
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 1/2005 konaného dne 25.1.2005  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Ing. Miloš Kotek, Lubomír Kincl, Ing. 
Miloš Krupica, Květoslava Múčková, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský. 
Později se dostavil Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni:  RNDr. Igor Poledňák, Ing. Jaromír Němec, Dr. Ing. Jiří Marek. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 13  členů zastupitelstva města (ZM). 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
 
Návrhová komise:  Ing. Martina Bojanovská,  Jiří Brabec. 
Hlasováno pro 13 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloš Krupica, Ing. Rostislav Hanák. 
Hlasováno pro 13 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM k 18.1.2004 
2. Národní síť zdravých měst 
3. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
4. Výstavba města, investice  (schválení zadání změny č. VIIIa. ÚP SÚ Kuřim, podnět ke změně č. VIIIb., 

rozšíření objektu KD o městskou knihovnu, prioritní akce Města Kuřim, OIRR – odprodej pozemku za 
MěÚ) 

5. Finanční záležitosti (vyúčtování vánoční sbírky, rozpočet města) 
6. Různé 
 
Program schválen všemi 13 přítomnými členy ZM. 
 
 
 
Do  jednání se v 18:06 hod. dostavil  pan Vladislav Zejda, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 18.1.2005 
Příl. č. 1A,B. 
Předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, vyřizuje tajemník MěÚ. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 31.12.2004 uplynul termín plnění řady usnesení zastupitelstva města, která byla přijata zejména v průběhu 
roku 2004 některá i dříve. K nesplněným  usnesením jsou podávány návrhy k dalšímu postupu- zrušit, prodloužit 
plnění, změnit usnesení. Z nesplněných usnesení neplynou pro město Kuřim žádné sankce. Usnesení jsou 
nesplněna, protože druhá strana po získání usnesení města nekoná nebo koná velmi pomalu z nejrůznějších 
důvodů.  
Zdůvodnění navrhovaných změn viz příloha č.1A. 
Nesplněné úkoly zastupitelstva města k 18.1.2005 viz. příloha č.1B. 
 

 1



 

Přijaté usnesení:  1001/2005 - ZM ruší svá usnesení č. 1199/2003,  č. 1049/2004 a č. 1177/2003. 
Hlasováno pro 13,  zdržel se 1   
 
Přijaté usnesení: 1002/2005-ZM schvaluje prodloužení termínu plnění usnesení uvedených v příloze do 
31.12.2005. 
Hlasováno pro 14 
 
 
Změna usnesení: 
OIRR žádá o změnu usnesení č. 1228/2004 o nabytí pozemků pod komunikacemi v lokalitě Díly za sv. Janem, 
poněvadž jsou dva prodávající – Moravská  stavební INVEST a Fortel INVEST, změna spočívá v “nabytí za 
kupní cenu od každého z prodávajících“. 

Návrh usnesení:  ZM schvaluje nové znění usnesení č. 1228/2004 o  nabytí pozemků parc.č. 2642/160, 
2642/261, 2642/166, 2642/269, 2642/258, 2642/259, 2642/267, 2642/265 a 2647/11 v k.ú. 
Kuřim, pod stavbou „místní komunikace a chodníků vybudovaných v rámci zástavby II. 
etapy Díly za sv. Janem“, do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,-Kč od každého 
z prodávajících. 

 
Pan  L. Kincl podal návrh na úpravu usnesení:  ZM schvaluje změnu usnesení . 
 
Přijaté usnesení:  1003/2005 - ZM schvaluje změnu usnesení č. 1228/2004 o  nabytí pozemků parc.č. 

2642/160, 2642/261, 2642/166, 2642/269, 2642/258, 2642/259, 2642/267, 2642/265 a 
2647/11 v k.ú. Kuřim, pod stavbou „místní komunikace a chodníků vybudovaných v rámci 
zástavby II. etapy Díly za sv. Janem“, do majetku města Kuřimi za kupní cenu 100,-Kč od 
každého z prodávajících. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
2.  Národní síť zdravých měst 
Příloha 2A,B. 
Předkládá a vyřizuje PaedDr.David Holman 
 
Důvodová zpráva: 
 
Národní síť Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR) je asociací municipalit v České republice, která byla 
založena v roce 1994. V současné době zastřešuje 51 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Asociace je založena jako 
sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění zák. č. 47/1992 Sb.  
Posláním asociace je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni, zejména zaváděním 
mezinárodně uznávaných postupů (Projekt Zdravé město, místní Agendy 21 aj.). Za tímto účelem zajišťuje 
asociace přenos informací  a poskytuje svým členům řadu služeb.  
Přidružené členství Města Kuřim v Národní síti Zdravých měst ČR (dále jen NSZM ČR) je navrženo také z 
důvodu potřeby posílit možnosti města při získávání externích finančních zdrojů (Strukturální fondy EU ap.). 
S těmito zdroji souvisí další rozvíjení kvality veřejné správy města v souladu s mezinárodními standardy EU a 
OSN a též další zlepšování komunikace s veřejností.   
Dalším důvodem je možnost využívání know-how NSZM ČR pro tvorbu Strategického plánu rozvoje města, 
jehož přípravy budou zahájeny v únoru 2005. V neposlední řadě je snaha o „Zdravé město“ dobrou vizitkou pro 
návštěvníky i případné mezinárodní partnery města. 
Forma přidruženého členství v asociaci NSZM ČR nevyžaduje úhradu žádných členských poplatků, nezavazuje 
město k vypracovávání žádných speciálních dokumentů, nevyžaduje vytvoření organizačního zázemí, komise 
apod.. Přidružené členství však poskytuje možnosti užší spolupráce a využití informací a know-how NSZM ČR a 
spolupráci s jejími členy a odbornými partnery. 
Příloha č. 9A Stanovy NSZM ČR,  př.č. 9B Projekt Město Kuřim – přidružený člen NSZM ČR. 
 
 
Přijaté usnesení: 1004/2005 - ZM schvaluje přidružené členství Města Kuřim v asociaci Národní síť 

Zdravých měst ČR. 
Hlasováno pro 14 
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3.  Majetkoprávní úkony 
 
3.1. 
Manž. Aleš a Hana Wagnerovi, Kuřim, Tyršova 8 – žádost o odkoupení pozemku.  
Příloha č. 3A,B, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož. 
Předkladatel stahuje z jednání  do příštího zasedání ZM. 
 
Původně předložená důvodová zpráva: 
Manželé Wagnerovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 70m2 v ul. 
Zahradní. Pozemek by byl využíván jako předzahrádka a příjezdová cesta k rodinnému domku, jehož stavba by 
měla být zahájena v roce 2005 na pozemku parc.č. 406 a 408 k.ú. Kuřim viz př.č. 3A, který je ve vlastnictví 
manž. Wagnerových. 
Jmenovaní požádali o vyjádření k odkoupení pozemku BVaK a.s. Brno, JME a.s. Brno a Jihomoravskou 
plynárenskou, a.s. Brno – dotčené organizace upozorňují na svoje ochranná pásma a k odprodeji pozemku 
nemají námitek. 
Komise výstavby a OIRR potvrzuje, že na konci roku 2003 byla navržena budoucí hranice pozemků a na ul. 
Zahradní, která zohledňovala ochranná pásma položených sítí. Dne 12.1.2005 komise výstavby svoje rozhodnutí 
potvrdila a doporučuje odprodávat pozemky na ul. Zahradní v linii 6,5 m rovnoběžně s obrubníkem viz př. č. 3A. 
Před provedením geometrického plánu je potřeba vytyčit v terénu vedení plynovodu a Březovského vodovodu a 
ověřit ochranná pásma na začátku a konci ulice. 
Ostatní dotčené  odbory MěÚ Kuřim nemají k navrženému odprodeji části pozemku připomínek.  
Parc. č. 3772 k.ú Kuřim vznikla v roce 1978, kdy pozemky Město Kuřim vykupovalo pro uložení sítí 
v souvislosti  s výstavbou sídliště Kuřim-jih dle geometrického plánu č. 142-735-024-7d ze dne 24.4.1978  viz 
př.č. 3B. 
Pozemky Město Kuřim vykupovalo v souladu s tehdy platnými přepisy ( za cenu 6,- Kč/m2 ). 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP prodat pozemky žadatelům za cenu 50,-Kč/m2. 
K objasnění situace na ul. Zahradní OMP uvádí, že na parc.č. 422/2 je postavený rodinný dům č.p. 1285, pana 
ing. Dušana Janka viz příloha č. 3A. 
V roce 1995 bylo zjištěno, že jmenovaný má postavený plot ve vzdálenosti 40 – 50 cm od souběžně uloženého 
plynovodu na obecním pozemku parc.č. 3772. V roce 1996 byla s ing. Jankem uzavřena nájemní smlouva na 
dobu 50-ti let s podmínkou vytvoření montážního prostoru v rámci případné opravy plynovodu. 
 
Připomínky: 
Ing. Kotek - po rozhovoru s Ing. Honců radí neuspěchat tento záměr. 
Vysvětlení podal pan V. Zejda, doporučil nejdříve provést geometrický plán,  vytyčit v terénu vedení plynovodu 

a Březovského vodovodu a ověřit ochranná pásma na začátku a konci ulice, stanovit uliční čáru a pak 
prodávat. 

J. Herman - zatím neprodáváme, ale pouze vyhlašujeme záměr. 
L. Ambrož - prodej by měl být uskutečněn na příštím zasedání ZM. 
Ing. Honců - neví jak to stihnou,  nezáleží na městě, ale hlavně na  JMP a.s., která má k vyřízení své lhůty. 
J. Brabec - nedoporučuje zatím záměr přijmout. 
L.Kincl - nikde není stanovena konkrétní lhůta, do kdy musí být uskutečněn prodej od vyhlášení záměru. 
J.Herman - vyzval přítomné zainteresované strany, aby se vyjádřily, pokud by jim vadilo posunutí termínu 

vyřízení. Přítomný pan Aleš Wagner  v tom velký problém nevidí. 
PaedDr.Holman - budeme se řídit naší vyhláškou a raději tyto dva  záměry  projednáme v příštím ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 70 m2 manž. Aleši a Haně Wagnerovým, bytem Kuřim, Tyršova 8, za cenu…50,-Kč/m2 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti ponesou manž. Wagnerovi.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
3.2. 
Marek Potůček, Brno, Schwaigrova 19 – žádost o odkoupení pozemku  
Příloha č. 3A,C, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
Předkladatel stahuje z jednání  k  projednání  do příštího ZM. 
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Původně předložená důvodová zpráva: 
Pan Potůček žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 12m2 v ul. Zahradní. 
Pozemek by byl využíván jako předzahrádka a příjezdová cesta k  rodinnému domku na parc.č. 416 k.ú. Kuřim 
jehož hrubá stavba je již provedena viz př.č.3A - obdoba prodeje manž. Wagnerovým.  
Vzhledem ke stísněným poměrům před domem (křížení sítí a umístění vodoměrné šachty) žádá jmenovaný o 
posunutí hranice pozemku ještě o cca 0,80cm a o odkoupení dalších cca 11m2 – i v tomto případě jsou 
zachována všechna ochranná pásma viz př.č. 3C - skutečné zaměření stavby, sítí a ochranného pásma 1,5m od 
osy NTO DN 300 (nízkotlaký plynovod). 
Pan Potůček předložil vyjádření ke stavbě rodinného domku a k připojení na sítě od  BVaK a.s. Brno, JME a.s. 
Brno a Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno – dotčené organizace upozorňují na svá ochranná pásma. 
Komise výstavby a OIRR potvrzuje, že na konci roku 2003 byla navržena budoucí hranice pozemků a na ul. 
Zahradní, která zohledňovala ochranná pásma položených sítí. Dne 12.1.2005 komise výstavby svoje rozhodnutí 
potvrdila a doporučuje odprodávat pozemky na ul. Zahradní v linii  6,5m rovnoběžně s obrubníkem viz př. č. 3A 
tzn., že KV neschválila posunutí budoucí hranice pozemků o 0,80m.  Před provedením geometrického plánu je 
potřeba vytyčit v terénu vedení plynovodu a Březovského vodovodu a ověřit ochranná pásma na začátku a konci 
ulice. Po vytyčení plynovodu lze žádost pana Potůčka přehodnotit a určit novou hranici pozemků tak, aby byla 
splněna podmínka ochranného pásma plynovou 1,5m a zároveň byla hranice pozemků rovnoběžná 
s obrubníkem. 
Ostatní dotčené odbory MěÚ Kuřim nemají k navrženému odprodeji části pozemku připomínek.  
Parc.č. 3772 k.ú Kuřim vznikla v roce 1978, kdy pozemky Město Kuřim vykupovalo pro uložení sítí 
v souvislosti výstavbou sídliště Kuřim-jih dle geometrického plánu č. 142-735-024-7d ze dne 24.4.1978  viz 
př.č. 3B. 
Pozemky Město Kuřim vykupovalo v souladu s tehdy platnými přepisy (za cenu 6,- Kč/m2). 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP prodat pozemky žadatelům za cenu 50,-Kč/m2. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 12 m2 Marku Potůčkovi, bytem Brno, Schwaigrova 19, za cenu……….Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu   nemovitosti 
ponese Marek Potůček.  

O návrhu nehlasováno. 
 
 
3.3.  
Odprodej bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostory Kuřim, Wolkerova 
čp. 947  
Příl čís. 4, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM usnesením č. 1207/2004 ze dne 14.12.2004 vyhlásilo v návaznosti na Vyhlášku města Kuřimi č. 6 ze dne 
22.9.1997 záměr na odprodej  bytových jednotek číslo 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 
947/68 a 947/102. Základní ceny bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostory čp. 947 v Kuřimi 
Wolkerova ulice jsou : 
947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 947/68.....................................Kč 289.000,- Kč 
s tím, že ceny jsou včetně zařizovacích předmětů. 
947/102 ............................................................................................................................. Kč 269.729,- Kč 
s tím, že k ceně bytu bude započtena zůstatková cena zařizovacích předmětů.  
Záměr na odprodej bytových jednotek byl v souladu se zákonem o obcích po podobu 15 dnů zveřejněn. Dne 
22.12.2004 reagovala pí. Rajsiglová a požádala o koupi bytové jednotky č. 947/66.  
Dne 29.12.2004 vznesla připomínku pí. Bělohoubková, nájemce bytu č. 947/102 a požádala o snížení ceny bytu. 
Uvádí, že její byt město koupilo za cca 110.tis. Kč (přesně za 104.568,-Kč) a oproti jiným bytům nemá balkón. 
Jmenovaná složila ve výběrovém řízení na bytovou jednotku částku 40.000,- Kč a navrhuje, aby tato částka byla 
odečtena od základní ceny bytové jednotky 947/102.  
Po prověření v realitní kanceláři se v současné době tržní cena garsonek na ulici Wolkerově pohybuje kolem 
500-550 tis. Kč. Úřední odhad činí cca 150.000,-Kč. Byt pí. Bělohoubkové je oproti ostatním bytům menší o 
1,7m2 a ve srovnání s ostatními byty na Wolkerově ulici nemá balkón. Ve výpočtu prodejních cen bytů dle 
platné vyhlášky se nezohledňuje, zda byt má nebo nemá balkón. OMP doporučuje ceny bytů ponechat dle 
zveřejněného záměru s tím, že cena bytů za leden, únor a březen bude stálá a v návaznosti na vyhlášku se byty 
budou poprvé valorizovat 1.4.2005.  
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Přijaté usnesení: 1005/2005 - ZM v návaznosti na Vyhlášku města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997  schvaluje 
odprodej  bytových jednotek číslo 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 
947/68 a 947/102. Nabídkové ceny bytových jednotek v domě s byty a nebytovými prostory 
čp. 947 v Kuřimi Wolkerova ulice jsou : 

 947/21, 947/22, 947/23, 947/43, 947/44, 947/66, 947/67, 947/68.......................  289.000,- Kč 
 s tím, že ceny jsou včetně zařizovacích předmětů    
 947/102 ................................................................................................................  269.729,- Kč 

s tím, že k ceně bytu bude započtena zůstatková cena zařizovacích předmětů. 
 Cena za leden, únor a březen 2005 bude stálá a valorizace ve smyslu Vyhlášky města Kuřimi 

č. 6 ze dne 22.9.1997 bude provedena poprvé od 1.4.2005. 
Hlasováno pro 14 
 
 
3.4. 
STAPPA mix, spol. s r.o. se sídlem Brno, Heršpická 11 –  odprodej pozemků včetně 
staveb v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi, Křížkovského ulice.  
Příl. čís. 5, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval  OMP. 
 
Předkladatel  stáhl materiál z jednání,  záměr bude předložen na příštím jednání  rady města. 
 
Původně předložená důvodová zpráva. 
Usn. ZM číslo 1184/2004 ze dne 9.11.2004 byl schválen adresný záměr odprodat STAPPA mix, spol. s r.o. se 
sídlem Brno, Heršpická 11 níže uvedené pozemky za cenu 163.881,-Kč, odpovídající ceně dle znaleckého 
posudku a převáděné budovy na níže uvedených pozemcích ve výši symbolické 1,-Kč.  Předmětem převodu jsou 
následující pozemky a stavby na nich : 
parc.č. 2683 – 224 m2 (čp. 382 čerpací stanice a kotelna), dnes slouží jako sociální zařízení pro zam. BVaK, a.s. 
parc.č. 2684 –   77 m2 
parc.č. 2685 – 209 m2 
parc.č. 2686 –   77 m2 
parc.č. 2687 –   77 m2 
parc.č. 2688 – 150 m2 
parc.č. 2689 – 150 m2 
parc.č. 2693 – 150 m2 
parc.č. 2695/2 – 91 m2 
parc.č. 2690 – 172 m2 – dle geometrického plánu číslo 1905-571/2004 ze dne 9.11.2004 je pozemek  rozdělen na 
parc.č. 2690/1 k.ú.Kuřim  o vým. 162 m2, která nadále  zůstává v majetku Města Kuřimi a parc.č. 2690/2 
k.ú.Kuřim o výměře 10 m2, která spolu  s výše uvedenými pozemky tvoří předmět převodu. 
Celková výměra převáděných pozemků činí 1.215 m2. 
Schválený záměr byl v souladu s ust. §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění po dobu 15-ti dnů 
zveřejněn (od 11.11. do 29.11.2004) bez připomínek. 
V mezidobí jednatel  STAPPA mix, spol. s r.o. Lubomír  Padrta předložil dle požadavku Brněnských vodáren a 
kanalizací, a.s. ze dne 2.11.2004 zn.: 612/Vo/04, 140/0027942/2004 návrh „Smlouvy o zřízení věcného 
břemene“ na zřízení věcných břemen pro akciovou společnost BVaK,  jako provozovatele pro zajištění údržby a 
oprav provozovaného majetku, pro Statutární město Brno, jako vlastníka, za účelem udržování majetku 
v dobrém stavebním stavu a pro pozemek parc.č. 2690/1 i pro město Kuřim. Dle shora citovaného GP je pro 
Město Kuřim navrženo věcné břemeno pouze k pozemku parc.č. 2695/16 – ost.plocha, ost.komunikace (budoucí 
vlastník komunikace STAPPA mix, spol. s r.o.). K pozemku parc.č. 2690/1 k.ú.Kuřim, který nadále zůstává 
v majetku Města Kuřimi není přístup smluvně ošetřen a situace v tomto případě  zůstává stejná, jak tomu bylo 
doposud tzn. že Město Kuřim má ke svým nemovitostem zajištěn přístup přes pozemky ve vlastnictví 
Statutárního města Brna. Věcné břemeno je navrženo jako úplatné ve výši 1,-Kč za celou dobu existence. Pro 
Město Kuřim by bylo výhodnější zřízení věcného břemene bezúplatného (je posuzováno jako dar) a v tomto 
případě je obec od daru osvobozena. V případě úplatného věcného břemen musí být toto oceněno znaleckým 
posudkem, příp. ve smlouvě věcného břemeno pro daňové účely musí být ohodnoceno.  
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 14.12.2004 nepřijalo ve shora uvedené věci  žádné 
rozhodnutí.  Z toho důvodu v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3 „Vyhlášky“ ze dne 22.4.1992 o převodu a 
pronájmu majetku města Kuřimi, považuje se záměr města za zrušený a původní návrh za zamítnutý.  
S poukazem na shora uvedené je Zastupitelstvu města Kuřimi opětovně předložen ke schválení záměr na 
odprodej staveb a pozemků v areálu bývalé čistírny odpadních vod v Kuřimi společnosti  s r.o. STAPPA  mix, se 
sídlem Heršpická, Brno.  
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Připomínky: 
PaedDr.Holman navrhl upravit znění usnesení - ne „adresný“  záměr, ale „obecný“ záměr na prodej. Ozval se 

druhý zájemce o tento pozemek pan Skříšovský, zájemců je tedy více. 
J. Herman navrhuje tento záměr stáhnout z projednávání. 
L. Kincl nesouhlasí s postupem radnice, takto nemůžeme postupovat, záměr je stále platný, vyhláška města je 

v rozporu se zákonem.  
Ing. Kotek plocha  je určena  jako výrobní, proto nemůžeme někomu říkat, že ji neprodáme. 
V. Zejda je pro neadresný záměr přijmout. 
PaedDr.Holman vyhláška města 2/92 se bude novelizovat, souhlasí s neadresným záměrem. Se záměrem byli 

seznámeni starostové okolních obcí, v podstatě nebyli proti. 
Ing. Krupica navrhuje prodloužit termín vyhlášení záměru, aby se mohli přihlásit další zájemci. 
V. Zejda se přiklání k prodloužení termínu do března. 
PaedDr.Holman navrhuje záměr odložit, a předložit ho do jednání rady města.   
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 

2688, 2689, 2693, 2695/2  a dle geometrického plánu  číslo 1905-571/2004 z 9.11.2004 část 
pozemku parc. číslo 2690 nově ozn. jako parc.č. 2690/2 vše v k.ú.Kuřim o celkové výměře 
1215m2  za cenu 163.881,-Kč, stanovenou znaleckým posudkem číslo 2264-273/04 ze dne 
25.10.2004 zpracovaným znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o. včetně staveb na pozemku 
parc.č. 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2693 a 2695/2  za symbolickou 1,-
Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti a za podmínky souhlasného stanoviska BVaK, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 
Brno. 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
4.  Výstavba města, investice 
4.1. 
Schválení zadání změny č. VIIIa. ÚP SÚ Kuřim, sestávající se z dílčích změn W, X a Y  
Příloha  čís. 6A,B,  předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, zpracoval  OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR předkládá ZM projednané a upravené zadání předmětné změny.  
Projednávání zadání změny proběhlo v termínu  od 8.10.2004 do 2.12.2004. V jejím rámci nebyly podány žádné 
podněty ani připomínky. Připomínky a stanoviska dotčených orgánů byly zapracovány do zadání. V současné 
době je zadání změny č. VIIIa. předloženo nadřízenému orgánu k vydání stanoviska. OIRR podmiňuje schválení 
zadání dodáním tohoto stanoviska.  
Změna W: 
Důvodem změny je záměr města změnit částečně z plochy  určené pro přečerpávací stanici odpad. vod a využití  
pro tercier, administrativu, výrobní a technické služby na plochu pro výrobu, skladování a distribuci. Lokalita 
se nachází  v jižní části města při výjezdu na Jinačovice. 
Změna X: 
Důvodem změny je záměr města zmírnit negativní vliv rozvoj. lokality „W 1.1“ určené pro výrobu na stávající 
bytovou výstavbu. Změnou dojde  k funkčnímu využití  plochy určené pro výrobu, skladování a distribuci na 
plochu smíšenou, výrobní, pro komerční využití, které podstatně nenaruší bydlení. 
Změna Y: 
Důvodem  změny je záměr města rozšířit veřejně-prospěšnou stavbu č.2 – „Rozšíření hřbitova a výstavba 
smuteční síně“ o příjezdovou komunikaci. 
 
Přijaté usnesení:  1006/2005 - ZM schvaluje zadání změny č. VIIIa. závazné části Územního plánu sídelního 

útvaru Kuřim. 
Hlasováno pro 14 
 
 
4.2. 
Podnět ke změně č. VIIIb. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi. 
Příloha čís. 7A,B, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, zpracoval OIRR. 
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OIRR města Kuřimi předkládá zařazení dalších podnětů k připravované změně č. VIII b. Územního plánu 
sídelního útvaru  Kuřim, která se týká silnice I/43 a tangenty R 43 v parametrech: 
Změna trasy návrhové komunikace podél polikliniky, která je v ÚP navržena jako severní přivaděč do ul. 
Blanenská z tangenty R 43. V rámci řešení změny trasy komunikace budou přeřešeny přilehlé plochy. Pozemek 
p.č. 2971/22  v k.ú. Kuřim je v majetku firmy Kuličkové šrouby Kuřim, a.s., která má zájem vybudovat zde sídlo 
firmy k obchodním účelům.    
 
Další podnět podal p. Vystrčil, který žádá o změnu ÚP v lokalitě bývalého státního statku při komunikaci II/384. 
Jedná se o pozemky p.č. 2769, 2770/1 a 2770/2, které jsou ÚP schváleny pro plochy tercieru. Při změně dojde 
k návrhu  funkčního využití části plochy - pro bydlení v rodinných domech.  
 
Tyto podněty schválila komise výstavby dne 12.1.2005 a souhlasí se zařazením podnětů do změny č. VIIIb. 
 
Přijaté usnesení:  1007/2005 - ZM schvaluje podněty k pořízení změny č. VIIIb. Územního plánu sídelního 

útvaru  Kuřim: 
- změna trasy severního přivaděče do ul. Blanenská z tangenty R 43 včetně přeřešení 

přilehlých ploch, 
- změna funkčního využití pozemků p.č. 2769, 2770/1 a 2770/2 na plochu pro bydlení 

v rodinných domech.  
Hlasováno pro 9,   zdrželo se  5. 
 
 
4.3. 
Rozšíření objektu KD o městskou knihovnu 
Příloha čís.8A, předkládá  PaedDr. David Holman, zpracoval OIRR. 
Předkladatel stahuje z jednání. 
 
Původně předložená důvodová zpráva: 
Během stavebního řízení ve věci rozšíření městské knihovny se prokázalo, že rozšíření stávajícího objektu 
knihovny není v souladu s normami proveditelné. Byla tedy zpracována ověřovací studie na řešení úkolu 
rozšířením objektu Kulturního domu přístavbou do dvora a vymístěním „obchůdků“ a „herny“. Ztráta příjmů 
z nájemného by měla být dostatečně kompenzována snížením investičních nákladů při dosažení výrazně většího 
prostoru pro novou knihovnu (viz příloha). Přínosem je rovněž „zkulturnění“ kulturního domu a možnost 
efektivnější organizace provozu kulturních zařízení města (KD + MK) pod jednou střechou. Původní objekt 
knihovny lze následně komerčně zhodnotit (po rekonstrukci prodejem na byty, resp. provozovny služeb apod.).   
V návrhu rozpočtu města pro rok 2005 je zahrnuta částka na projektovou přípravu. V případě, že ZM tento 
záměr schválí, je možná realizace v roce 2006. 
 
Návrh na usnesení:  ZM schvaluje záměr rozšíření objektu Kulturního domu (směrem do dvora) pro účely 

vestavby a přístavby městské knihovny. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Předkladatel materiál stahuje z jednání, žádá všechny, aby nové podněty a návrhy k tomuto bodu shromažďovaly 
u pana starosty.  
 
 
4.4. 
Prioritní akce Města Kuřim  
Příloha čís. 9A,B, předkládá PaedDr. David Holman.  

 
Důvodová zpráva: 
Předkládaný materiál je rozdělen následovně:  
část A)  seznam akcí s návrhem na aktualizaci priorit a orientačním výhledem výdajů do roku 2007: 
      „Výhled výdajů na prioritní akce Města Kuřim pro období 2005 až 2007“  
část B)  stručný komentář k akcím z „Výhledu výdajů na prioritní akce Města Kuřim pro období 2005 až 2007“ 
část C)  návrh akcí z rozpočtové rezervy roku 2005 – viz „Návrh rozpočtu Města Kuřim na rok 2005“ 
 
Materiál byl postupně upravován a na základě připomínek měněn do současné podoby. Členům ZM byl ve své 
výchozí podobě doručen v podkladech pro jednání ZM 14.12.2004. Opakovaně byl v jednotlivých fázích 
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 Významnou okolností, která v letošním roce „vstupuje do hry“ v přípravě investičních akcí, je aplikace 
těch ustanovení zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, která se týkají zakázek nad 2 mil.Kč +DPH. 
V těchto případech bude nutné uplatnit poměrně zdlouhavé procedury (cca 3 měsíce) výběru dodavatele. Také 
proto je vhodné projednat investiční akce ve střednědobém výhledu (do roku 2007). 
 Dalším důležitým faktorem, který nás nutí plánovat investiční akce pro delší časový úsek než jeden 
rozpočtový rok, je i podíl Města Kuřim na realizaci větších dotovaných projektů - projektu „Rozvoj dopravní 
obslužnosti v Jihomoravském kraji formou Integrovaného dopravního systému“ a především projektu 
"Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Kuřimi a Modřicích", které žádají finanční spoluúčast města. 
Termíny realizace a tedy i našeho kofinancování nezávisí jen na nás.  
 Pokud jde o dotační příležitosti, které se před námi mohou otevřít v budoucnu, je dobré počítat 
s finanční rezervou (resp.s možností úvěru) pro kofinancování. Je však třeba nepodlehnout svůdnosti 
„darovaných peněz“ a pouštět se do akcí, jejichž smysl by byl pochybný. Každá dotace žádá nejen finanční 
spoluúčast, ale často i další vyvolané investice a provozní náklady, s nimiž je třeba počítat.  
 Sestavení výhledu výdajů na prioritní akce souvisí s projednáním rozpočtového výhledu. Oba tyto 
materiály budou členům ZM předloženy spolu s vyhodnocením roku 2004 na příštím jednání.  

 
Návrh na usnesení:  ZM schvaluje zařazení akcí do příslušné priority dle přílohy „Výhled výdajů na prioritní 

akce Města Kuřim pro období 2005 až 2007“   
 
Diskuse: 
A.Matějíčková -  podala pozměňovací informace oprava přílohy č. 9B: Akce č. 12 - Rekonstrukce stravovacího 

zařízení ŠJ ZŠ Tyršova – předpokládané vnější zdroje 3.500 tis.Kč.(původně 3.000tis.Kč) 
Akce č. 41 – Hydrant na nám. 1.května - částka se zvyšuje na 150 tis.Kč (původně  70tis.Kč). 

Ing. Kotek - nesouhlasí s hromadným odsouhlasením všech 76 investičních položek. Např. investice na hydrant 
by měla být hrazena přímo z rozpočtových kapitol. 

K tomuto materiálu se Široká diskuse. 
Starosta vyzval zastupitele, aby hovořili věcně a ke konkrétním bodům. 
J.Herman - zdá se mu vysoká  předpokládaná částka na akci světelná křižovatka na nám 1.května, je na ni 

projekt? 
PaedDr.Holman - projekt bude brzy hotov, pracuje se na něm. 
V. Zejda - materiál je mu nejasný, nepřehledný a investiční akce by měly být schvalovány jednotlivě. Těchto 

materiálů bylo loni vydáno 16 a toto je 17. Jakou závaznost má schválení tohoto materiálu.? 
PaedDr. Holman - materiály jsou nyní přehlednější, snažíme se o to, ale podoba materiálu není konečná, 

s materiálem se musí neustále pracovat, průběžně se do něj dávají změny. Tento materiál je 
informativní, ale uvádí priority, které se mají schválit, ostatní  jsou pouze informace. Forma výhledu 
nemusí být konečná, záleží na ZM. Materiál dostali zastupitelé před 7 týdny, bylo dost času na 
projednání, s každým o tomto materiálu jsem byl ochoten jednat a to platí i nadále. Závazné je to co je 
v usnesení a priority jsou uvedeny v příloze č. 9B. 

V.Zejda – poukazuje na rozdílný přístup k rekonstrukci ulic Jiráskova a Fučíkova.  Ul. Jiráskova a Fučíkova dle 
usnesení ZM měly být opraveny stejným způsobem. 

PaedDr. Holman - přiznává, že projekt na ul. Jiráskovu není, je však již dle možností spravena. Na nákladnou 
plánovanou rekonstrukci, zatím není projekt, je stejně opravena jako ul. Školní. Oprava ul. Fučíkova je 
spojena s rekonstrukcí kanalizace.  

Ing. Bojanovská - upozorňuje, že tento materiál nemá pouze informativní funkci. Schází jí v něm uvedení, jakou 
částku dát na projekty, konkrétně PA. 

J. Herman - bere na vědomí plán a schvaluje pouze akce, které se týkají roku 2005. 
PaedDr. Holman - plán je opravdu jenom informace. 
J. Brabec - podává pozměňující návrh a navrhuje do usnesení vsunout slova - do příslušné priority na rok 2005. 
PaedDr. Holman a  Ing.  Kotek si vysvětlovali některé body v materiálu. 
Ing.arch.Růžička – nedorozumění se týká formy předloženého materiálu, v rozpočtu jsou na akce v  prioritě č. 1 

finanční částky, diskutujme tímto směrem. 
V. Zejda - metodika tohoto materiálu se mu nezdá, ale konkrétně, jak má pracovat s akcemi, které mají prioritu a 

nemají peníze a naopak. 
PaedDr.Holman - rozpočet města obsahuje tyto akce pro tento rok, usnesením pouze schvalujeme priority, a pak 

se budou schvalovat v rozpočtu, kde jsou akce vyjmenovány. Tam, kde chybí priority, budou doplněny 
(č. 39 –priorita 1, č. 61,62,63 priorita 1, č. 65 – priorita 1). 

Pro vysvětlení priorit byla vyhlášena přestávka. 
Starosta vyhlásil přestávku ve 20 hod.- 20:15. 
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Ing. Kotek - chtěl vědět, jak je daleko projekt rekonstrukce ul. Fučíkova. 
Ing. Honců - podala vysvětlení, mají písemné vyjádření JME a.s. (e-on), že nemají zájem distribuční síť 

kabelizovat.  Pokud Ing. Kotek o tomto není přesvědčen a bude se s nimi znovu jednat, uvítala by 
účast Ing. Kotka na jednáních s JME. 

V. Zejda - do příštího zasedání ZM předloží písemný materiál, který se týká investičních akcí Města Kuřim. 
Starosta vyzval zastupitele, aby navrhli čísla akcí, o kterých chtějí, aby se  hlasovalo samostatně.  
Po delším jednání jsou to body číslo:  27, 61 ( samostatný materiál, bude odsouhlaseno v různém), 65, 73, 74, 75. 
V.Zejda -  se dotázal, zda  je v rozpočtu rezerva na havarijní stavy? 
PaedDr. Holman odpověděl ano. 
V. Zejda - navrhl do investičních akcí zařadit nově akci osvětlení křižovatky komunikací I/43 a ul. Blanenské 

akce č. 77,  venkovní úpravy v areálu  ZUŚ  akce č. 78, s tím, že realizace bude v případě získání 
dotace. 

Ing. Kotek - zařadit akci rekonstrukce ul. Jiráskova č. 79 priorita 3., studie rekonstrukce celého koupaliště. 
 
Bylo hlasováno o jednotlivých akcích samostatně: 
- Akce č. 27 – Příjezdová komunikace k polyfunkčním domům nám.1.května z ul. Zahradní. 
ZM schvaluje zařazení akce č.27 do priority 1  
Hlasováno pro 10, proti 2, zdržel 2 
 
- Akce č. 65 – Příspěvek JUNÁKU na opravu klubovny,  ZM schvaluje zařazení akce č.65 do priority 1. 
Hlasováno pro 14 
 
- Akce č.  73 – Plovárna repas ocel. konstrukce malé střechy- studie, akce č. 74 - Plovárna repas ocel. konstrukce 
velké střechy- studie, akce č. 75 – Rekonstrukce krytého koupaliště – studie, ZM schvaluje všechny tři akce do 
priority 3(studie). 
Hlasováno pro 14 
 
- ZM zařazuje do prioritních akcí nově akci č. 77 – Osvětlení křižovatky II/386-Blanenská a I/43-Svitavská, 
priorita 1. 
Hlasováno pro 12, zdržel 2  
 
- ZM zařazuje do prioritních akcí nově akci č. 78 –Venkovní úpravy prostor u ZUŠ, priorita 1. 
Hlasováno pro 14 
 
Přijaté usnesení: 1008/2005 - ZM schvaluje zařazení akcí do příslušné priority roku 2005 dle přílohy „Výhled 

výdajů na prioritní akce Města Kuřim pro období 2005 až 2007“ se změnami a doplněním. 
Hlasováno pro 11  zdrželi se 3 
 
4.5. 
OIRR – odprodej pozemku za MěÚ 
Příloha 10A,B,C, předkládá PaedDr. Holman David. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 17.1.2005 proběhlo zasedání hodnotící komise pro posouzení nabídek na odprodej pozemku za „MěÚ“, 
byly předloženy nabídky sedmi firem. Veřejná nabídka ze dne 30.11.2004  měla  čtyři podmínky : 

- min.cenu 1200,- Kč/m2  
- předložení podnikatelského záměru 
- zřízení předkupního práva 
- bezúplatný převod TI a komunikací vč.- pozemku pod nimi do majetku města 

Komise nabídky ohodnotila bodováním a doporučuje pozvat první tři uchazeče k dalšímu zpřesňujícímu jednání. 
O těchto jednáních bude zastupitelstvo informováno.  
Na jednání zastupitelstva byl přímo doložen zápis z zpřesňujícího jednání. 
 
Přijaté usnesení: 1009/2005 - ZM schvaluje prodej částí pozemků - parcel č. 1593/4, 1743 a 1749 v 

k.ú.Kuřim „lokalitě za MěÚ“ nabízené Městem Kuřim dle vyhlášeného záměru Rady města 
Kuřim na odprodej ze dne 24.11.2004,  firmě TENZA, a.s., se sídlem v Brně, Svatopetrská 
35/7, za cenu 2.050,-Kč/m2. Výměra 4 339m2 - bude upřesněna geometrickým plánem. 
Náklady Města Kuřim spojené s převodem pozemku, včetně úhrady daně z převodu 
nemovitostí uhradí TENZA a.s. 

Hlasováno pro 14 
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5.  Finanční záležitosti 
5.1. 
Vyúčtování vánoční sbírky 
Příl. čís. 11, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
Důvodová zpráva: 
Město Kuřim uspořádalo ve dnech 28.11.2004 – 9.1.2005 tradiční veřejnou vánoční sbírku ve prospěch 
Dětského domova ve Vranově. Sbírka se uskutečnila sběrem do uzamčených kasiček a na speciální bankovní 
účet. K uzávěrce sbírky byly vybrány následující prostředky: 
 
Uzamčené kasičky 25 127,50Kč 
Účet        0,--Kč 
CELKEM:       25 127,50Kč 
 
Brabec navrhuje úpravu  usnesení  ZM schvaluje darovat  DD ve Vranově stejnou částku jako byla vybrána  
mezi občany. 
Kotek navrhuje oddělit toto na dvě usnesení. 
Herman by nejlépe pro příště viděl variantu, kdy by město z výtěžku přispělo přímo na konkrétní dopředu 
známou akci či materiál dle návrhu řed. DD. 
Z jednání se vzdálil Holman 21hod, přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení:  1010/2005 -ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi s výtěžkem 25.127,50 Kč 

ve prospěch Dětského domova ve Vranově a schvaluje dar města Kuřimi Dětskému 
domovu ve Vranově ve stejné výši  tj. 25.127,50Kč. 

Hlasováno pro 13 
 
Do jednání se vrátil Holman 21:05, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
5.2. 
Rozpočet 2005  
Příloha čís. 12A,B, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Všem zastupitelům je předkládán návrh rozpočtu Města Kuřim na rok 2005. Tento návrh vychází z v prosinci 
schváleného rozpočtového provizoria a je upraven v položkách, u kterých došlo od této doby ke změnám. 
Rozeslány jsou dvě verze rozpočtu – první je oficiální verze, která byla vyvěšena v zákonném termínu na 
vývěsku města, druhá verze je ta, která by již měla být verzí definitivní a o této by se mělo hlasovat. Rozdíly 
mezi těmito verzemi jsou okomentovány níže.  
Soupis všech změn od vyvěšené verze: 
 

1. změny na příjmové straně 
§ 2310 Pitná voda – navýšení o 200 000 Kč dle Dodatku ke smlouvě s BvaK a.s (pronájem vodárenské  
                                infrastruktury) 
§ 2341 Vodní díla v krajině – odstranění paragrafu z rozpočtu ( 8 000 Kč), příjem nebude realizován  
                               (pronájem Srpku) 

 Ve financování na straně příjmů je rozpočtován přebytek minulých období ve výši 20 mil. Kč a 
bude upraven po doúčtování výsledků hospodaření loňského roku. V letošním roce není 
narozpočtován prodej Patrie ( 7,3 mil. Kč ).  

 
2. změny na výdajové straně 
§ 3113 Základní školy – byl navýšen rozpočet ZŠ Jungmannova o částku 151 000 Kč ( náklady vyvolané  
                                      rekonstrukcí kuchyně), tato částka byla již zastupitelstvem odsouhlasena v  
                                      prosinci, transakce byla na bankovních účtech proúčtována až v letošním roce. 
§ 3619 Programy rozvoje bydlení – částka 2,6 mil. Kč byla přeřazena do financování. 
§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení na místní úrovni – tento paragraf přidán z důvodu, který je   
                                      popsán v příloze. 
§ 6171 Činnost místní správy – mzdové náklady byly sníženy o částku 1 mil. Kč  
§ 6409 Ostatní činnosti – rezerva 50 222 200 Kč. 
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Celková bilance rozpočtu před změnami: 
 
Příjmy před financováním:  147 046 200 Kč 
Výdaje před financováním:  171 754 200 Kč 
Financování:      24 708 000 Kč 
 
Celková bilance rozpočtu po změnách: 
 
Příjmy před financováním:  147 238 200 Kč 
Výdaje před financováním:  162 046 200 Kč 
Financování:      14 808 000 Kč 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje rozpočet města na rok 2005, dle přílohy, se změnami, a to s: 
  příjmy:   147 238 200 Kč 
  výdaji:   162 046 200 Kč 
  financováním:    14 808 000 Kč  
 
Starosta oznámil novou úpravu usnesení  

příjmy:   146.873.600,-Kč 
  výdaji:   161.681.600,-Kč 
  financováním:    14.808.000,-Kč  
 
Diskuse: 
V.Zejda - měl dotaz, proč finanční výbor nebyl přizván k tvorbě rozpočtu? 
Ing. Krupica - podal vysvětlení. 
 
Z jednání se vzdálil pan V. Zejda 21:15 přítomno 13 členů ZM 
 
Přijaté usnesení:  1011/2005 - ZM schvaluje rozpočet města na rok 2005, dle přílohy se změnami, a to s: 
  příjmy:   146.873.600,-Kč 
  výdaji:   161.681.600,-Kč 
  financováním:    14.808.000,-Kč  
 
Přijaté usnesení:  1012/2005 - ZM zmocňuje RM k provádění rozpočtových opatření, kdy dochází ke změnám 

mezi  jednotlivými rozpočtovými paragrafy, do výše 20 %, max. však 200.000,-Kč. 
 

Přijaté usnesení:  1013/2005 - ZM stanovuje limity pro následující položky rozpočtu: 
§ 6171 – osobní výdaje:   26.000.000,-Kč ( veškeré mzdové náklady zaměstnanců města včetně  

                                                                                            zákonných odvodů ) 
           - věcné výdaje:     9.000.000,-Kč ( věcné náklady na chod MěÚ ) 

                           § 6112 – osobní výdaje:     2.300.000,-Kč  ( mzdové náklady místních zastupitelských orgánů ) 
                                  - věcné výdaje:        350.000,-Kč            
  § 3113 – ZŠ Jungmannova  2.681.000,-Kč 
    ZŠ Tyršova    3.560.000,-Kč 
  § 3111 – MŠ Zborovská       3.400.000,-Kč 
  § 4312 – Penzion pro důchodce 2.400.000,-Kč 
Hlasováno o všech  třech usneseních současně pro10, proti 3 

 
 
6.  Různé: 
6.1. 
Investiční akce  vybudování veřejné kanalizační sítě v ulici Brněnská (objekt SO-01) a 
veřejné vodovodní sítě v ulici Hybešova (objekt SO-03). 
Příloha č. 13, předkládá Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
Do jednání se vrátil pan V. Zejda 21:20 přítomno 14 členů ZM. 
 
Tento materiál byl již dvakrát projednáván, bylo vydáno usnesení ZM č.1110/2004 o smlouvě o sdružení a 
budoucím převodu investic a následně změna tohoto usnesení č. 1168/2004“: 
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Přijaté usnesení: 1168/2004 –  ZM schvaluje změnu usnesení  čís. 1110/2004 v tomto znění: uzavření smlouvy o 
sdružení  a budoucím převodu investic mezi Městem Kuřim a spoluinvestory – vlastníky pozemků  parc. čís. 
1083, 1081/2, 1081/3, 1081/1 a 1082.  
Město se bude podílet na nákladech stavby – rozšíření vodovodu DN 80 v celkové délce 79 m při ulici Hybešova, 
Kuřim a na nákladech stavby – vybudování kanalizace DN 300 v délce 108 m  pro výstavbu ve spodní části ulice 
Brněnská, Kuřim 50%  ceny  podle výběrového řízení, max. však 80.000,- Kč na jeden rodinný dům. 
 
Připomínky: 
L.Kincl - tento materiál není připraven do jednání ZM. Není k němu předložen žádný komentář, ani usnesení. 
PaedDr.Holman - tento materiál nemusí být projednán, je předložen k uvážení ZM.  
J.Brabec - vysvětlil, že byl požádán panem  Štěpánkem o projednání dnešním ZM. 
 
Z diskuse vyplynulo, že pokud někdo ze zastupitelů podá odpovídající návrh na usnesení, pak pravděpodobně, 
v tomto jediném případě (vzhledem k dříve přijatým usnesením) vyhoví žadateli a Město Kuřim se bude podílet 
na nákladech stavby – rozšíření vodovodu a na nákladech stavby – vybudování kanalizace pro výstavbu ve 
spodní části ulice Brněnská, Kuřim 50% ceny  podle výběrového řízení. 
 
Ing. Kotek - předložil níže uvedený návrh usnesení : 
 
Přijaté usnesení:  1014/2005 - ZM schvaluje změnu usnesení  čís. 1168/2004 v tomto znění: uzavření smlouvy 

o sdružení  a budoucím převodu investic mezi Městem Kuřim a spoluinvestory – vlastníky 
pozemků  parc. čís. 1083, 1081/2, 1081/3, 1081/1 a 1082.  
Město se bude podílet na nákladech stavby – rozšíření vodovodu DN 80 v celkové délce 79 
m při ulici Hybešova, Kuřim a na nákladech stavby – vybudování kanalizace DN 300 
v délce 108 m  pro výstavbu ve spodní části ulice Brněnská, Kuřim 50%  ceny  podle 
výběrového řízení. 

Hlasováno pro 9, zdrželo se 5 
 
 
Interpelace: 
- K. Múčková -  
požádala vedení města o doplnění počtu  kontejnerů na Podlesí. Dává k zamyšlení žádost obyvatel, aby se 
žádosti o státní sociální podporu (tiskopisy) mohly vyzvedávat na MěÚ v Kuřimi. 
 
- Ing. Kotek -  
požádal, zda by se mohlo propojit dlažbou nově vybudované parkoviště Na Loučkách s chodníkem. Upozornil 
na velmi špatnou bezpečnostní situaci v parku před vlakovým nádražím. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl pan Jiří Brabec. 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení - pro 14. 
 
Starosta ukončil jednání v 22:08hod. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 25.1.2005 
Zapsala Hana Koláčková 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
Ing. Miloš Krupica          Ing. Rostislav Hanák 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A,B) Plnění usnesení k 18.1.2005 
2, 2A,B) Národní síť zdravých měst – stanovy – instrukce 
3, 3A,B,C)  Žádost o odkoupení pozemku Wagnerovi, Potůčkovi - geometrické plány 
4) Odprodej bytových jednotek Wolkerova 947 
5) STAPPA mix 
6, 6A,B) Schválení zadání změny č. VIIIa ÚP SÚ Kuřim – zdůvodnění – plánek 
7, 7A,B) Podmět ke změně č.VIIIb. ÚP SÚ Kuřim – žádost o změnu – plánek 
8, 8A) Rozšíření KD o městskou knihovnu – plánek 
9, 9A,B) Prioritní akce  Města Kuřim – komentář – plánované výdaje 
10, 10A,B,C) Odprodej pozemků za MěÚ – tabulka – zápis – doplnění návrhu usnesení 
11) Vyúčtování vánoční sbírky 
12, 12A,B)  Rozpočet 2005  – návrh rozpočtu – změny 
13) Žádost manželé Štěpánkovi 
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