Na  vyhlídce podmíněno 
vybudováním trafostanice,  

 napojení na vodovodní řad je možné tlakově obsloužit k poz.parc.č. 3090/1, kde končí propoj 
zásobovacího řadu DN 100. Horní část lokality je možné tlakově zásobit pouze vybudováním 
zásobovacího řadu z horního vodojemu Kuřim II, 

 napojení na kanalizaci bude možné zrealizovat až po vybudování splaškové kanalizace v ulici Na 
vyhlídce. Realizace je podmíněna přidělením dotací. 

Odbor životního prostředí s odprodejem nesouhlasí z důvodu, že předmětný pozemek je často využíván 
pro stahování dřeva z lokality Záruba, Horka, kde město  hospodaří na 43 ha lesních pozemků. To s sebou 
přináší  i nutnost přístupových cest pro techniku a manipulační prostory. 
Na základě stanovisek jednotlivých odborů a s přihlédnutím k již zpracované projektové dokumentaci na 
rekonstrukci komunikace ul. Na vyhlídce v Kuřimi, která do pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim z části 
zasahuje.  
Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi rovněž odprodej předmětného pozemku v současné době 
nedoporučuje. 

 
 
Diskuze, změny: 
Dr.Holman: pokud by se město rozhodlo předmětný pozemek prodat, předpokládá tak v soutěži několika 

zájemců. 
p.Jelínek: je informován o stavu tech. infrastruktury pozemku. 
Ing.Bojanovská: pokud by město uvažovalo o prodeji pozemku, navrhuje udělat geometrický plán, který by jasně 

stanovil a oddělil části  parcel  prodatelné za účelem bydlení a pozemky nutné na infrastrukturu a 
obsluhu lesa. 

Bc.Davidová : pokud by město chtělo pozemek prodat, navrhuje  vyhlásit veřejnou nabídku. 
J.Koláček: považuje pozemek za strategický, žádá jej prozatím  neprodávat. 
Starosta na základě vzniklé diskuze stahuje tento bod z dalšího projednávání s tím, že OMP nechá udělat GP 
(pro kruhový objezd a manipulaci se dřevem …). 
 
Návrh usnesení : ZM  neschvaluje záměr odprodat  pozemek parc.č. 3098 k.ú.Kuřim o výměře 1511 m² 

v lokalitě ul. Na vyhlídce v Kuřimi k výstavbě rodinného domu manž. Jelínkovým, 
Kuřim, Bezručova čtvrť 1105 

Staženo o návrhu nehlasováno. 
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2.7. 
Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku města, pozemky pod komunikacemi na ul. 
Brněnská a u hřbitova 
Příl. čís. 5, 5A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 17.10.2005 podalo Město Kuřim žádost o bezúplatný převod pozemků (KN) parc.č. 605/1 o výměře 4361 
m2, 605/2 o výměře 322 m2 a 628 o výměře 569 m2  ve vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, vše k.ú. Kuřim do vlastnictví Města 
Kuřimi. Jedná se o pozemky, na kterých se nachází místní komunikace ul. Brněnská. 
Dne 1.9.2005 podalo Město Kuřim žádost o bezúplatný převod pozemku (KN) parc.č. 2732 o výměře 4994m2 ve 
vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 
42, 128 00 Praha 2, k.ú. Kuřim do vlastnictví Města Kuřimi. Jedná se o pozemek, na kterém se nachází účelová 
komunikace u hřbitova, při ul. Tišnovská. 
Návrhy smluv  o bezúplatném převodu zaslala ČR – Úřad pro zastupování dne 2.8.2006 k odsouhlasení  na 
zasedání ZM Kuřimi. Tyto návrhy smluv jsou k dispozici na OIRR, Ing. J. Lekešové. 
Jelikož jsou podány žádosti samostatně, je nutno odsouhlasit každý převod pozemků odděleně. 
 
Přijaté usnesení : 1101/2006 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovitého majetku uvedeného v čl. I odst.1 

„Smlouvy o  bezúplatném převodu nemovitostí“ a to pozemků (KN) parc.č. 605/1, 605/2 a 
628, vše k.ú. Kuřim z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  do 
vlastnictví  Města Kuřimi a schvaluje podmínky převodu dle čl. III „Smlouvy o bezúplatném 
převodu  nemovitostí“. 

Hlasováno pro 13 
 

Přijaté usnesení : 1102/2006 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovitého majetku uvedeného v čl. I odst.1 
„Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí“ a to pozemku (KN) parc.č. 2732, k.ú. Kuřim 
z majetku ČR–Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových  do vlastnictví Města 
Kuřimi a  schvaluje podmínky převodu dle čl. III „Smlouvy o bezúplatném převodu 
nemovitostí“. 

Hlasováno pro 13  
 
 
 
2.8. 
Kolébka, nabytí staveb do majetku města – komunikace, vodovod, splašková a dešťová 
kanalizace, veřejné osvětlení   
Příl. čís. 6, 6A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J. Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská stavební – INVEST, a.s. se sídlem v Brně, Koliště 1912 nabídla městu odprodej staveb do majetku 
města : - veřejné osvětlení,  
 - komunikace a zpevněné plochy, 
 - vodovod, splašková a dešťová kanalizace v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Kolébka za 
cenu 500,- Kč za každou stavbu dle rozpisu. 
Jednotlivé stavby se nacházejí jak na pozemcích  Města Kuřimi, tak na pozemcích investora ( MSI a.s.), částečně 
na pozemku parc.č. 3334/3 - manž. Mezníkovi. 
Veřejné osvětlení : 
MSI a.s. : (KN) parc.č. 3433/2, 3448/1, 3453/10 
Komunikace a zpevněné plochy : 
MSI a.s. : (KN) parc.č. 3433/2, 3448/1, 3453/10 
Město Kuřim : (KN) parc.č. 2383/1, 2599, 2606, 2612/1, 3115, 3433/1 
Vodovod, splašková a dešťová kanalizace : 
MSI a.s. : (KN) parc.č. 3433/2, 3448/1, 2610 
Město Kuřim : (KN) parc.č. 3433/1, 2606,  
Hana a Jiří Mezníkovi : (KN) parc.č. 3433/3 (vodovod) 
 
Moravská stavební – INVEST a.s. předá městu stavby včetně pozemků. Dále se s manž. Mezníkovými uzavře 
smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu vodovodního řadu na pozemku parc.č. 3334/3 ve prospěch Města 
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Kuřimi a BVK a.s. (zajistí MSI a.s.). Stavby se převedou do majetku města ke dni nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí.  
 
Přijaté usnesení : 1103/2006 - ZM schvaluje nabytí staveb včetně majetkoprávního vypořádání stavbou 

dotčených pozemků dle návrhu v rámci výstavby rodinných domů v lokalitě Kolébka do 
majetku města Kuřimi : 

– veřejné osvětlení za kupní cenu 500,- Kč, 
– komunikace a zpevněné plochy za kupní cenu 500,- Kč, 
– vodovod, splašková a dešťová kanalizace za kupní cenu 500,- Kč. 

Hlasováno pro 13  
 
 
 
3. Tenza Real, s.r.o. Brno, bytové domy za MěÚ, doplnění žádosti 
Příl. čís. 7, 7A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.arch.L.Kohutová. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 3.8.2006 doplnila firma Tenza Real s.r.o. Brno svoji žádost o finanční příspěvek v souvislosti s výstavbou 
bytových domů za městským úřadem.  
V příloze jsou doloženy rozpočty na realizaci úpravy stavebního objektu SO 03 Venkovní kanalizace, větev J2 a 
na osazení betonových silničních obrubníků v délce 89m (důvody pro tyto úpravy jsou uvedeny v příloze).  
Případný příspěvek od města by  byl  proplacen až po ukončení celé stavby (do konce října 2007). 
 
Diskuze, změny: 
Dr.Holman: nesouhlasí s poskytnutím příspěvků firmě – město úpravu větve kanalizace na ul. Jungmannova a  

betonové obrubníky  na ul. U Vlečky nevyžaduje. 
Ing.Lekeš z firmy Tenza Real:  úpravu větve museli provést z důvodu zahlcování dešťové kanalizace domu 

Jungmannova 913. Problém zahlcování vznikl při nástavbě a rekonstrukci objektu MěÚ. 
Dr.Poledňák: doporučuje odkoupit veřejné části za  součet obou položek (za obrubníky  a kanalizaci), neboť 

náklady vznikly na základě výsledku stavebního řízení a z požadavků dotčených orgánů. 
Starosta navrhuje zaplatit kanalizaci, obrubníky ne. 
Ing.Krupica žádá hlasovat odděleně o odkupu kanalizace a o odkupu  silničních obrubníků – členy ZM 

schváleno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury –  

úprava větve J 2 jednotné kanalizace ve výši 126 466,15 Kč firmě Tenza Real, s.r.o.,  
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno. 

O návrhu nehlasováno.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  poskytnutí finančního příspěvku na vybudování technické infrastruktury – 

osazení betonových silničních obrubníků na ul. U vlečky v Kuřimi ve výši 50 578,50 Kč 
firmě Tenza Real, s.r.o., Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno. 

O návrhu nehlasováno  
 
Přijaté usnesení: 1104/2006 - ZM schvaluje zakoupení vybudované technické infrastruktury  –  úprava 

větve J2 jednotné kanalizace za smluvní cenu 126.466,15 Kč od firmy TENZA Real, s.r.o.,  
Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno. 

Hlasováno pro 9, proti 1, zdrželi se 3 – schváleno. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zakoupení  technické infrastruktury – osazení betonových silničních obrubníků na 

ul. U vlečky v Kuřimi za smluvní cenu  50 578,50 Kč firmě Tenza Real, s.r.o., Svatopetrská 
35/7, 617 00 Brno. 

Hlasováno  pro 5, proti 6, zdrželi se  3 – neschváleno. 
 
 
 
4. Investice 
4.1. 
Rekonstrukce zámeckého parku s přispěním dotace 
Příl. čís. 8, 8A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing. J. Sikorová. 
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Důvodová zpráva: 
Město Kuřim se potýká s nedostatkem parkových ploch ve své zastavěné části a především v nově vznikajících 
zástavbách.  Naopak na svém okraji má poměrně rozsáhlý pozemek Zámeckého parku, jehož podoba je 
ale v současné době neuspokojivá.  Dalším partnerem, který má zájem na úpravu Zámeckého parku (a především 
své pobytové zahrady, která pak zůstane volně přístupná veřejnosti, jako např. zahrada u školy Komenského) je  
SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o. Na rekonstrukci parku lze  do 14.9.2006 podat  žádost o dotace z nadace Proměny a to 
buď  jen na rekonstrukci parku (viz bod usnesení) a nebo v kombinaci se vznikem stezky i  nového parku. (viz 
příloha). 
Rekonstrukcí parku by vznikly nové možnosti aktivního odpočinku pro děti, mládež a dospělé, o lepší 
zpřístupnění parku by se postarala cyklostezka odbočkou ze stávající cyklotrasy "ve stopách staré železnice". Do 
záměru je zapojena i oprava „Kuřimadla“, doplnění naučné stezky a sochaření s Patrikem Vlčkem na zahradě 
ul.Komenského. O finanční prostředky může město  žádat z nadace Proměny, a to ve výši 60 % uznaných 
nákladů v případě rekonstrukce Zámeckého parku a až 90% v případě rekonstrukce Zámeckého parku, 
vzniku stezky a pobytové zahrady. V případě úspěšného vyřízení žádosti se město zavazuje dofinancovat 
zbývající část projektu v roce 2007. Hrubě odhadnutá potřebná částka (projekt je zatím jen ve formě záměru) na  
rekonstrukci Zámeckého parku, vzniku stezky a pobytové zahrady 6,2 mil Kč jen na rekonstrukci Zámeckého  
parku je třeba cca 2 mil Kč.  
 
Přijaté usnesení: 1105/2006 - ZM schvaluje podání žádostí o dotaci z nadace PROMĚNY na rekonstrukci 

zámeckého parku, vytvoření nového prostoru pobytové zahrady a propojení cyklostezkou od 
zahrady na ul. Komenského se zámeckým parkem. 

 
Přijaté usnesení: 1106/2006 - ZM se zavazuje, že v případě, že projektový záměr (rekonstrukce zámeckého 

parku, nový prostor pobytové zahrady a propojení cyklostezkou od zahrady na ul. 
Komenského se Zámeckým parkem) bude nadací Proměny vybrán k podpoře realizace a bude 
uzavřena příslušná smlouva, město dofinancuje rozdíl mezi částkou získanou z této dotace a 
částkou potřebnou k realizaci. 

Hlasováno o obou usn. současně pro 13, zdržel se 1 
 
 
 
4.2. 
Revitalizace rybníka Srpek - projekt 
Příl. čís. 9 předkládá A.Matějíčková. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM svým usnesením č.1017/2006 ze dne 24.1.2006 schválilo akci č.34 „Revitalizace rybníka Srpek – projekt“, 
na kterou uvolnilo 100.000,- Kč z rozpočtu roku 2006. Přípravou akce byl pověřen odbor životního prostředí, 
který zpracoval zadání a provedl poptávkové řízení. Odbor majetkoprávní zajistil související majetkoprávní 
úkony, které jsou nutnou podmínkou pro realizaci rekonstrukce rybníka Srpek s využitím dotačních prostředků.  

Při poptávkovém řízení se ukázalo, že nabídková cena specializovaných firem při požadovaném zadání  
významně převyšuje schválenou částku v rozpočtu města. Předkladatel proto navrhuje schválit limit výdajů na 
projekt ve výši 300.000,- Kč vč.DPH s tím, že letos by bylo dokončeno výběrové řízení a započaty práce na 
projektu. Projekt by však byl hrazen v plné výši až z rozpočtu roku 2007.  
 
Diskuze, změny: 
Dr.Poledňák: dotázal se, v čem spočívá revitalizace. 
Ing.Sikorová:  jednalo  by se o odbahnění rybníka a kamenný závoz. 
Dr.Poledňák: žádá  předložení studie revitalizace ve variantních řešeních zpevnění  hráze.  
Ing.Bojanovský předkládá protinávrh usnesení: viz níže: 
Pro letošní rok zůstává limit  na projekt ve výši 100 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2006 - ZM schvaluje zadání studie technického řešení revitalizace rybníka Srpek ve 

variantách. 
Hlasováno pro 13. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zpracování projektové dokumentace Revitalizace rybníka Srpek v celkových 

nákladech do výše 300 000,- Kč vč. DPH. 
O návrhu nehlasováno 
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Dr.Poledňák se v 19:40 vzdálil – přítomno 12 členů ZM. 
 
 
 
5. Výsledky hospodaření města k 30.6.2006 
Příl. čís. 10, 10A-C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2006 ( v členění příjmy , výdaje, výdaje dle ORG 
a výdaje „investičních akcí“). Rozbor hospodaření projednala na své schůzi rada města. 
 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2006  80 169 423,12 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
74 944 768,56 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 5 224 654,56 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 
1.pololetí roku 2006 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,22 %. Plnění příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu a je 
konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z  33,53 %, což znamená, že výdaje jsou proporciálně 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 + 5 224 654,56 Kč, 
což je způsobeno tím, že větší investiční akce naplánované pro tento rok budou realizovány a hrazeny 
v následujících obdobích. 
 
Přijaté usnesení: 1108/2006 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30.6.2006, s přebytkem  

hospodaření ve  výši  5.224.654,56 Kč.   
Hlasováno pro 12  
 
 
 
6. Různé 1 
6.1. 
Změna povrchu hřiště na Podlesí 
Příl. čís. 11, 11A,B předkládá K.Múčková, členka ZM. 
 
Paní Květoslava Múčková opakovaně žádá o změnu povrchu hřiště na Podlesí, které dle její domněnky nesplňuje 
hygienické normy. Z uvedených důvodů žádá i o změření hodnost prašnosti. 
 
Diskuze:  
Dr.Holman: domnívá se, měření prašnosti je obtížné, že neexistuje hygienická norma prašnosti hřiště. 
 Strhnutí stávajícího povrchu a nahrazení jiným  nemá dlouhodobé trvání, řešením je umělý povrch. 
J.Brabec: žádá změřit prašnost hřiště. 
Ing.Kotek a Ing,Bojanovská žádají zadání studie revitalizace povrchu hřiště na Podlesí ve variantách s cílem 

zamezit prašnosti,  v ceně do 10.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1109/2006 - ZM schvaluje zadání studie revitalizace povrchu hřiště na Podlesí ve variantách , 

s cílem zamezit prašnosti  v ceně do 10.000,- Kč 
Hlasováno pro 13. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje měření prašnosti hřiště na Podlesí včetně posouzení  jeho vlivu na zdraví občanů 

provozujících sportovní aktivity a žijících v blízkosti hřiště. 
O návrhu nehlasováno  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje změnu  povrchu hřiště na Podlesí a ukládá RM toto do konce roku zajistit. 
O návrhu nehlasováno  
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Přestávka: 20:05 – 20:25 hodin. 
 
 
 
7. Finanční záležitosti  
7.1. 
Smlouva o úvěru 
Příl. čís.12, 12A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing. Aleš Varmužka. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim schválilo usnesením číslo  ZM 1017/2006 realizaci akce Mateřská škola na ul. Brněnská. Akce je 
kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 30 mil. Kč. 
RM schválila svým usnesením 198/2006 ze dne 3.5.2006 zadávací dokumentaci na dodavatele úvěru k výše 
uvedené investiční akci a dne 14.7.2006 proběhlo jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek. Nabídku 
předložily 3 banky, přičemž ČSOB nesplnila všechny požadavky na dokumentaci (nevyplývalo z ní, že byla 
podepsána oprávněnou osobou) a proto byla z dalšího posuzování vyřazena. 
 
V konečné fázi byly posuzovány 2 nabídky, a to nabídky Komerční banky a České spořitelny. 

Komerční banka – nabídková cena 6 508 795,67 Kč (úroková sazba 3,88% p.a.) 
Česká spořitelna – nabídková cena 6 425 067 Kč (úroková sazba 3,84% p.a.) 

 
Na základě předložených nabídek RM dle usnesení 358/2006 předkládá ZM ke schválení smlouvu s vítěznou 
firmou, Českou spořitelnou, a.s. za podmínek: 
- výše přijatého úvěru je 28.500.000,- Kč 
- úročen bude 3,84 % ročně 
- doba čerpání je stanovena na 1 rok od podpisu smlouvy  
- následně bude úvěr 10 let splácen pravidelnými měsíčními splátkami. 
 
Diskuze: 
Mgr.Kincl  se dotázal na důvod vyřazení ČSOB. 
Starosta: nabídka nebyla podepsána oprávněnou osobou tak jak vyžaduje zákon a stejně byla nejdražší.  
 
Přijaté usnesení: 1110/2006 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o úvěru  s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 

1929/62, Praha 4. Úvěr bude poskytnut do výše 28.500.000,- Kč se splatností 10 let, úrokovou 
sazbou 3,84 % p.a. a bude použit na financování výstavby Mateřské školy na ul. Brněnská. 

Hlasováno pro 10  zdrželi se 3 
 
 
 
7.2.  
Rozpočtové opatření č.8 
Příl. čís. 13, 13A-C předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval Ing.A.Varmužka. 
 
ZM jsou ke schválení předkládána rozpočtová opatření – viz níže: 
 
Rozpočtové opatření č.8      
        
 typ oddíl pol. úz.  částka
1)        
 příjmy  4116 29008   15 700 Kč
 výdaje 10  29008   15 700 Kč
Přijatá dotace na činnost odborného lesního hospodáře.    
        
2)        
 příjmy  4121    20 000 Kč
 příjmy 64     -20 000 Kč
Přeúčtování příjmu od Obce Chudčice dle smlouvy o zabezpečení požární ochrany. 
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3)        
 příjmy 33     681 000 Kč
 příjmy 64     -681 000 Kč
Přeúčtování dotace na výkon regionálních funkcí knihovny, rozpočtováno do odd. 64. 
        
4)        
 výdaje 61     -145 700 Kč
 výdaje 33     13 000 Kč
 výdaje 55     7 000 Kč
 výdaje 34     55 700 Kč
 výdaje 10     25 000 Kč
 výdaje 31     45 000 Kč
Rozpis příspěvků z KF schválených na minulém ZM.    
        
5)        
 příjmy  1334    46 500 Kč
 výdaje 64  rezerva   46 500 Kč
Narozpočtování příjmu za vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu.  
        
6)        
 příjmy 31     1 313 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   1 313 000 Kč
Narozpočtování platby za teplo od ZŠ Tyršova (platba měla být uskutečněna již v roce 2005,  
uhrazeno bylo v lednu 2006).      
        
7)        
 příjmy  4111 98116   -429 600 Kč
 příjmy  4211 98069   429 600 Kč
Přeúčtování neinvestiční dotace, související se zabezpečením agendy pasů s biometrickými prvky, 
na investiční,dle rozhodnutí ministerstva financí.    
        
8) Důvodové zprávy k opatřením 8-13 jsou v příloze OIRR.   
 výdaje 31  inv. akce č.9  -435 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   435 000 Kč
        
9)        
 výdaje 36  inv. akce č.60  500 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -500 000 Kč
        
10)        
 výdaje 23  inv. akce č.20  -500 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   500 000 Kč
        
11)        
 výdaje 31  inv. akce č. 10  1 000 000 Kč
 příjmy 31  odvod z inv. fondu MŠ  800 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -200 000 Kč
        
12)        
 výdaje 22  komunikace  200 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -200 000 Kč
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13)        
 výdaje 23  kanalizace  180 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -180 000 Kč
        
14)        
 výdaje 34  inv. akce č.29  300 000 Kč
 výdaje 64  rezerva   -300 000 Kč
Toto rozp. opatření souvisí s projednávaným materiálem - příspěvek SOKOL  
        
15) 235 3639 2111    30 000 Kč
 232 3639 5154    30 000 Kč
 příjmy 36     30 000 Kč
 výdaje 36     30 000 Kč
Viz. materiál OMP - objekt soc. bydlení Tišnovská - hrazeno ze zvýšených příjmů, vybraných za bydlení 
v tomto objektu.       

 
16)      
 výdaje 23     126.500,- Kč
 výdaje 64      126.500,- Kč
Odkoupení  kanalizace od firmy Tenza Real – viz usnesení 1104/206 

 
Změny: 
Bod 8) předloženého rozpočtového opatření (-100 tis. na revitalizaci rybníka) se ruší, výdaj 100 tis. zůstává  

v rozpočtu. 
Nově zařazen bod 16) zápisu: město odkoupí od firmy Tenza REAL, s.r.o.  technic. infrastrukturu (úpravu větve  

J2 kanalizace za cenu 126.500,- Kč). 
 
Přijaté usnesení: 1111/2006 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2006 se 

změnami. 
Hlasováno pro 12, zdržel se 1 
 
 
 
8. Různé 2 
8.1. 
Noční autobusové spojení s Brnem linkou č. 91 
Příl. čís. 14, 14A zpracoval a předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
V zájmu zlepšení nočního spojení Kuřimi s Brnem doporučuji po předchozím projednání s provozovatelem IDS 
JMK, společností KORDIS, zavedení nočního autobusového spojení linkou č.91 z Brna – hl. nádraží přes 
Ivanovice do Kuřimi (k nádraží). 
 Spojení by bylo zavedeno po dobu od 1.9. do 31.12.2006 s tím, že o úpravách času odjezdu, ale 
případně i o zrušení této linky v případě nezájmu cestujících by bylo rozhodnuto v rámci projednávání jízdních 
řádů pro příští rok. Aby tato linka vstoupila do všeobecného povědomí, zajistí tajemník MěÚ opatření k  
propagaci nového spoje. 
 
1) 1 pár spojů Ivanovice – Kuřim v pracovní dny od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 
(odjezd z Brna od hlavního nádraží v 01:00 a zpět z Kuřimi v 2:25) 

četnost 82 dnů 
délka spoje: 5,4 km 
předpokládané tržby pro ekonom. jednotku Kuřimsko: 12,66 Kč / km  
náklady: 45,30 Kč / km 
předpokládaná ztráta: 32,64 Kč / km 
82 x 5,4 km x 2 x 32,64 Kč / km = 28.906,- Kč 

V případě provozování tohoto nadstandardu v pracovních dnech po celý rok (251 dnů) 
by byla jeho cena 88 481 Kč. 
251 x 5,4 km x 2 x 32,64 Kč / km = 88 481 Kč 
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2) 1 pár spojů Ivanovice – Kuřim v nepracovní dny od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006 
(odjezd z Brna od hlavního nádraží ve 02:00 a zpět z Kuřimi v 3:25) 

četnost 40 dnů 
délka spoje: 5,4 km 
předpokládané tržby pro ekonom. jednotku Kuřimsko: 12,66 Kč / km  
náklady: 45,30 Kč / km 
předpokládaná ztráta: 32,64 Kč / km 
40 x 5,4 km x 2 x 32,64 Kč / km = 14.101,- Kč 

V případě provozování tohoto nadstandardu v nepracovních dnech po celý rok (114 dnů) 
by byla jeho cena 40 187 Kč. 
114 x 5,4 km x 2 x 32,64 Kč / km = 40 187 Kč 
 
Diskuze, změny: 
J.Brabec: navrhuje, aby tento noční spoj byl okružní – tj. se  zastávkami na Loučkách, nádraží, KD, Podlesí a 

zpět na Brno (ve smlouvě s JMK by se změnily pouze vozokilometry“). 
Ing. Kotek: navrhuje odložení rozhodnutí o tomto spoji z důvodu budoucích jednání s firmou KORDIS a ČD. 

Následně posuzovat dopravní obslužnost na  budoucím ZM v celkovém kontextu. 
Dr.Holman  nesouhlasí s odložením, nevěří  že jednání s ČD budou úspěšná. 
Ing.Sukalovský sdělil, že má informace, že jízdní řády se nebudou lišit ve srovnání  s r. 2006 a souhlasí 

s názorem Dr.Holmana. 
J.Herman:  souhlasí s požadavkem p.Brabce. 
 
Přijaté usnesení: 1112/2006 - ZM schvaluje Dodatek č.3 Smlouvy (č.123/2004) o zajištění financování 

systému IDS JMK s Jihomoravským krajem, kterým se zavádí noční autobusové spojení 
linkou č.91 z Brna hl. nádraží do Kuřimi a zpět od 1.9. do 31.12. 2006 v rozsahu dle zápisu 
se změnou ve smlouvě spočívající v zokruhování přes Podlesí zpět do Brna po vyřízení 
potřebné licence. 

Hlasováno pro 12, proti 1 
 
 
8.2. 
Úprava Plánu jednání Rady a Zastupitelstva města Kuřim do konce roku 2006 
Příl čís. 15 zpracoval tajemník. 
 
Důvodová zpráva: 
Prezident republiky vyhlásil na dny 20. a 21.10.2006 volby do obecních zastupitelstev. Tento termín vyžaduje 
upravit konání schůzí RM a zasedání ZM Kuřimi do konce roku 2006. Do 11.10.2006 se mohou RM a ZM 
uskutečnit podle „Plánu“. 
Předpokládá se, že registrační úřad pro volby do obecních zastupitelstev, kterým je Městský úřad Kuřim 
v součinnosti s Českým statistickým úřadem (bude mít pracoviště na městském úřadu), vyhlásí výsledky voleb 
ještě dne 21.10.2006. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce se podle zákona koná do 15 dnů 
od vyhlášení výsledků voleb (pokud nebude podána stížnost proti vydání osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva v obci). Za těchto předpokladů uplyne 15 dnů v neděli 5.11.2006. Vzhledem tomuto datu a 
 povolebnímu vyjednávání se jeví jako nejvhodnější termín pro ustavující zasedání čtvrtek 2.11.2006 od 18.00 
hod ve velkém sále Kulturního domu v Kuřimi. Městský úřad informuje o zasedání zastupitelstva alespoň 7 
dnů před jeho konáním, to je v tomto případě 26.10.2006. Toto zasedání svolává dosavadní starosta a předsedá 
mu do zvolení nového starosty (místostarosty)  zpravidla nejstarší zastupitel nového zastupitelstva.   
Za této situace by se nekonala RM plánovaná na 25.10. a ZM plánované na 7.11.2006. 
Při dodržení zaběhnutého plánovacího cyklu a střídaní RM, RM, ZM se zastupitelstvu a radě navrhuje uskutečnit 
zasedání ZM a schůze RM takto: 
 
        ZM                                                                    RM 
     2.11.2006   Čt -ustavující zasedání            
                                                                         15.11.2006 St - první rada 
                                                                         29.11.2006 
     12.12.2006  Út- rozpočet a jiné 
                                                                          27.12.2006 v případě potřeby 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------                       
                                                                           10.1.2007 první RM v novém roce 
     23.1.2007 první ZM v novém roce 
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Zastupitelstvo s touto frekvencí jednání RM a ZM do konce roku 2006 souhlasí. 
 
 
8.3. 
Úprava křižovatky silnic I/43 Svitavská a II/386 
Příl. čís. 16, 16A, B předkládá Dr.D.Holman, zpracovala Ing. J.Lekešová. 
 
Důvodová zpráva: 
Ředitelství silnic a dálnic předložilo Městu Kuřim žádost o vyjádření ke konceptu  investičnímu záměru „Silnice 
I/43 Kuřim, křižovatka se silnicí II/386“.  
OIRR nemá ke konceptu investičního záměru výhrady. Vzhledem k tomu, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
požaduje finanční spoluúčast Města Kuřimi v rozsahu – realizace chodníků a nových přístřešků u autobusových 
zastávek v odhadované výši investičních nákladů  950 tis. Kč, předkládáme inv. záměr ke schválení ZM Města 
Kuřimi. 
Předpokládaný termín realizace v roce 2007-2008.  Předložený  investiční záměr by mohl být částečně uhrazen 
z dotačních titulů.  
 
Poznámka: 
Ing.Bojanovská  doporučuje vyjednat prodloužení  odbočovacího  pruhu na silnici  II/386. 
 
Přijaté usnesení : 1113/2006 - ZM bere na vědomí koncept investičního záměru Ředitelství silnic a dálnic ČR 

„Silnice I/43 Kuřim, křižovatka se silnicí II/386“ dle přílohy. 
Hlasováno pro 13 
 
 
Informace: 
J.Brabec: Upozornil na změnu zákona kterým již nelze provádět volební kampaň volních stran prostřednictvím 

kabelové televize. 
 
K.Múčková : žádá na jednání o spojích z Boskovicka zastoupení občanů z Podlesí. 
 
Ing.Hanák : sestříhat živý plot a stromy  u výjezdu  z parkoviště Na Loučkách za  stánkem PNS – cloní výhled. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou  komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedla Ing.Bojanovská. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – schváleno všemi 13 přítomnými členy ZM. 
 
 
Starosta  ukončil jednání ZM  v 21:25 hodin. 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne15.8.2006 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

RNDr.Igor Poledňák          Jiří Koláček 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A Plnění usnesení k 8.8.2006 
2,2A,B Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3,3A Bálkovi a Glocovi -  odkoupení pozemku 
4,4A Jelínkovi – žádost o odprodej pozemku 
5,5A Bezúplatné nabytí nemovitostí do majetku města, pozemky pod komunikacemi na ul. Brněnská a u 

hřbitova. 
6,6A Kolébka, nabytí staveb do majetku města- komunikace, vodovod, splašková a dešťová kanalizace, VO 
7,7A,B Tenza REAL s.r.o. – žádost o příspěvek na TI (obrubníky a kanalizace) 
8,8A,B Rekonstrukce zámeckého parku s přispěním dotace 
9 Revitalizace rybníku Srpek - projekt 
10,10A-C Výsledky hospodaření města k 30.6.06 
11,11A,B Hřiště na Podlesí – žádost občanů o řešení prašnosti hřiště 
12, 12A Smlouva o úvěru na výstavbu MŠ na ul. Brněnská 
13,13A-C Rozpočtové opatření č. 8 
14,14A Noční autobusové spojení s Brnem linkou č. 91 
15 Úprava plánu jednání RM a ZM do konce r. 2006 
16,16A,B Úprava křižovatky silnice I/43 Svitavská a II/386 
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	Příl. čís. 7, 7A,B předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracovala Ing.arch.L.Kohutová.
	Příl. čís. 16, 16A, B předkládá Dr.D.Holman, zpracovala Ing. J.Lekešová.
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