
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 2/2005 konaného dne 8.3.2005  
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, 
Květoslava Múčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav 
Zejda. 
 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec, Ing.Miloš Kotek, Ing.M.Bojanovská.  
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů zastupitelstva města (ZM), 
později se dostavil Dr.Ing.J.Marek a Ing.arch. V.Růžička. 
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
 
Návrhová komise: Lubomír Kincl a Ing.Rostislav Hanák 
Hlasováno pro všichni přítomní. 
 
Ověřovatelé zápisu:  RNDr.Igor Poledňák a Ing.Drago Sukalovský 
Hlasováno pro všichni přítomní. 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM k 28.2.2005 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Výstavba města, investice, návrh na změnu ÚP 
4. Žádosti o příspěvek  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
5. Finanční záležitosti – rozpočtová opatření 
6. Půjčky na bytovou výstavbu 
7. Národní síť zdraví 
8. Různé 
 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 28.2.2005 
Příl. čís. 1, 1A, předkládá  starosta, zpracoval KÚ. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán stav plnění usnesení uvedených v příloze. U usnesení č. 1096/2004 se nepodařilo včas splnit -
opatření spojená s registraci Mikroregionu Kuřimka a proto nemohla být ani realizována finanční opatření 
plánovaná na rok 2004. Současný stav je takový, že Mikroregion Kuřimka je zaregistrován a členský 
příspěvek může být zaplacen. Proto je navrhováno prodloužení termínu plnění usnesení. Tento nový termín 
umožní  i postupné zaplacení ročních členských příspěvků i dalším obcím. 
Plnění usnesení č.1227/2004 se pozdrželo v důsledku opoždění stavebních prací dodavatelem a následujícího 
administrativního vybavení smlouvy o převzetí infrastruktury do majetku města. 
 
Přijaté usnesení: 1015/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění svých usnesení k 28.2.2005 uvedených 

v příloze, prodlužuje termín plnění usnesení č. 1096/2004 do 31.12.2005 a usnesení 
č.1227/2004 do 15.6.2005. 

Hlasováno pro 12 
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2. Majetkoprávní úkony  
 
2.1. 
Bořivoj Neuman, Kuřim, Kout 25 – žádost o odkoupení pozemku  
Příl. čís. 2A, B, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Pan Bořivoj Neuman požádal o odkoupení části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ 
pozemkový katastr (PK) č. 336/1  k.ú. Kuřim označena jako díl „d“ o výměře 141 m2 dle geometrického plánu 
č. 1327-11/2000 ze dne 31.8.2000 - příloha č. 2A. Město Kuřim nabylo uvedený pozemek bezúplatným 
převodem od Pozemkového fondu České republiky (dále PF ČR) k zastavění veřejně prospěšnou stavbou – 
hřbitov. Pozemek se nachází v těsné blízkosti hřbitova a sousedí s pozemkem parc.č. 2759/3 k.ú. Kuřim. Parc.č. 
2759/3 k.ú. Kuřim o výměře 496 m2 je ve vlastnictví pana Bořivoje Neumana a patří do souboru pozemků, na 
kterých jmenovaný hodlá vybudovat provozní areál společnosti NEUMAN EL s.r.o. dle přiloženého projektu – 
příloha č.B. 
Ve smlouvě o bezúplatném převodu pozemků ze dne 26.5.2004 se Město Kuřim v článku IV. zavázalo, že 
pozemek bude zastavěn veřejně prospěšnou stavbou. V opačném případě (při změně územně plánovací 
dokumentace) je město povinno pozemek převést zpět PF ČR a nebude-li to možné – tzn., že pozemek bude ve 
vlastnictví třetí osoby, se město zavázalo k tomu, že poskytne PF ČR náhradu v penězích. Výše náhrady bude 
rovna ceně pozemků ke dni uzavření smlouvy (26.5.2004) a to podle cenového předpisu platného k témuž dni. 
Na základě výše uvedeného objednal odbor OMP znalecký posudek na vyčíslení ceny pozemku, dle účelu jeho 
využití. 
Pro úplnost uvádíme, že pan Bořivoj Neuman uzavřel dne 7.10.2004 kupní smlouvu s PF ČR na odprodej dílu 
„a“ a „b“ dle geometrického plánu č. 1327-11/2000 a na díl „d“ uzavřel dne 10.4.2002 s PF ČR nájemní 
smlouvu, kterou mu PF ČR pronajal pozemek za účelem uložení materiálu. Na základě povolení PF ČR pan 
Neuman pronajatý pozemek oplotil. Nájemní smlouva přešla s převodem pozemku na Město Kuřim.  
Ze strany dotčených  odborů MěÚ Kuřim nebylo k navrženému odprodeji části pozemku PK č. 336/1 k.ú. Kuřim 
o výměře 141m2 připomínek. 
RM schválila dne 12.1.2005 usn. č. 9/2005 adresný záměr na odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci 
– parcela původ pozemkový katastr PK 336/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 141 m2 panu Bořivoji Neumanovi, bytem 
Kuřim, Kout 25 za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně 
z převodu nemovitosti ponese pan Bořivoj Neuman.  
Celková částka za pozemek činí 35 250,- Kč a v této ceně je počítáno i s částkou cca 4.000,- Kč, kterou Město 
Kuřim v případě změny územního plánu je povinno uhradit PF ČR.  
Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn. Pan Neuman se schváleným 
záměrem souhlasí, ale současně žádá, aby Zastupitelstvo města Kuřimi zvážilo, zda navrhovaná cena odpovídá 
skutečné hodnotě pozemku. Uvádí že  pozemky v téže lokalitě koupil od Města Brna v roce 2000 za 112 Kč/m2 a 
v roce 2002 od PF ČR za 53,- Kč/m2. Na základě výše uvedeného navrhuje prodejní cenu pozemku podle 
cenového předpisu, tj. 53,-Kč/m2 (ostatní plocha provozního areálu), či za jinou cenu, kterou bude respektovat.  
 
Připomínky: 
Mgr.L.Ambrož:  navrhuje odprodej za cenu 250,- m2 
J.Herman:  žádá, aby grafické přílohy byly  lépe označeny 
V.Zejda: žádá, aby ZM hlasovalo, zda  existuje důvod  pro vyloučení z hlasování (§ 83 zák. 128/2000 Sb., o 

obcích), neboť je spoluvlast.  firmy, která zpracovala předložený projekt.  
Hlasováno dle  § 83, zák. 128/2000 - pro  4 (p.Zejda se může účastnit hlasování ve výše uvedené záležitosti). 
Na jednání se dostavil v 18:17 hodin – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1016/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ 

pozemkový katastr PK 336/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 141 m2 panu Bořivojovi Neumanovi, 
bytem Kuřim, Kout 25 za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem 
pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti ponese pan Bořivoj Neuman.  

Hlasováno pro 12, zdržel se  1 (p.Zejda) 
 
 
2.2. 
Manž. Aleš a Hana Wagnerovi, Kuřim, Tyršova 8 a Marek Potůček, Brno, Schwaigrova 
19  – žádost o odkoupení pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 2C, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
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Důvodová zpráva: 
Manželé Wagnerovi a pan Potůček žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim v ul. Zahradní. 
Pozemky budou využívány jako předzahrádky a příjezdové cesty k budoucím rodinným domkům. Na ulici 
Zahradní je již stanovena budoucí uliční čára – a to 6,5 m od stávajícího obrubníku silnice.  
Na zasedání zastupitelstva města dne 25.1.2005 byla projednávána možnost posunutí uliční čáry tak, aby byla 
respektována ochranná pásma položených sítí (nejdále položený je nízkotlaký plynovod – NTO DN 300)  a  
zároveň se využila možnost zvětšit předzahrádky. ZM uložilo OIRR vytyčit NTO DN 300 a připravit podklad 
pro komisi výstavby ke změně uliční čáry. Vytyčením plynovodu bylo zjištěno, že uliční čáru lze posunout cca o 
1 m blíže k obrubníku. 
 
Návrh usnesení : ZM bere na vědomí informaci o možnosti posunutí uliční čáry na ulici Zahradní o cca 1 m blíže 

k obrubníku. 
Hlasováno pro 8 – neschváleno. 
 
 
2.3. 
Bezúplatný převod pozemku dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. z vlastnictví  ČR-
Pozemkového fondu do majetku obce  
Příl. čís. 3A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi  prověřuje aktuální výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví číslo 
10002  – vlastník Česká republika, správce Pozemkový fond  České republiky, dle kterého je v současné 
době možné získat bezúplatným převodem  (v souladu s § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb., v platném znění) 
do majetku města  pozemek parc.č. 1165 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 280 m2 – lokalita ul. B.Němcové, neboť 
se jedná o pozemek v současně zastavěném území obce, dle schválené územně plánovací dokumentace  – plocha 
bydlení v rodinných domech. S ohledem na  blízkost dráhy a na skutečnost, že pozemek není komunikačně 
přístupný, nelze s ním počítat jako s pozemkem vhodným pro výstavbu rodinného domu. Po bezúplatném nabytí 
do majetku města může být pronajat jako zahrada (tak je užíván doposud), do budoucna může být městu 
prospěšný jako pozemek pro směnu, náhradu a pod. 
 
Přijaté usnesení: 1017/2005 -  ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1165  k.ú.Kuřim o výměře 

280 m2 do vlastnictví obce v souladu s ustanovením  § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb., 
v platném znění. Předmětný pozemek je dle schváleného Územního plánu sídelního útvaru 
Města Kuřimi součástí plochy bydlení v rodinných domech. 

Hlasováno  pro 13 
 
 
3. Výstavba města, investice, změna ÚP 
 
3.1. 
Pozemky pro stavbu knihovny 
Příl. čís. 4, 4A, předkládá Ing.Miloš Kotek, člen ZM. 
 
Důvodová zpráva: 
V přípravě rozšíření knihovny doporučuji posuzovat dvě varianty: 

1) Rozšíření knihovny s využitím stávajících prostor: 
Tato varianta je pravděpodobně nejméně nákladná. Přesto, že jsme neuspěli ve stavebním řízení na 
zvýšení budovy knihovny o I N.P., je zjevné, že jsme tuto variantu předčasně opustili a nevyužili 
dalších hypotetických možností rozšíření knihovny. 

2) Stavba nové knihovny „na zelené louce“.  
Nová stavba by se nejlépe přizpůsobila potřebám knihovny a jejím návštěvníkům. Prostory stávající 
knihovny by pak bylo možné využít komerčně, nebo přebudovat na bydlení. Za ideální pro nové 
umístění nové knihovny je možné označit dosud nevyužitou plochu na nám. 1. května v proluce vedle 
komerční banky, kde je počítáno s linií budovy až k Zahradní ulici. Takto umístěná knihovna by byla 
v centru města, snadno dostupná veřejnou dopravou se zázemím blízkého parkoviště a umožnila by 
bezproblémové zřízení návazných služeb (např. infocentrum  aj.). Závažným nedostatkem této varianty 
však je, že město nevlastní potřebné pozemky. Výstavba tzv. centrálního objektu na dnes zelené ploše 
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nám. by plochu náměstí rozbila a pravděpodobně bychom se opět dostali do problémů se zastíněním 
stávajících budov. Proto navrhuji, aby radnice podnikla všechny dostupné kroky k nabytí potřebných 
pozemků v proluce u KB až po Zahradní ulici do majetku města. Pokud by nastala varianta, že město 
vykoupí potřebné pozemky a přitom nakonec nedošlo k této variantě rozšíření knihovny, vykoupené a 
scelené pozemky bude jistě možné využít k jiným, např. komerčním účelům.  

 
Diskuze: 
Dr.Holman: město zvažuje ještě další varianty umístění knihovny, které nebyly projednány v ZM, ale byly 

předloženy k posouzení v radě města. 
 Lokalita na nám. 1. května  je komplikovaná nevyjasněnými majetkovými vztahy. 
 Zdrží se hlasování o variantě předložené Ing.Kotkem. 
J.Brabec:  také se zdrží v hlasování z důvodu, že v předloženém usnesení  není vyjádřeno, o jaké max. ceně  za 

pozemky je město ochotno jednat. 
Dr.Poledňák:  podporuje návrh Ing.Kotka  - pozemky jsou na strategickém místě, město by se o ně mělo zajímat 

a to nejen v souvislosti s výstavbou knihovny. Mohly by být i rezervou pro nějakou společenskou 
stavbu. 

 
Návrh  usnesení: ZM ukládá starostovi a radě města činit všechny dostupné kroky k dohodě o nabytí  pozemků 

p.č. 296 a 295 v k. ú. Kuřim do majetku města. 
Hlasováno pro 6,  zdrželo se  7 -  neschváleno. 
 
 
3.2. 
OIRR - Investiční  akce „Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. etapa“ 
Příl. čís. 5A předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR na jednání ZM dne 17.8.2004 předložil  žádost Ing. Dohnala o projednání navýšení investičních nákladů 
na obslužnou komunikaci v lokalitě U vlečky.  Provedením zatěžovací zkoušky vozovky byla zjištěna malá 
únosnost podloží /8 MPa oproti požadovaným 45 MPa/. Byl proveden projekt sanace, který předpokládá výměnu 
podloží o síle 35 cm. Z tohoto důvodu  byla předložena žádost o  navýšení inv. nákladů objektu  SO - 01 
Komunikace, zpevněné plochy  o 233 216,- Kč vč. DPH.  
Ke konci roku pan Dohnal opět žádal o navýšení finančních prostředků a to z důvodů  nutnosti přeložky 
drážního kabelu, dále na začátku úseku nové komunikace /před RD Bartákových/ byla zjištěna nevyhovující 
únosnost i přes provedení shora uvedenou sanaci podloží, je to nejnižší místo s vysokou hladinou spodní vody. 
Projektant na místním šetření doporučil pro zpevnění tzv. „Tensarové sítě“. Na místním šetření za účasti por. 
Čumy DI – Policie ČR byla konstatována nutnost uvedení  dopravního značení do souladu, tzn., pokud se jedná 
o obytnou zónu, je potřeba na začátku zpomalovací práh. Ten byl doporučen v místě křížení s ul. Novou, toto 
místo je vhodné vyspravit i z důvodů značného poškození pojížděním těžké techniky a překopy v rámci ukládání 
IS. Tato žádost byla předložena na zasedání zastupitelstva 14.12.2004, avšak z časových důvodů byla z jednání 
stažena. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák: navrhuje dokončení stavby pouze v režii Ing.Dohnala a následně po dokončení (dle smlouvy) 

doplatek dopočítat a doplatit (z důvodu přehlednosti investic). 
Ing.Dohnal:  stavba - cesta je už dokončena  vč. retardérů a faktury byly předloženy na OIRR. 
Dr.Poledňák:  má na mysli výstavbu celé infrastruktury. 
Ing.Dohnal:   předkládá náklady na celé zasíťování  pozemků. 
Dr.Poledňák:  trvá na svém požadavku i z toho důvodu, že min. 1 část sítí není v parametrech dle  projektu  jak 

by mělo být. 
Ing.Krupica: podporuje návrh Dr.Poledňáka – proplatit faktury po dokončení díla. 
Mgr.L.Ambrož  stahuje materiál z dalšího projednání  do dubnového zasedání ZM. 
 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje navýšení fin. prostředků inv. akce „Příspěvek na infrastrukturu  lokality U 

vlečky – 1. etapa“ pro objekt SO 01 - Komunikace, o 144 000,- Kč vč. DPH z  rozpočtové 
rezervy. 

O návrhu nehlasováno, staženo z projednání. 
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3.3. 
OIRR – výstavba retenční nádrže pro lokalitu Kolébka 
Příl. čís 6A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Moravská stavební Invest, a.s., (dále MSI) má záměr  realizovat část výstavby RD v lokalitě „Kolébka“ (nad tratí 
horní část ul. Hybešova). Nyní je ve fázi projektování a přípravy záměru a řešení inženýrských sítí: 

- komunikace bude nově zainvestována společně s chodníkem pro pěší až ke konci lokality v šířkových 
parametrech dle ÚP 

- vodovod bude přiveden z lokality Záhoří 
- kanalizace bude řešena jako oddílná v souladu s generelem kanalizační sítě Kuřim 
- pro dešťové vody podmiňují vodárny řešit retenční nádrží /uzavřená, nepropustná/, a to společnou pro 

celou lokalitu, ta bude zaústěna do drážního propustku a následně se dostanou dešťové vody do 
zaklenutého Mouzovského potoka a do Kuřimky. 

MSI žádá město o souhlas s umístění nádrže na pozemku v majetku města  - parcele č.2613 (nyní využívané pro 
cvičiště psů) s ohledem na další projektování zejména pro jednání s Českými drahami, poněvadž pozemek je 
součástí drážního tělesa. 
OIRR doporučuje udělit souhlas pouze za těchto podmínek : 

- retenční nádrž bude řešena pro celou lokalitu,  budou do ní zaústěny pouze vody ze zpevněných veřejných 
ploch, vody z RD budou likvidovány na vlastních pozemcích, a to z důvodů nenavyšování odtoku do 
Kuřimky 

- stavba retenční nádrže bude odpovídat požadavkům pro provozování společnosti Brněnských vodovodů a 
kanalizací a.s.,  a dále s podmínkou zajištění předání provozovateli  

- odtok retenční nádrž bude časově uveden do souladu s retenčními nádržemi při lokalitě Díly za Sv. Jánem 
- pozemek určen k jejímu umístění investor na vlastní náklady oplotí a zkulturní 
- město si vyhrazuje právo během dalšího stupně projednávání dokumentace tyto podmínky rozšířit 

 
Poznámka: 
Starosta stahuje z pořadu jednání,neboť   České dráhy s výstavbou  retenční nádrže ve svém ochranném pásmu 
nesouhlasí. 
 
Návrh usnesení :ZM souhlasí s umístěním retenční nádrže pro obytnou zástavbu v lokalitě “Kolébka“  za 

podmínek  daných odborem OIRR dle textu. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
Přestávka 18:55 – 19:15 hodin. 
V 19:00 se dostavil Dr.Marek - přítomno 14 členů ZM. 
 
 
3.4. 
OIRR – návrh na způsob financování obytného souboru „U vlečky „ – II.etapa 
Příl. čís. 7/I.  A-D a 7/II. předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
Atelier Zeta s.r.o.,  v zastoupení  pana Zdeňka Rigla, Pod Ostrou 8, Brno, žádá o schválení  návrhu na způsob 
financování obytného souboru „U vlečky“, II.etapa - sítě technické infrastruktury“ v rozsahu dle žádosti 
doložené v příloze. Pan Rigl navrhuje aby město dokončilo přivedení inženýrských sítí (IS) na hranici obou 
lokalit ve vlastní režii a dále se podílelo na zafinancování  II.etapy podílem 50 %, tj. dle doložené kalkulace 
1 966 224,- Kč. Zvolenou formu financování navrhuje s ohledem na velmi komplikované podmínky v lokalitě, 
které uvádí v žádosti. 
 
OMP k této věci sděluje : 
Prodeji pozemků  v návrhové lokalitě B 0.3 – II.etapa předcházelo výběrové řízení formou obálkové metody, 
uskutečněné dne 31.3.2004. Byly evidovány 3 žádosti (PROPAGANDA, spol. s.r.o., Zdeněk Rigl, DOLP, 
stavební společnost). Spol. PROPAGANDA se k výběrovému řízení nedostavila, jednatel společnosti DOLP Ing. 
Lossmann těsně před zahájením výběrového řízení telefonicky oznámil, že se výběrového řízení nezúčastní. 
Jediným zájemcem byl Zdeněk Rigl, kterému „Kupní smlouvou č. 80/2004“ ze dne 28.4.2004 byly pozemky o 
výměře 4.130 m2 odprodány v souladu s usn. ZM 1057/2004 ze dne 20.4.2004. 
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Před konáním výběrového řízení se dne  31.3.2004  konalo v kanceláři starosty Města Kuřimi jednání, na které 
byli přizváni  zájemci o nabízenou lokalitu. Pan Rigl osobně přítomen nebyl, dostavil se jeho zástupce p. 
Smolka. Zástupce OMP objasnil smysl schůzky : 

– kompletní informace o nabízené lokalitě (z odboru OIRR byly získány informace, že bude možno 
postavit více jak 5 RD – viz písemné stanovisko projektanta VH atelier ze dne 26.3.2004, které bylo 
přítomným předáno, a ve kterém jsou uvedena opatření na jednotlivých IS, které je potřeba provést 
v případě navýšení kapacity RD ve II.etapě) 

– postup při výběrovém řízení formou obálkové metody. 
Technické záležitosti vysvětlil vedoucí OIRR p. Kříž a Ing. Dohnal – investor I.etapy výstavby RD. 
 
OIRR k této věci sděluje : 
Žadatel uvádí, že při prodeji nebyly známy komplikace s vysokou hladinou spodní vody, její agresivitou, 
nedostatečná kapacita čerpací jímky a poddimenzovaný vodovodní řad realizovaný v rozporu s územním 
rozhodnutím. 
K dosti zásadním připomínkám ohledně inženýrských sítí OIRR uvádí, že není pravidlem za účelem prodeje 
pozemků provádět geologický průzkum,   že vodovod není vybudován v rozporu s územním rozhodnutím, kde se 
přímo uvádí profil DN 80 případně DN 63. V dalším stupni projektu – vodoprávním povolení je vodovod 
prodloužen v ul. Nová profilem PE 90 mm a dále v nové komunikaci I.etapy profilem PE 63 mm. Zrealizovaná 
čerpací jímka má kapacitu pro 11 rodinných domů, tedy pro obě etapy, avšak pokud by byly realizovány 
v souladu s územním rozhodnutím tj.  6 RD - I.etapa, 5 RD - II.etapa. Ve vyjádření  VH atelieru ze dne 
26.3.2004 bude při navýšení  počtu RD potřeba navýšit akumulační prostor jímky, dle sdělení OMP, byli 
kupující na tuto skutečnost upozorněni předáním příslušného  komentáře VH atelieru podmínkách možného 
navýšení RD ve II. etapě. 
Jediným sporným bodem při prodeji pozemků bylo to, že při prodeji bylo uvedeno přivedení IS na hranici 
lokality, dle grafické přílohy je to podle žadatele rozhraní lokalit,  dle stavebního a vodoprávního povolení a 
v souladu s odsouhlasenými náklady na financování I. etapy je hranice posunuta  cca o 20 m méně. 
 
Diskuze: 
V.Zejda: domnívá se, že  město by se mělo podílet v této etapě výstavby na zvýšených nákladech na stavbě  

komunikace a na vodovodu. 
Dr.Holman: p.Rigl se zúčastnil VŘ a měl možnost  prověřit si kvalitu pozemků. 
Z.Rigl: přiznal, že si při koupi pozemky pořádně neprověřil a až později zjistil, že cena je vysoká. Jeho 

požadavek následně byl ten, aby se město podílelo 50% žádá od města 1.200.000,- Kč),  nebo infrastr. 
zainventovalo. 

V.Zejda: pokud by měl p.Rigl zainventovat vše sám, cena pozemků by se tak zvedla o cca 4 mil., tj. 2.250, 
Kč/m2. 

Dr.Poledňák: je ochoten a navrhuje p.Riglovi jednat o zrušení výběrového řízení na prodej předmětných 
pozemků, které  se v současné době může jevit jako problematické. 

J.Herman: dotázal se p.Rigla, jak by se firma zachovala v případě, že by město na návrh  firmy – podílet se 50% 
na investicích - nepřistoupilo ? 

Z.Rigl: firma by uvažovala o odstoupení od  kupní smlouvy.  
 Trvá na tom, že pozemky nejsou zasíťovány na „hranici  lokality,“ tak  jak bylo v podmínkách 

výběrového řízení.  
 Je přesvědčen,  že město tak nedodrželo podmínky VŘ a kupní smlouva  by tak byla neplatná. 
 
Pan Zejda žádá hlasování dle § 83, zák. 1258/2000 Sb., neboť je spoluvlast. firmy, která je pověřena 
zastupováním firmy p.Rigla při všech výkonech  spojených  se stavebním řízením.   
Hlasováno: pro 9 – p.Zejda se nezúčastní hlasování v níže uvedených návrzích usnesení. 
 
Protinávrh předložený p.Zejdou: 
Návrh usnesení: Město Kuřim uhradí  náklady na vybudování  druhé etapy sítí  technické infrastruktury a 

komunikace v lokalitě „U vlečky“ od stávajících nápojných bodů až po odbočení do  prostoru 
rodinných domů realizovaných v této etapě. Zbývající část uhradí investor pan Zdeněk Rigl. 

Hlasováno pro 7  zdrželo se 6, 1 nehlasoval - neschváleno 
 
Starosta původní, níže uvedený návrh stahuje z jednání. 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje x neschvaluje dofinancování I. etapy infrastruktury lokality U vlečky na  

rozhraní  lokality č. II. 
O návrhu nehlasováno. 
 

 6



Závěrem Dr.Poledňák sdělil, že dnešní výsledek nevylučuje další jednání s firmou p.Rigla a pokud by do konce 
měsíce května nedošlo k vzájemné dohodě, doporučuje vyhlásit nové výběrové řízení na prodej pozemku. 
 
 
Z. Rigl. a Ing.Dohnal odcházejí z jednání ve 20:15 hodin. 
 
 
3.5. 
Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
Příl. čís. 8, 8A, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR města Kuřimi předkládá zařazení dalšího podnětu k připravované změně č. VIII b. ÚP SÚ Kuřim, který se 
týká změny funkčního využití části plochy pro občanské vybavení a služby - na plochu pro bydlení v rodinných 
domech. Předmětné pozemky jsou v majetku Města Kuřimi a nacházejí se v atraktivní lokalitě Kolébka.  
Moravská stavební – Invest a.s. zpracovává projektovou dokumentaci pro územní řízení na část plochy B5.1 pro 
44 rodinných domů a bude investovat do  zhotovení zpevněné komunikace vč. inženýrských sítí, je pro město 
výhodnější  prodej pozemků pro rodinné domy. 
 
Přijaté usnesení: 1018/2005 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny č. VIII b. Územního plánu sídelního 

útvaru Města Kuřimi: - změna funkčního využití části plochy pro občanské vybavení a služby 
na plochu pro bydlení v rodinných domech. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
4. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4.1.  
Schválení příspěvků z KF 
Příloha čís. 9, 9A, předkládá Ing.R.Hanák, člen ZM 
 
Důvodová zpráva: 
Výbor KF projednal na svém zasedání dne 22.2.2005 33 žádostí  o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti  a předkládá ZM ke schválení návrhy dle níže uvedené tabulky. 
Již druhým rokem se nám maximum žádostí tradičních organizátorů resp. žadatelů, zejména z řad velkých 
spolků, kumuluje do prvního kola výběrového řízení. Vycházím z předpokladu, že ze spolků tradičně žádajících 
částku větší jak 10 000,- Kč nám, pokud budou žádat, výhledově do dalších dvou kol zbývají ČSCH, horolezci, 
hasiči a případně košíkáři. Ostatní, jak lze usoudit ze skutečnosti roku 2004, jsou většinou pořadatelé žádající 
částky v řádu 3000,- Kč. Na základě této skutečnosti konstatuji, že navrhovaná částka zatím koresponduje 
s vývojem předcházejícího roku.  
 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 22.2.2005: 

p. č. Žadatel Žádáno navrženo účel čerpání  

1. SK Kuřim stolní tenis       35 000,- 35 000,- nájmy a materiál  1) 

2. SK Kuřim házená     149 000,- 110 000,- nájmy, materiál a turnaje mládeže, Kuřimský pohár   

3. SK Kuřim sil. trojboj       30 000,- 30 000,- mistrovství ČR-ceny, pořadatelské náklady   

4. TJ Slovan Podlesí       30 000,- 15 000,- materiální vybavení 2) 

5. TJ Slovan Podlesí       17 000,- 15 000,- Kuřimská běžecká liga, pořadatelské náklady   

6. TJ Slovan Podlesí        8 000,- 4 000,- atletický pětiboj družstev - ceny  

7. TJ Slovan Podlesí        3 250,- 3 250,- 4 akce pro děti  

8. Futsal-Kuřimská liga       15 500,- 10 000,- nájmy 1) 

9. FC Kuřim     150 000,- 130 000,- náklady mládežnických družstev  

10. Plavecký klub kuřim       40 000,- 40 000,- pronájmy  

11. Kumprecht Marek        2 000,- 2 000,- cyklistický orientační závod na Podlesí  

12. Střelecký klub Kuřim        2 600,- 9 000,- náklady střeleckých soutěží 3) 

13. Střelecký klub Kuřim        2 250,- 0,-    

14. Střelecký klub Kuřim        6 200,- 0,-    
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15. Hard Bikers Kuřim       20 000,- 20 000,- pořadatel. náklady "Kuřimská hora 2005" - závod horských kol  

16. Orel Kuřim  ? 0,- prominutí nájemného plaveckého bazénu 4) 

17. Sokol Kuřim       18 600,- 14 600,- mem. M. Babáka,T.FOX, tenis-míče,st. tenis-míče, lavička  

18. SC Kuřim       37 000,- 26 000,- konkurz Zahrady a předkolo Tr.Porty (8000,-),Zahrada (18000,-)    

19. SC Kuřim       40 000,- 30 000,- folková přehlídka 5) 

20. SC Kuřim     230 000,- 150 000,- Kuřimské zámecké kulturní léto  

21. SC Kuřim       30 000,- 30 000,- Spolek přátel hudby  

22. DDM Kuřim        4 500,- 4 500,- 6 míčů volejbalové družstvo   

23. DDM Kuřim       19 000,- 17 000,- pálení čarodějnic, pohádková cesta  

24. DDM Kuřim       31 500,- 31 500,- pronájmy tělocvičen  

25. ZUŠ Kuřim        8 000,- 8 000,- ceny soutěže ZUŠ  

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

27. ZŠ Tyršova Kuřim        5 000,- 5 000,- divadelní kulisy, kostýmy a rekvizity  

28. Slávek Bednář       40 000,- 20 000,- výroba plakátů ROCK MADE IN GAMBRINUS KUŘIM  

29. DS římskokat. Církev        8 000,- 8 000,- 2 představení či koncerty (2x4000,-) 6) 

30. Klub maminek Kuřim        9 200,- 10 000,- na činnost v roce 2005  

31. Agentura Vendulka  ? 0,- Agentura Vendulka - maškarní ples a miss Žabka 7) 

32. T.O.Llano Estacado        5 000,- 3 000,- pronájem sálu, výdaje kapely  

33. SK Kuřim volejbal       66 000,- 46 000,- nájmy 2005 (38000,-), Kuřimský měšec (8000,-) 8) 

celkem :  1 065 600,- 829 850,- zpracoval: Ing.Hanák  

 poznámka:  

1) jednorázově na celý rok 2005    

2) zbylé náklady pokrýt zvýšením členských příspěvků  

3) příspěvek na všechny 3 soutěže, detailní rozdělení částky na jednotlivé z nich dle uvážení výboru klubu   

4) v kompetenci RM - bude předloženo do RM 23.2.2005  

5) podmíněno natáčením ČT    

6) zatím detailně nespecifikováno    

7) adresováno na RM  

8) žádost podaná po termínu    

 
Připomínky: 
J.Brabec: upozornil na nízký počet (i když nadpoloviční) přítomných členů  výboru na posledním jednání, což 

se,  jak se domnívá, odrazilo na výsledku jednání výboru. 
Ing.Hanák:  počet členů na tomto konkrétním jednání bylo ovlivněno „chřipkovým obdobím“, jinak  téměř 

všichni členové Výboru se řádně účastní jednání. 
Dr.Poledňák: žádá  žádosti č. 32 vyhovět v plném rozsahu, tj. schválit částku -5.000,- Kč. 
Ing.Krupica: žádá o příspěvek 3.100,- na přednáškovou činnost  Sokola Kuřim, odd. turistiky (žádost nebyla 

podána omylem). 
J.Herman: navrhuje, aby si Sokol požádal v dalším kole. 
Žádost „Agentury Vendulka“ o proplacení pronájmu kulturního domu bude postoupena k projednání v radě 

města. 
Ing.Sukalovský: žádá o vyplacení celé částky žádostí čís. 18,19 a 20 (žádosti Společenského centra). 
Dr.Marek a J.Herman: apelují na respektování  závěrů  výboru a nepodávali návrhy na změny. 
Ing.Sukalovský: zpochybňuje kompetentnost výboru KF. 
Členové ZM závěrem diskuze stahují  své pozměňující návrhy. 
 
Dr.Poledňák při hlasování  vzdálen z jednání – přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1019/2005 -  ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu „Výboru kulturního fondu“  ze dne 22.2.2005 - dle přílohy. 
Hlasováno pro 12, zdrž. 1  
 
 
4.2.  
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 
Pří. čís. 9B, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
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Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán ke schválení vzor smlouvy, na jejímž základě budou poskytovány schválené příspěvky 
z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. Staré smlouvy jsou již nevyhovující dnešní potřebě, protože 
nezohledňují nejnovější právní předpisy, ani nevyhovují požadavkům města. Nový typ smlouvy se liší 
především v následujících bodech: 

- částka je vyplacena jako záloha po podpisu smlouvy a po příjemci dotace je vyžadováno provedení 
kompletního vyúčtování v daném termínu, 

- smlouva obsahuje i sankční opatření, které ošetřují zájmy města a umožňuje provedení kontroly 
kdykoliv v průběhu čerpání dotace. 

 
Vzor smlouvy je předložen ke schválení ZM z toho důvodu, že některé schvalované dotace převyšují částku 
50 000 Kč, tudíž ze zákona rozhodování o nich přísluší ZM. Stejný vzor smlouvy bude uplatněn i u čerpání 
dotací menších. Obdobně postupoval při schvalování dotací i Jihomoravský kraj, kdy spolu se schválením dotací 
schválil i vzor smlouvy.  
 
Přijaté usnesení: 1020/2005 - ZM schvaluje v souladu s § 86 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, vzorovou „Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Kuřim“ dle přílohy 
– se změnou 

Hlasováno  pro 14 
 
 
 
5. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 10, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu, v platném znění, 
vyhlašuje ZM výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček.  
Termín podávání žádostí na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl na jednání ZM stanoven 
v roce 2005 na období od 9.3.2005 do 8.4.2005 včetně. 
 
Přijaté usnesení: 1021/2005 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 

z Fondu pro  podporu bytové výstavby dle Obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 
o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a 
doplňků. Termín podání  žádostí je od 9.3.2005 do 8.4.2005.  

Hlasováno pro 14 
 
 
 
6. Rozpočtová opatření 
Příl. čís. 11, předkládá Mgr.L.Ambrož, zodpovídá OF. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM je předkládán návrh na první rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2005, a to především z důvodu 
změny ve výši dotací poskytovaných ze státního rozpočtu a rozpočtu JmK. 
 
1) 
Příjmy: pol. 4111                          + 526 000 Kč  
Výdaje: § 6409 rezerva                 + 526 000 Kč  

- jedná se o navýšení neúčelové dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu 
 
2) 
Příjmy: pol. 4116                       + 2 591 000 Kč 

      § 6409                            - 2 500 000 Kč 
Výdaje: § 3314                                + 91 000 Kč 
 

- jedná se o definitivní přiznání dotace na výkon regionálních funkcí knihovny, částka 2 500 000 Kč byla 
již do rozpočtu zapojena v § 6409, nyní je výše upřesněna a celková částka přeúčtována na správnou 
položku 
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3) 
Příjmy: pol. 4122                          + 563 000 Kč 
             § 6409                            - 1 000 000 Kč 
Výdaje: § 6409 rezerva                  - 437 000 Kč 

- jedná se o upřesnění výše dotace na zajištění LSPP, dotace byla snížena na částku 563.000,- Kč, 
narozpočtována byla částka 1 000 000 Kč, o rozdíl je ponížena rezerva 

 
4) 
Příjmy: § 2229 doprava               + 15 400 Kč 
Výdaje: § 2229                            + 15 400 Kč 

- na základě poruchy radaru měřící rychlost ve městě Kuřim byla provedena jeho oprava a část opravy 
proplatila Česká pojišťovna 

 
Přijaté usnesení: 1022/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.1  k rozpočtu města na rok 2005 - dle 

zápisu. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
7. Národní síť zdravých měst  
Příl. čís. 12A, B, předkládá a zpracoval Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM schválilo 25.1.2005 svým usnesením č.1004/2005 přidružené členství Města Kuřim v asociaci Národní síť 
Zdravých měst ČR na základě předloženého projektu „Město Kuřim – přidružený člen Národní sítě Zdravých 
měst ČR“.  
Národní síť Zdravých měst ČR vytvořila metodiku Česká Brána 21 (New Gate 21), oceněnou jako Světový 
projekt EXPO 2000. Ta doporučuje opřít Projekt Zdravé město o politickou deklaraci zastupitelstva a 
v participativním procesu vytvořit Plán zdraví a kvality života. Takto vytvořený dlouhodobý plán má být 
rozpracován do pravidelně vyhodnocovaných ročních (či akčních) plánů a má být propojen do strategického 
rozvoje města, jehož přípravu již Město Kuřim zahájilo.  
 „Zdravé město“ je prestižní označení pro municipalitu (město, region), která je aktivně zapojena do 
mezinárodního Projektu Zdravé město (resp. region) pod patronací OSN-WHO. V rámci jednotlivých států 
Evropy vznikají národní sítě, které mezi sebou spolupracují. Ačkoliv Zdravé město má organizační místo 
v městském úřadě, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá se prostor pro 
posilování aktivity a zájmu obyvatel. 
Zdravá města se opírají o následující Principy OSN a EU: 

 PODPORA ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA (viz dokumenty Zdraví 21 a NEHAP – popis v příloze; 
z nich vychází místní Plány zdraví a kvality života) 

 UDRŽITELNÝ ROZVOJ (viz dokument Agenda 21 – popis v příloze) a místní postup k propojení 
oblastí sociální, ekonomické a životního prostředí. 

 PARTICIPACE veřejnosti / PARTNERSTVÍ v komunitě. 
 
Město Kuřim již svými aktivitami začalo naplňovat navrhovanou deklaraci: 

 Projekt Kuřim - Zdravé město má k termínu projednávání deklarace již zajištěny doporučované 
podmínky a zázemí (tzn. komise Projektu NSZM, koordinátor a odpovědný zástupce vedení města). 

 Město Kuřim zahájilo práce na přípravě strategického plánu rozvoje města za využití metod týmové 
práce a za účasti veřejnosti. Spolu s ním bude vznikat i Plán zdraví a kvality života. 

 
Dr.Poledňák se v 20:55 hod. vzdálil z jednání, přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1023/2005 -  ZM schvaluje řádné členství Města Kuřimi v asociaci Národní síť Zdravých 

měst ČR a deklaraci Projektu Kuřim- Zdravé město. 
Hlasováno pro 13. 
 
Přijaté usnesení: 1024/2005 - ZM  schvaluje roční členský příspěvek Města Kuřimi v asociaci Národní síť 

Zdravých měst ČR ve výši 1,50 Kč na 1 obyvatele s trvalým bydlištěm v Kuřimi. 
Hlasováno pro 13 
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8. Různé 
 
8.1. 
TENZA, a.s. – žádost o změnu subjektu odkupujícího pozemky „za úřadem v Kuřimi“ 
Příl. čís. 13, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
TENZA, a.s. doručila dne 25.2.2005 k rukám starosty města žádost o změnu názvu subjektu, který odkoupí 
pozemky v lokalitě „za úřadem“ v Kuřimi v souladu s usnesením ZM číslo 1009/2005 ze dne 25.1.2005. 
Z důvodu financování plánované bytové výstavby na pozemcích  je ze strany bank (ČSOB, KB a další) 
jednoznačně požadováno, aby celá výstavba včetně nákupu pozemků byla oddělena od ostatních aktivit firmy 
TENZA, a.s. Z toho důvodu byl dne 14.2.2005 sepsán „Notářský zápis“ (viz příloha), kterým společnost 
TENZA, a.s. se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or. č. 7, okres Brno-město, PSČ 617 00, IČ 25570722  
zastoupená předsedou představenstva Dr.Ing.Daliborem Králem, jako jediným společníkem obchodní 
společnosti ENERGOTEN, s.r.o. rozhodla o změně názvu obchodní firmy na nový název TENZA Real, 
s.r.o. 
Ke dni podání žádosti o změnu názvu subjektu odkupujícího pozemky „za úřadem v Kuřimi“ však  dceřiná firma 
TENZA Real, s.r.o. se sídlem Svatopetrská č.p. 35, or.č. 7  dosud není  zapsána v Obchodním rejstříku. Zástupce 
společnosti Ing.arch.Kaplan přislíbil, že na jednání ZM dne 8.3.2005 bude zápis z OR  k dispozici. 
Odbor majetkoprávní MěÚ činí v návaznosti na vyhotovený  geometrický plán číslo 1940-17/2005 ze dne 
23.2.2005 kroky k uzavření „kupní smlouvy“.  Firmě TENZA, a.s. byl již návrh „Kupní smlouvy“ zaslán. 
Předmětem prodeje je část pozemku  parc.č. 1593/4, ozn. jako díl „e“ o výměře 3577 m2 a část pozemku parc.č. 
1743 k.ú.Kuřim ozn. jako díl „d“ o výměře 731 m2 , které dle shora citovaného GP  tvoří pozemek,  nově 
označený jako  parc.číslo 1593/4 k.ú.Kuřim o výměře 4308 m2. 
 
V 21:05 se vrátil do jednání Dr.Poledňák – 14 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1025/2005 - ZM ruší  své usnesení číslo 1009/2005 ze dne  25.1.2005. 
 
Přijaté usnesení: 1026/2005 - ZM schvaluje (v souladu s vyhlášeným záměrem Rady města Kuřimi na 

odprodej ze dne 24.11.2004 a dle geometrického plánu číslo 1940-17/2005 ze dne 
23.2.2005)  odprodej pozemku parc.č. 1593/4 k.ú.Kuřim o výměře 4308 m2 firmě TENZA 
Real, s.r.o. se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35, or. č. 7, PSČ 617 00 za cenu 2.050,- 
Kč/m2. Náklady Města Kuřim spojené s převodem pozemku, včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti uhradí TENZA Real, s.r.o. 

Hlasováno pro oba návrhy současně: pro 11, zdrželi se 3. 
 
 
 
8.2. 
TJ Sokol Kuřim – žádost o půjčku 
Příl. čís. 14A-C, Předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Na Město Kuřim se obrátili zástupci TJ Sokol Kuřim se žádostí o poskytnutí půjčky ve výši  200.000,- Kč, 
kterou by využili na dokončení podřezání a izolace zdiva budovy Sokolovny. Navrhují, aby byla půjčka 
poskytnuta jako bezúročná s dobou splatnosti ve 2 variantách. První varianta je ta, že půjčka bude splacena 
jednorázově, po přiznání dotace z ústředí Sokola, pravděpodobně do konce roku 2005. Druhá varianta je ta, že 
Sokol dotaci neobdrží, pak tedy předpokládá splácení půjčky v ročních splátkách ve výši 50.000,- Kč počínaje 
rokem 2006. Sokol v závěru žádosti žádá o to, aby část půjčky byla nenávratná. Odbor finanční navrhuje schválit 
poskytnutí bezúročné půjčky a to s ohledem na vývoj úrokových sazeb a také s ohledem na to, že žadatelem je 
nevýdělečná organizace, zaměřující se na práci s mládeží.   
 
Mgr.L.Ambrož: souhlasí s poskytnutím půjčky bezúročně s tím, že bude splacena jednorázově po obdržení 

dotace z ústředí Sokola. 
L.Kincl:  navrhuje doplnění usnesení „ nejpozději však do 31.12.2009.“  
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Přijaté usnesení: 1027/2005 - ZM schvaluje poskytnutí bezúročné účelové půjčky Tělocvičné jednotě  Sokol 
Kuřim, Tyršova 480, IČ: 44947763, ve výši 200.000,- Kč, s ročními splátkami ve výši 50.000,- 
Kč s podmínkou, že půjčka je splatná do 1 měsíce po obdržení dotace na stejný účel od České 
obce sokolské, nejpozději však do 31.12.2009.  

Hlasováno pro 13, zdržel se  1. 
 
 
 
Závěrem J.Brabec informoval přítomné, že se řidiči autobusů odmítají otáčet na Podlesí, neboť „točna“ 
nevyhovuje  zákonným parametrům. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl  p.L.Kincl. 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení – pro 14. 
 
 
Starosta ukonči jednání ZM ve 21:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 8.3.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

RNDr.Igor Poledňák         Ing.Drago Sukalovský 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
1, 1A Plnění usnesení ZM k 28.2.2005 
2, 2A-C Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
3, 3A Bezúplat. převod  pozemku p.č.1165 z PFČR 
4, 4A Návrh na  zakoupení pozemků pro stavbu knihovny na nám.1.května 
5, 5A Žádost Ing.Dohnala o příspěvek na infrastrukturu v lok. U vlečky – 1. et. 
6, 6A Návrh na výstavbu retenční nádrže v lok. „Kolébka“ 
7/I.,A,B,C Návrh na financování  obyt. souboru „U vlečky“ – II. et., graf. příloha 
         7D Plná moc udělená Atelieru ZETA 
7/II. Návrh na způsob financování obyt. souboru „U vlečky“ – II. et. – dle p.Rigla 
8,8A Podnět ke změně ÚP, grafic. příloha 
9, 9A Příspěvky z Kulturního fondu 
    9B Vzor smlouvy o poskytnutí příspěvku z KF 
10 Půjčky na bytovou výstavbu z FBV - vyhlášení 
11 Rozpočtová opatření 
12,12A,B Národní síť zdravých měst, Základní informace o dokumentech Zdraví 21, Agenda 21 a NEHAP, 

DEKLARACE 
13 TENZA a.s – schválení změny subjektu odkupujícího pozemky 
14, 14A-C TJ Sokol Kuřim – žádost  o půjčku, rozpočet nákladů, rozpočet  Sokola v roce 2005 
15 Slévárna Kuřim a.s – informace o plánované rekonstrukci  
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