
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 5/2005 konaného dne 28.6.2005  

Přítomni:  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, 
Ing.Miloš Kotek,  Ing. Jaromír Němec, Dr.Igor Poledňák,  Ing. arch.Vladislav Růžička,  Vladislav Zejda – 
členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
Před zahájením jednání zastupitelstva se dostavil Ing.Pavel Kaderka (autorizovaný inženýr oboru pozemních 
staveb mostů a inž. konstrukcí), který byl městem Kuřim osloven, aby podal posudek, zda městu vzniká, nebo 
nevzniká povinnost finančního plnění  vůči manž. Vonešovým, kteří  žádají město Kuřim o příspěvek na opravu 
kanalizační přípojky k jejich domu. 
Dle posudku Ing.P.Kaderky městu v případě manž. Vonešových nevzniká žádné finanční plnění. Brněnské 
vodárny a kanalizace se o přípojky k RD starají v případě, že došlo k havárii následkem veřejného provozu. 
 
 
Místostarostka p.Alena Matějíčková zahájila jednání zastupitelstva v 18:10 hodin, úvodem přítomno  12 členů 
zastupitelstva města (ZM), později se dostavil Dr.I.Poledňák.  
 
Návrhová komise: V.Zejda  a Ing.J.Němec 
Hlasováno: pro 12 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.M.Kotek a Ing.arch.V.Růžička 
Hlasováno pro 11., zdržel se 1. 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva  byl ověřen, připomínky p.Hermana byly zapracovány do zápisu. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.6.2005 
2. Školství 
- Nové zřizovací listiny mateřské školy a základních škol zřizovaných Městem Kuřimí. 
- Jmenování členů Školské rady při ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov za zřizovatele 
- Jmenování členů Školské rady při ZŠ, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov za zřizovatele 
- Zřizovací listiny školských rad při základních školách zřizovaných Městem Kuřimí. 
3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
4. Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
5. Finanční záležitosti 
- Dodatek ke smlouvě 45/2005 
- Rozpočtové opatření č.4  
- Podnikatelský OBOLUS  
6. Různé 
- Smlouva o partnerství na přípravu, realizaci a zajištění zdrojů financování projektu  „Rekonstrukce a dostavba 
kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi 
- Doplnění výběrové komise pro podporu kulturní a spolkové činnosti 
- Petice proti využití  Klubu důchodců (KD) na ul. Popkova pro potřeby knihovny 
- Žádost o příspěvek  na výstavbu sítí technické infrastruktury a komunikací „U vlečky „ – II.etapa 
- Žádost o úpravu usnesení . 1224/2004  
- Městská knihovna – informace o plnění usnesení  
- Manželé Vonešovi, Legionářská 469 – žádost o příspěvek na opravu kanalizace 
- Rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy 
Program jednání schválen 12 hlasy. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.6.2005 
Příl. čís. 0, předkládá A.Matějíčková, zpracovala KU. 
 
K danému datu zůstává nesplněno 6 usnesení – čís. 1147/2000, 1261/2000, 1032/2004, 1120/2004  1198/2004 a 
1227/2004. Znění usnesení  viz příloha. 
 
Přijaté usnesení: 1058/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení  k 20.6.2005 uvedených v příloze. 
Hlasováno pro 12. 
 
 
 
2. Školství 
2.1. 
Nové zřizovací listiny mateřské školy a základních škol zřizovaných Městem Kuřimí. 
Příl. čís. 1/1, 1A-C, předkládá A. Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
Od 1.1.2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání  (školský zákon), který zrušil všechny do té doby platné zákony a právní předpisy ve školství. 
Z tohoto důvodu bylo třeba upravit zřizovací listiny škol zřizovaných Městem Kuřimí tak, aby byly v souladu s 
novými právními předpisy i požadavky školského rejstříku. Jelikož stávající zřizovací listiny byly už 
novelizovány mnohými dodatky, bylo rozhodnuto zpracovat zřizovací listiny zcela nové a zapracovat do nich 
všechny novinky a požadavky zřizovatele. K návrhům zřizovacích listin se postupně vyjádřili kompetentní 
pracovníci některých odborů MěÚ Kuřim (OMP, OF, OIRR, OŽP), tajemník MěÚ, ředitelé jednotlivých škol a 
pracovník OŠ KÚ JmK. Majetkové záležitosti byly konzultovány s daňovou poradkyni paní Dagmar Rousovou. 
Z důvodu budoucích změn v jednotlivých zřizovacích listinách jsou kvůli preciznějšímu administrativnímu 
vybavování předložena tři samostatná usnesení. Součástí zřizovacích listin jsou i přílohy, ve kterých je uveden 
stav majetku, který je svěřen do správy škol, aby se přesně vyjádřilo jakým majetkem školy disponují. Příslušné 
majetkové změny se budou realizovat dodatkem ke zřizovací listině, a to každoročně k 31.1. dle inventúry 
majetku jednotlivých škol za uplynulý kalendářní rok. 

 V příloze zřizovacích listin  je uveden podrobný soupis nemovitého majetku, který byl svěřen škole do 
správy včetně výměry a pořizovací ceny. O správě nemovitého majetku škol označovaných jako hřiště ZŠ bylo 
rozhodnuto, že zůstane ve správě Města Kuřimi. Tyto pozemky jsou využívány i veřejností.  

V další příloze je uvedena účetní hodnota movitého majetku dle finanční rozvahy a inventury k 
31.12.2004.  
- Celková hodnota nemovitého majetku ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov (bez hodnoty 

pozemků ve správě města) je 16.637.799,70 Kč, movitý majetek činil k 20.6.05 7.289.187,20 Kč 
- Celková hodnota nemovitého majetku ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okr. Brno-venkov (bez hodnoty pozemků 

ve správě města)  činí 29.672.092,50 Kč,  movitý majetek  činil k 31.12.04  3.861.820,- Kč 
- Celková hodnota nemovitého majetku MŠ Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov (bez hodnoty 
pozemků ve správě města) činí 14.319.618,40 Kč, movitý majetek  činil k 31.12.04 3.714.720,- Kč. 
 
Poznámka: 
1) J.Brabec se obrátil na přítomné ředitele obou kuřimských základních škol a ředitelku mateřské školy, zda 
souhlasí se zněním nových zřizovacích listin. 
Všichni ředitelé se zněním souhlasí. 
2) Ve znění  zřizovacích listin rozeslaných v řádném termínu byly provedeny některé drobné změny, které byly 
zapracovány do materiálů, předložených přímo na jednání zastupitelstva. Tyto změny ZM svými níže uvedenými 
usneseními schválilo. 
 
Přijaté usnesení: 1059/2005 - ZM schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno - venkov, příspěvková organizace s účinností  od 1.7.2005 – se změnami. 
Hlasováno pro 12. 
 
Přijaté usnesení: 1060/2005 - ZM schvaluje  zřizovací listinu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno – venkov s účinností od 1.7.2005 – se změnami. 
Hlasováno pro 12. 
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Přijaté usnesení: 1061/2005 - ZM schvaluje zřizovací listinu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov s účinností  od 1.7.2005 – se změnami. 

Hlasováno pro 12 
 
 
2.2. 
Jmenování členů Školské rady při ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov za 
zřizovatele 
Příl. čís. 1/2, předkládá A. Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) musí být při ZŠ zřizovatelem zřízena školská rada. Zřizovatel určí počet členů 
školské rady a jmenuje její jednu třetinu, druhá třetina členů ŠR je volena pedagogickými pracovníky školy a 
třetí třetina je volena zákonnými zástupci žáků. 
Dne 8.6.2005 proběhly na ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov volby členů do školské rady.  Volby 
proběhly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a dle schváleného volebního řádu.  
Ve volbách do školské rady byli zvoleni tito kandidáti: 
 
Za zákonné zástupce:     Za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Skřípská Hana     Mgr. Martyninková Tamara 
Mgr. Babák Ctibor     Mgr. Kleveta Petr 
Mihulová Gabriela     Ing. Havlásková Romana 
 
Za zřizovatele navrhujeme do ŠR při ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov tyto zástupce: 
Ing. Hanák Rostislav   Na Loučkách 1212, Kuřim   541 264 068 
Matějíčková Alena     Úvoz 340, Kuřim     777 307 293 
Mgr. Trtílková Alena   Vrchlického 12, Kuřim    541 422 348 
 
Návrhy změn, diskuze: 
A.Matějíčková  navrhuje do ŠR za město na své místo starostu. 
Dr.Holman předkládá protinávrh - místo starosty navrhuje zpět  A.Matějíčkovou. 
Hlasováno o protinávrhu Holmana (o původně předloženém návrhu): 
 
Přijaté usnesení: 1062/2005 - ZM jmenuje Ing.Rostislava Hanáka, Alenu Matějíčkovou a Mgr.Alenu 

Trtílkovou členy Školské rady při ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov za Město 
Kuřim. 

Hlasováno pro 10,  zdrželi se 2. 
 
2.3.  
Jmenování členů Školské rady při ZŠ, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov 
za zřizovatele 
Příl. čís. 1/2, předkládá A. Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) musí být při ZŠ zřizovatelem zřízena školská rada. Zřizovatel určí počet členů 
školské rady a jmenuje její jednu třetinu, druhá třetina členů ŠR je volena pedagogickými pracovníky školy a 
třetí třetina je volena zákonnými zástupci žáků. 

Dne 2.6.2005 proběhly na ZŠ, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov volby členů do školské 
rady. Volby proběhly v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dle schváleného volebního řádu.  

Ve volbách do školské rady byli zvoleni tito kandidáti: 
 
Za zákonné zástupce:     Za pedagogické pracovníky:  
Ing. Opálková Miloslava     Mgr. Vaverová Kateřina 
Ing. Bočková Nina     Mgr. Mašková Hana 
Křížová Lucie      Mgr. Kalinová Michaela 
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Za zřizovatele navrhujeme do ŠR při ZŠ, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov tyto zástupce: 
Ing. Bojanovská Martina   Pod Slavičkou 1519, Kuřim   541 428 236 
PaedDr. Holman David   Popkova 1003, Kuřim    541 263 054 
Mgr. Němcová Hana   nám. 1. května 554, Kuřim   541 422 341 
 
Změny: 
A.Matějíčková informuje, že se navrhovaná Mgr.Tamara Vacková vzdala svého mandátu ve ŠR za pedagogické 
pracovníky a na její místo byla zvolena Mgr.Michaela Kalinová. 
Dr.Holman  navrhuje na svůj mandát  do ŠR za  zřizovatele p.A.Matějíčkovou. 
 
Hlasováno o protinávrhu Dr. Holmana: 
 
Přijaté usnesení: 1063/2005 - ZM jmenuje Ing.Martinu Bojanovskou, Mgr.Hanu Němcovou a Alenu 

Matějíčkovou členy Školské rady při ZŠ Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov za 
Město Kuřim. 

Hlasováno pro 12. 
 
 
2.4.  
Zřizovací listiny školských rad při základních školách zřizovaných Městem Kuřimí. 
Příl. čís. ½ B předkládá A. Matějíčková, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
Od 1.1.2005 vstoupil v platnost zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání  (školský zákon), ze kterého vyplývá povinnost zřizovatele základní školy zřídit nejpozději do 
31.12.2005 školskou radu. Město Kuřim se rozhodlo zřídit školské rady, která zahájí svoji činnost k novému 
školnímu roku 2005/2006. 
Z důvodu budoucích změn v jednotlivých zřizovacích listinách jsou předložena dvě samostatná usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1064/2005 - ZM schvaluje  zřizovací listinu Školské rady při Základní škole, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno – venkov s účinností od 1.7.2005. 
Hlasováno pro 12. 
 
Přijaté usnesení: 1065/2005 - ZM schvaluje zřizovací listinu Školské rady při Základní škole Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno – venkov s účinností od 1.7.2005. 
Hlasováno pro 12 
 
Z jednání odcházejí ředitelé kuřimských  základních škol a ředitelka mateřské školy. 
 
 
3. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3.1. 
Manž. Jaroslav a Radmila Hanákovi, Kuřim, Tyršova 14  – žádost o odkoupení 
pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís.2, 2A, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manželé Hanákovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
15m2. Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě. Na ulici Zahradní je již stanovena 
budoucí uliční čára – a to 5,6 m od stávajícího obrubníku silnice.  
Lokalita v ul. Zahradní – viz příloha, již byla komplexně řešena v rámci žádostí o odprodej pozemků manž. 
Wagnerovým ( usnesením ZM č. 1032/2005 ze dne 19.4.2005) a panu Marku Potůčkovi ( usnesením ZM 
č.1033/2005 ze dne 19.4.2005). 
OMP doporučuje odprodat pozemek žadatelům ve stejném režimu jako manž. Wagnerovým a panu Potůčkovi, tj. 
za cenu 50,-Kč/m2. 
RM svým usnesením č. 226/2005 ze dne 5.5.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 
3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 15 m2 manž. ing. Jaroslavu a Radmile Hanákovým, bytem Kuřim, Tyršova 14  za  
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cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti hradí nabyvatel.  
Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Z důvodu nejasností, co všechno zahrnuje pojem „veškeré náklady spojené s převodem pozemku“ schválila 
RM dne 15.6. usnesení č. 308/2005, které stanoví, že veškeré náklady spojené s převodem pozemků na ulici 
Zahradní jsou náklady za vypracování  geometrického plánu a kolek ve výši 500,- Kč potřebný k návrhu na 
vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  
 
Přijaté usnesení: 1066/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 

15 m2 manž. Ing. Jaroslavu a Radmile Hanákovým, bytem Kuřim, Tyršova 14, za cenu 50,- 
Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti hradí nabyvatel.  

Hlasováno pro 12. 
 
 
3.2. 
Manž. Emil a Zdeňka Dvořáčkovi, Kuřim, Tyršova 126  – žádost o odkoupení pozemku 
na ulici Zahradní 
Příl. čís.2, 2A, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Dvořáčkovi žádají o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 
30m2. Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě.  
Ze strany dotčených odborů MěÚ Kuřim není k navrženému odprodeji připomínek. Lokalita v ul. Zahradní – viz 
příloha, již byla komplexně řešena v rámci žádostí o odprodej pozemků manž. Wagnerovým, panu Marku 
Potůčkovi a manž. Hanákovým- viz předcházející usnesení. 
OMP doporučuje odprodat pozemek žadatelům ve stejném režimu jako manž. Wagnerovým, panu Potůčkovi a 
manž. Hanákovým,  tj. za cenu 50,-Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady 
daně z převodu nemovitosti hradí nabyvatel.  
 
Přijaté usnesení: 1067/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. 

Kuřim o výměře cca 30 m2 manž. Emilu a Zdeňce Dvořáčkovým, trvale bytem Kuřim, 
Tyršova 126 za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně z převodu nemovitosti hradí nabyvatel.  

Hlasováno pro 12. 
 
 
3.3. 
Manž. Věčorkovi, bytem Kuřim, Na vyhlídce 1178 –  odprodej části lesního pozemku 
parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 250 m2 k rozšíření zahrady a zarovnání hranic a 
sousedních pozemků  
Příl. čís. 3, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s usnesením ZM číslo 1045/2005 ze dne 31.5.2005 a §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb., v platném 
znění, od 1.6.2005 po dobu 15-ti dnů zveřejněn záměr odprodat manž. Věčorkovým, bytem Kuřim, Na vyhlídce 
1178 část lesního pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 250 m2 k rozšíření zahrady a zarovnání 
hranic pozemku. Ke zveřejněnému  záměru nebyly podány námitky ani připomínky.  
 
Přijaté usnesení: 1068/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim – lesní pozemek 

o výměře cca 250 m2  manž. Ing. Petru  Věčorkovi CSc. a Ing. Lence Věčorkové, oba bytem 
Na vyhlídce 1178, Kuřim za cenu 50,- Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s prodejem,  uzavřením kupní smlouvy a úhrady  daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 12. 
 
3.4. 
Česká pošta, státní podnik, Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99 -  žádost o odprodej 
části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim o výměře cca 76 m2 k přístavbě objektu pošty  
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Příl. čís. 3, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1047/2005 ze dne 31.5.2005 schválilo adresně odprodat 
České poště, s.p. část pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře cca 76 m2 k přístavbě objektu 
stávající pošty k rozšíření přepážkové haly pro balíkovou službu. V souladu s §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 
Sb., v platném znění byl adresný záměr po dobu 15-ti dnů zveřejněn. V zákonem stanovené době zveřejnění 
záměru podala Česká pošta, státní podnik námitky, týkající se úhrady daně z převodu nemovitosti a výši smluvní 
ceny s odůvodněním, že  Česká  pošta,  jako  státní   podnik   „neustojí“  úhradu daně z nemovitosti, neboť  dle § 
 8 odst. 1) písm. a) zákona  č. 357/1992 Sb., v platném znění je poplatníkem daně z převodu nemovitosti 
převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem.  Pokud se týká ceny za m2 odprodávaného 
pozemku tj. 500,- Kč, nemůže tuto akceptovat, neboť Česká pošta, jako státní podnik, může dle zákona o státním 
podniku nabývat nemovitosti pouze za cenu dle znaleckého posudku, zpracovaného dle platných cenových 
předpisů, nebo znaleckého posudku o ceně obecné (obvyklé). Po konzultaci se znalcem pro oceňování 
nemovitostí,  cena dle platných cenových předpisů v žádném případě nedosáhne výše 500,- Kč/m2.  Na základě 
této skutečnosti se město zavázalo, že objedná   znalecký posudek o ceně obecné (obvyklé), za kterou by byl 
pozemek odprodán. Jedná se o objektivní stanovení ceny tržní. Náklady za vyhotovení ZP budou České poště, 
státnímu podniku, započteny do nákladů spojených s uzavřením KS. V případě, že by cena znaleckého posudku 
na „cenu obecnou“ nedosáhla 500,- Kč/m2, navrhuje Česká pošta, státní podnik dorovnat cenu za  m2 
odprodávaného pozemku  formou občanské vybavenosti – dodáním laviček, stojanů na kola a pod., které by 
sloužily uživatelům pošty. 
 
Diskuze: 
A.Matějíčková zdůvodnila nízkou cenu za odprodávané pozemky – viz důvodová zpráva, která by činila cca 68,- 
Kč za m2 pozemku, takže celková cena za odprodávaný pozemek by byla 5.200,- Kč. 
Dr.Holman  přesto předkládá pozměňující návrh - schválit odprodej  předmětného pozemku za cenu 500,- Kč/m2  
 
Přijaté usnesení: 1069/2005  ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim o výměře cca 76 

m2 České poště, státnímu podniku, Praha 3, Olšanská 38/9, PSČ 225 99 k přístavbě 
stávajícího objektu pošty čp. 334 na pozemku parc.č. 1985 k.ú.Kuřim za cenu 500,- Kč/m2  
s podmínkou  úhrady veškerých nákladů spojených s prodejem a s uzavřením kupní smlouvy.  
Daň z převodu nemovitosti bude uhrazena dle zákona. 

Hlasováno pro 11, zdržel se  1. 
 
 
3.5. 
Petr Bareš, Holubova 3, 638 00 Brno – žádost o odprodej části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2514 k.ú. Kuřimi k zajištění 
vjezdu do garáže u rodinného domu – lokalita „Díly za sv. Janem“ – „A“ 
Příl. čís. 3A, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Vlastník rozestavěného RD na pozemku parc.č. 2642/632 k.ú.Kuřim pan Petr Bareš požádal Město Kuřim, jako 
vlastníka pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2514 k.ú.Kuřim o 
odprodej části o výměře cca 20 m2. Jedná se o  komunikaci, která při oddělování stavebních pozemků pro IV. 
etapu výstavby RD v lokalitě „Díly za sv. Janem“ byla  investorem stavby  tj. Moravskou stavební-INVEST, a.s.  
před RD p. Bareše zaměřena tak, že se „nelogicky zakusuje“  do pozemku žadatele – viz situace. Vznikl  zde  
„slepý kout“, který  prakticky znemožňuje panu Barešovi vjezd do garáže. V případě schválení odprodeje ze 
strany Města Kuřimi a po vzájemné dohodě s vlastníkem sousedního RD (parc.č. 2642/333 k.ú.Kuřim) JUDr. 
Čapčuchem, by měl být pozemek oddělen tak, aby JUDr. Čapčuch měl  ze své zahrady zajištěn přímý vsup 
brankou do ulice  Červenáčkovy. 
Odbor stavební a vodoprávní s ohledem na situování garáže odprodej doporučuje, stejně tak i odbor životního 
prostředí. Odbor investiční a regionálního rozvoje souhlasí s odprodejem za podmínek : 

 hranice pozemku ve  vzdálenosti 1,5 m od kanalizační šachty 
 ponechání přímého vstupu brankou ze zahrady JUDr.Čapčucha  do ulice Červenáčkovy 

 
Poznámka: 
Ing.Kotek – komise dopravy k záměru  předmětné části pozemku  neměla výhrady. 
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Přijaté usnesení: 1070/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo  2514 k.ú.Kuřim o výměře cca 20 m2 
Petru Barešovi, Holubova 3, Brno k zajištění vjezdu do garáže u rodinného domu 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 11, zdržel se 1. 
 
 
3.6. 
Manž. Ing. Jindřich a Jana Fikarovi, Kuřim, nám. l.května 1305 – žádost o prodloužení 
lhůty k úhradě kupní ceny a k uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc.č. 
293/6 k.ú. Kuřim (pozemek pod polyfunkčním  domem na nám.l.května v Kuřimi) 
Příl. čís. 3, předkládá  Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
V souladu s ustanovením Čl. III, odst. III.2 „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví 
nemovitosti č. 157“ ze dne 11.3.1997 vyzval odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi manž. Fikarovi a Petra Marka 
– jako budoucí spoluvlastníky  pozemku parc.č. 293/6 k.ú.Kuřim  o výměře 299 m2 (manž. Fikarovi id. 
907/1000, Petr Marek – id. 93/1000) v 15-ti denní lhůtě po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí Č.j. 
2687/výst/329/05/Ma ze dne 27.4.2005, právní moc ze dne 27.4.2005,   k odsouhlasení návrhu kupní smlouvy, 
což se ze strany budoucích nabyvatelů stalo. Následně byli OMP vyzváni k úhradě kupní ceny a nákladů 
spojených s převodem  v celkové výši 77.494,- Kč a k podpisu kupní smlouvy. Na výzvu OMP se dne 8.6.2005 
dostavil  pouze pan Petr Marek, který uhradil  část kupní ceny a nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti v poměru nabývané části pozemku tj. id. 93/1000, což představuje : Kč 6.952,00..... za 
odprodej pozemku, Kč 46,50 ....náklady spojené s převodem, Kč 210,00... daň z převodu nemovitosti. 
Manž. Fikarovi svým dopisem ze dne  9.6.2005 požádali Město Kuřim o prodloužení lhůty k uzavření „kupní 
smlouvy“ a k úhradě nákladů spojených s převodem do 31.7.2005 z důvodu druhotné platební neschopnosti. 
V případě manž. Fikarovým se jedná o : Kč 67.798,00....za odprodej pozemku, Kč 453,50...náklady spojené 
s převodem, Kč 2.034,00 ...daň z převodu nemovitosti). 
Město Kuřim, jako prodávající,  může  dle Čl. VII, odst. VII.1. shora citované „Smlouvy o budoucí kupní 
smlouvě o převodu vlastnictví č. 157“ uplatit  smluvní pokutu ve výši 50% z ceny budoucího plnění, kterou 
uhradí strana, která ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě  neplnila. V daném případě by to byli manž. Fikarovi, 
pan Marek si závazky vůči prodávajícímu splnil. 
 
Návrh usnesení :  ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odprodej pozemku parc.č. 293/6 k.ú.Kuřim o 

výměře 299 m2, s úhradou kupní ceny a  nákladů spojených s převodem  včetně daně 
z převodu nemovitosti s nabyvateli id. 907/1000 pozemku manž. Fikarovými v termínu do 
31.7.2005  

Hlasováno o návrhu: pro 7, zdrželo se5 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje v souladu s ust. § 85 odst. f) zákona číslo 128/2000 Sb., v platném znění  vzdání 

se sankce plynoucí z ust. Čl. VII, odst. VII.1. „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví č. 157“ ze dne 11.3.1997 

Hlasováno  pro 1, proti 6, zdrželo se 5 - neschváleno 
 
 
Na jednání se dostavil v 19:00 hod. Dr.Poledňák - přítomno 13 členů ZM. 
 
 
 
4. Podnět ke změně č. VIII b. územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
Příl. čís. 4, 4A-C, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR MěÚ Kuřim předkládá návrh na zařazení podnětu, který podala Moravská stavební – INVEST, a.s. Brno 
do změny č. VIII b. ÚP SÚ Kuřim.  Jedná se o zrušení regulativů a úpravu směrné části ÚP SÚ Kuřim - plochy 
bydlení v rodinných domech v lokalitě B 5.1 Kolébka.  
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ad návrh usnesení č. 1 
 Jedná se o zrušení těchto závazných regulativů (viz návrh regulativů ÚP SÚ Kuřim, str. 16) :  
 Zábor území   - min. plocha parcely 400 m2   

    - min. šířka parcely 9m . 
Zrušení regulativů probíhá cestou pořízení změny územního plánu – zadání, koncept a návrh podle platného  
Stavebního zákona č. 50/1976 a Vyhlášky č. 570/2002. 
 

ad návrh usnesení č.2 
 Úprava směrné části, kapitola „Bilance rozvojových ploch podle využití území“  
 - bude změněn max. počet rodinných domů z 63 na 83. 
Směrnou část upravuje pouze Zastupitelstvo a provede se písemný záznam do směrné části územního plánu. 
Počet rodinných domů je stanoven pro celou lokalitu. Pokud by žadatel vyčerpal většinu navržené kapacity, další 
hustota zástavby by byla neúměrná. Proto OIRR navrhuje navýšení počtu rodinných domů pro celou lokalitu.  
 
Studie zastavění byla projednána na komisi výstavby dne 8.12.2005 bez připomínek. 
 
Připomínky: 
Dr.Holman - nesouhlasí  se  změnou ÚP, souhlasil by v případě, že budou všechny  závazky ze strany Moravské 

stavební – INVEST v lokalitě Díly za sv.Janem vůči městu Kuřim naplněny. 
Ing.Jar.Němec - domnívá se, že schválením změny ÚP by došlo ke zhoršení  komfortu bydlení budoucích 

stavebníků v lok. „kolébka“ vlivem přílišného  zahuštění (o 6 domů) pozemků. 
Ing.arch.Růžička - domnívá se, že zahuštění  lokality je přiměřené, bude hlasovat pro změnu. 
Dr.Poledňák - souhlasí se změnou ÚP. 
V.Zejda - zahuštění lokality stavbami by se nemělo řešit ve fázi  schvalování změny ÚP, je to záležitost  

projektů. 
 
Přijaté usnesení: 1071/2005 - ZM schvaluje podnět ke změně č. VIIIb. Územního plánu sídelního útvaru  

Kuřim: zrušení regulativů pro plochu U(B), lokalita B 5.1 „Kolébka“ s tím, že náklady 
spojené s pořízením změny územního plánu ponese žadatel. 

 
Přijaté usnesení: 1072/2005 - ZM schvaluje úpravu směrné části Územního plánu sídelního útvaru Kuřim: 

v kapitole „Bilance rozvojových ploch podle využití území“ bude stanoven maximální počet 
rodinných domů na 83  pro lokalitu B 5.1 „Kolébka“. 

Hlasováno pro oba návrhy současně: pro 10 proti 1, zdrželi se 2. 
 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1. 
Dodatek ke smlouvě 45/2005 
Příl. čís.5, předkládá A.Matějíčková, zpracoval OF. 
 
Důvodová zpráva: 
Organizace Junák požádala Město Kuřim o uzavření dodatku ke smlouvě č. 45/2005, kterou jí byla schválena 
dotace ve výši 157 000  Kč na opravu klubovny. Všechny smlouvy o dotaci jsou koncipovány tak, že náklady lze 
uplatnit pouze v roce, ve kterém byla dotace schválena. Jelikož Junák opravoval klubovnu částečně již v roce 
2004 na vlastní náklady a požádal o dotaci dodatečně, žádají jeho zástupci Město o uzavření dodatku, ve kterém 
se změní termín. od kterého lze předkládat doklady k vyúčtování, a to z 1.1.2005 na 1.6.2004. Odbor finanční 
doporučuje schválení tohoto dodatku. 
 
Přijaté usnesení: 1073/2005 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 45/2005 o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřim s organizací Junák, svaz skautů a skautek ČR, Jungmannova 864, 
Kuřim - dle zápisu. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
 
5.2. 
Rozpočtové opatření č.4  
Předkládá: Alena Matějíčková 
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1) 
Výdaje: § 6171 vnitřní správa   - 3 900 Kč 
             § 3113 školství – ZŠ Jungmannova    3 900 Kč 
 

- souvisí s výdaji na zajištění soutěže cyklistů BESIP, rozpočtováno na § 6171, jelikož jde o navýšení 
příspěvku škole,nutno schválit v ZM 

 
2) 
Příjmy: pol. 4112 dotace na dávky soc. péče  - 4 000 Kč 
Výdaje:      § 4179 sociální dávky   - 4 000 Kč 
 

- JmKÚ oznámil městu Kuřim, že mu snižuje dotaci na poskytování dávek soc. péče o částku 4 000 Kč, o 
tuto částku se ponižují i výdaje na zabezpečení této činnosti 

 
3)  
Výdaje: § 3639 komunální služby   57 000 Kč 
Výdaje: § 6409 rezerva               - 57 000 Kč 
Viz příloha 6A a B. 
 
4) 
Příjmy: § 6409 ostatní příjmy                                    -83 000 Kč 
Příjmy: pol. 4121 příjmy od obcí                               83 000 Kč 
  
        -  Administrativní přesun z paragrafu 6409 kam bylo rozpočtováno na pol. 4121. (Příspěvek na žáky 

z Moravských Knínic, navštěvující kuřimské školy. 
 
Přijaté usnesení: 1074/2005 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu města na rok 2005 - dle zápisu. 
Hlasováno pro 12  zdržel se  1. 
 
 
5.3. 
Podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 7, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OŽU. 
 
Důvodová zpráva: 
Dne 6.6.2005  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 25.907,- Kč. Částku určil ke dvěma účelům a to: 

1) 13.000,- Kč v rámci ochrany zvířat na nákup krmení pro zvěř v honitbě na území města Kuřim  
                           ( obhospodařuje Honební  společenstvo Malhostovice ) 
2) 12.907,- Kč pro Mateřskou školu Kuřim Zborovská, účel: dle uvážení vedení MŠ 

 
Přijaté usnesení: 1075/2005 - ZM schvaluje  uplatněný podnikatelský OBOLUS v celkové výši 25.907,- Kč,  

rozdělený na dva účely:  
1) 13.000,- Kč  v rámci ochrany zvířat na nákup krmení pro zvěř v honitbě na území  města 
Kuřim (obhospodařuje Honební  společenstvo Malhostovice)  
2) 12.907,- Kč pro Mateřskou školu Kuřim, Zborovská 887. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
6. Různé 
6.1. 
Smlouva o partnerství na přípravu, realizaci a zajištění zdrojů financování projektu  
„Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi 
Příl. čís. 8, 8A, předkládá  A.Matějíčková, zpracoval OIRR a OMP. 
Staženo z projednání, bude předloženo nejpozději do jednání ZM 09/2005. 
 
Část důvodové zprávy: 
Město Brno, Modřice, Kuřim se dohodly na partnerství spočívajícím ve vzájemné součinnosti při přípravě a 
realizaci projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi“ a zajištění finančních 
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prostředků za tímto účelem. Pro tento projekt byla podána žádost o podporu z Fondu soudržnosti EU a žádost o 
podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR. 
Kuřim má v žádosti o dotaci zařazeno 5 staveb : 

- rekonstrukce kanalizace v ulici Na vyhlídce; 
- rekonstrukce kanalizace v ulici Na zahrádkách; 
- rekonstrukce kanalizace v ulici Jánská; 
- rekonstrukce shybky v ulici Brněnská;  
- odlehčovací komora v ulici Hybešova. 

Předpoklad zahájení stavby je druhá polovina r. 2006. 
 
Připomínky: 
Ing.Bojanovská - pokud M.Brno dotaci obdrží, Kuřim by si měla vymoci být u zadávacího řízení zakázek. 
Dr.Poledňák - doporučuje  u realizace kanalizace souběžně také výstavbu dalšího vybavení (související 

investice) i za cenu úvěru. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  uzavření smlouvy o partnerství na přípravu, realizaci a zajištění zdrojů 

financování projektu  „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a Kuřimi“ 
mezi městy Brnem, Modřicemi a Kuřimí. 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
6.2. 
Doplnění výběrové komise pro podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 10, předkládá Ing.M.Kotek. 
 
Sdružení nezávislých a Sokol Kuřim předkládá návrh na doplnění výboru  Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti  po odstoupení p. Filipa Doné p.Zdeňka Mrkose, dlouholetého  člena Sokola v Kuřimi. 
 
Připomínky, diskuze: 
Ing.Hanák - byl osloven starostou Sokola  p.Hejmalou, aby předložil jmenování na uvolněné místo Ing.Širokého. 
Ing.Kotek - žádá o jmenování  nového člena v souvislostech  respektujících  zvyklosti – jmenovat své zástupce 

v závislosti politických uskupeních. 
Ing.Hanák  svůj návrh stahuje. 
Dr.Holman – vyzval Ing.Kotka, aby  předložil  návrh na jmenování jiného zástupce s ohledem na vysoký věk 

p.Z.Mrkose. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje pana Zdeňka Mrkose členem výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti. 
Hlasováno pro 6 zdrželo se  7. 
 
 
6.3. 
Petice proti využití  Klubu důchodců (KD) na ul. Popkova pro potřeby knihovny 
Příl. čís. 11A, předkládá Dr.D. Holman 
 
Důvodová zpráva: 
Přestože vyřizování petic  náleží dle „Pravidel o přijímání a vyřizování petic“ Radě města Kuřimi, informujeme 
na žádost žadatelů o této petici také zastupitelstvo města.  
Jedná se zachování prostor klubu důchodců nadále k činnosti klubu, nikoliv pro potřeby nové knihovny – 
podrobně uvedeno v textu petice se 166  podpisy. 
 
Poznámka: 
Dr.Holman – informoval  přítomné, že rada města nedoporučila realizovat variantu, která by zabrala Klub 

důchodců, na petici bude odpovězeno  radou města. 
J.Brabec – žádá, aby v odpovědi petičnímu výboru bylo sděleno, že stávající prostor KD byl původně postaven 

jako součást knihovny a ne jako KD. 
 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
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6.4.  
Žádost o příspěvek  na výstavbu sítí technické infrastruktury a komunikací „U vlečky „ 
– II.etapa 
Příl. čís. 12, 12A,B, předkládá Dr.D.Holman. 
Na žádost  žadatele o příspěvek prozatím staženo. 
 
Část důvodové zprávy: 
Pan Zdeňek Rigl, Pod Ostrou 8, Brno, žádá o příspěvek na výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, 
vodovodního řadu a místní komunikace na výše uvedenou lokalitu.  Jedná se o  80 tis na 1 RD, pro celkem 8 RD 
to bude 640 tis. Kč. Podrobné odůvodnění je obsahem žádosti v příloze. 
Na Žádost p.Z.Rigla – viz  příl. 12B je materiál stažen z projednání. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje x neschvaluje příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – II. etapa, ve výši   

80 tis.Kč.  na jednu bytovou jednotku, tj. pro 8 RD celkem  640 tis. Kč. 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
6.5.  
Žádost o úpravu usnesení 
Příl. čís. 13, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
OIRR žádá vzhledem k jednání s panem Uchytilem, který spoluinvestoval s městem inženýrské sítě v lokalitě B 
6.2 inženýrské sítě o úpravu usnesení č. 1224/2004 ze dne 14.12.2004. Jedná se o  bezúplatný převod  dokončené 
komunikace ul. Skřičkova s tím že, pan Uchytil nesouhlasí s převodem formou daru, ale navrhuje uzavřít kupní 
smlouvu za symbolickou cenu. 
 
Přijaté usnesení: 1076/2005 - ZM schvaluje úpravu usnesení č. 1224/2004 ze dne 14.12.2004 v následujícím 

znění: ZM schvaluje nabytí stavby „místní komunikace a chodníku v ul. Skřičkova“ na 
pozemku parc. č. 3198/5 v Kuřimi - Podlesí do majetku Města Kuřimi za kupní cenu 100,- Kč. 

Hlasováno pro 13. 
 
 
6.6. 
Městská knihovna – informace o plnění usnesení  
Příl. čís. 14, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM schválilo v rámci rozpočtu města pro rok 2005 akci č.29: „Městská knihovna – projekt“ (300 tis.Kč) a 
přičlenilo této akci prioritu 3. Dále pak 19.4. 2005 svým usnesením č.1039/2005 ZM schválilo zadání srovnávací 
studie umístění objektu Městské knihovny ve vybraných lokalitách. Na svém zasedání 31.5.2005 ZM schválilo 
následující postup pro rozšíření městské knihovny na ul.Popkova (viz usnesení č. 1055/2005): 

1. Odkoupení horního patra objektu kotelny společnosti VEP, s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku. 
2. Směna bytu s paní Lenkou Hrnčířovou na ul.Popkova 1007 za byt č.5 Na Loučkách 1204. 
3. Rekonstrukce stávajících a výše uvedeným způsobem nově získaných prostor.  
4. V případě, že se při projekční přípravě (resp. při nedohodě v bodech 1 a 2) prokáže nezbytnost rozšíření 

knihovny i do prostor klubu důchodců, bude věc projednána na zasedání ZM 28.6. společně s návrhem 
na řešení přemístění klubu důchodců do nových prostor. 

ad 1)  Nabídková cena vycházející ze znaleckého posudku vypracovaného v r.2004 znalcem Ing.Karlem 
Nestrojem činí 1.300.000,- Kč. Současný vlastník objektu (VEP, s.r.o., Bukovského 222/4, Liberec), zastoupený 
jednatelem Mgr. Janem Podolským, kotelnu upraví tak, aby došlo k uvolnění celého 1.patra pro účely rozšíření 
knihovny.  
ad 2)  Paní Lenka Hrnčířová potvrdila svůj souhlas se směnou. 
ad 3)  Pro účely rekonstrukce byla architekty Palaščákem a Galem zpracována studie (viz příloha). Toto řešení 
bylo konzultováno s vedoucí knihovny paní Věrou Štěpánovou. 
ad 4)  Studie prokázala možnost zachování klubu důchodců i využití části prostor v přízemí pro účely knihovny. 
Rada města Kuřim na svém mimořádném zasedání v pátek 24.6.2005 projednala výše zmíněnou studii a přijala 
následující usnesení: „RM schvaluje prostorové řešení rekonstrukce městské knihovny dle studie 
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Ing.arch.Galeho a Ing.arch.Palaščáka.“ Nyní je studie předložena zastupitelstvu města pro informaci. V případě, 
že kterýkoliv člen ZM po seznámení s přiloženou studií dojde k závěru, že studie dostatečně neprokázala, že 
rozšíření knihovny i do prostor klubu důchodců není nezbytné a podá návrh na patřičné usnesení, bude o věci 
pochopitelně hlasováno. V případě, že nedojde ke zpochybnění studie ve věci klubu důchodců, lze v souladu 
s již přijatým usnesením zastupitelstva města č. 1055/2005 pokračovat dále stanoveným směrem. Související 
úkony, které přísluší do působnosti zastupitelstva, budou v zastupitelstvu projednávány postupně (rozpočet akce, 
nabytí části objektu kotelny apod.). 
 
Připomínky: 
J.Brabec - z důvodu svého významu by měla být knihovna na  důležitém místě – navrhuje znovu zvážit výstavbu 

knihovny v nové  lok. u ZUŠ na ul. Zahradní: 
 
Návrh usnesení p.J.Brabce: 
ZM pověřuje vedení města zadáním projektu výstavby  Městské knihovny v lokalitě u Základní umělecké školy 
na ul. Zahradní. 
Hlasováno: pro 3, proti 9 zdržel se  1 – neschváleno. 
 
Dr.Poledňák - pokud by se schválila var. výstavby u ZUŠ, obává se, že by  se „zahustila“ tato lokalita natolik, že 

by se zamezil  rozvoj obou institucí - jak ZUŠ, tak městské knihovny. 
 Vložené peníze do rekonstrukce obj. na Popkové nepovažuje za ztracené – objekt by se dal následně 

využít i jiným způsobem. 
Dr.Holman - zrekapituloval  kroky plánované přestavby  na ul. Popkova 
V.Zejda - žádá, aby se hledala dlouhodobá koncepce (např. polyfunkční centrum v proluce na náměstí 1. května 

a zvážit  i variantu  výstavby u ZŠ Jungmannova. 
Dr.Holman - pokud by se město rozhodlo o rekonstrukci na Popkově, vzhledem k fin. náročnosti stavby je 

zvažování  výstavby na jiném  místě nemyslitelné. 
p.Štěpánová, vedoucí  knihovny – přednesla své výhrady k projektu rekonstrukce na Popkově. Jako největší 

chybu projektu považuje skutečnost, že nerespektuje požadavek odděleného  výpůjčního prostoru pro 
děti a dospělé. Předložený projekt řeší  pouze výpůjční prostory. 

Ing. Růžička navrhuje, aby architekt  zvážil možnost oddělení obou provozů dle představ   vedoucí knihovny. 
 
 
6.7.  
Manželé Vonešovi, Legionářská 469 – žádost o příspěvek na opravu kanalizace 
Příl. čís. 16, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Důvodová zpráva: 
ZM se na svém květnovém zasedání zabývalo žádostí manželů Vonešových,Legionářská 469 o příspěvek na  
opravu nefunkční kanalizační přípojky. V diskusi zazněly mj. pochybnosti o tom, zda uvedená přípojka je 
vlastnictvím manželů Vonešových, anebo města Kuřim. Za účelem vyjasnění byl po dohodě s manželi 
Vonešovými zajištěn nezávislý posudek inženýrské a konzultační stavební kanceláře – Ing.Pavel Kaderka, 
autorizovaný inženýr, Měřičkova 50, Brno. Tento posudek je součástí přílohy.  
Předpokládaná výše škody je odhadována na cca 60 tis.Kč (přesnější údaje mohou být poskytnuty až později). 
Jelikož nedošlo k živelné události, na kterou by snad bylo možné uplatnit pojistku, jsou manželé Vonešovi 
nuceni uhradit veškeré náklady spojené s opravou jejich kanalizační přípojky sami. Žádost manželů Vonešových 
lze chápat jako prosbu občanů města, kteří se ocitli v tísni a obrací se na své město s žádostí o pomoc. V žádném 
případě se nejedná o jakékoliv (ani částečné) zavinění města Kuřim. 
 OIRR nedoporučuje příspěvek poskytnout, protože (dle mého názoru) není úkolem OIRR zvažovat sociální 
aspekty. Ty však může vzít na zřetel ZM.  
 Jsou předkládány  2 varianty : 
Var. A)  poskytnou příspěvek ve výši 20 tis. Kč, max. však do výše 30% prokázaných nákladů. 
Var. B)  poskytnou příspěvek ve výši 30 tis. Kč, max. však do výše 50% prokázaných nákladů. 
 
Z jednání se vzdálil Dr.Poledňák – přítomno 12 členů ZM. 
 
 
Diskuze:  
Ing. Kotek navrhuje přispět manž. Vonešovým dle var.  B). 
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Návrh na usnesení: ZM schvaluje příspěvek manž. Vonešovým, Kuřim, Legionářská 469  na odstranění havárie 
kanalizační přípojky ve výši 30 tis. Kč, nejvýše však do výše 50% prokázaných nákladů 
z rozpočtové rezervy. 

Hlasováno pro 6, proti  3, zdrželi se 3 – neschváleno. 
 
Var. A)  
Přijaté usnesení: 1077/2005 - ZM schvaluje příspěvek manž. Vonešovým, Kuřim, Legionářská 469 na 

odstranění havárie kanalizační přípojky ve výši 20.000,- Kč, nejvýše však do výše 30% 
prokázaných nákladů (z rozpočtové rezervy). 

Hlasováno pro 11 zdržel se 1. 
 
 
6.8.  
Rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy 
Příl. čís. 17, předkládá A. Matějíčková. 
 
Důvodová zpráva: 
Zastupitelstvo města bylo požádáno ( viz žádost v příloze) o vyslovení předchozího souhlasu pro rozhodování 
zástupce Města Kuřimi na valné hromadě SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. ve věci rozhodování o změně obsahu 
společenské smlouvy, která se týká změny názvu společnosti – střední školy k 1.9.2005. 
 
Přijaté usnesení: 1078/2005 - ZM dává předchozí souhlas svému zástupci na valné hromadě SPŠ a SOU 

Kuřim, s.r.o., Křižkovského 48, 664 34 Kuřim jako podmínku pro jeho rozhodování 
v záležitosti dle § 125 odst. 1 písm. d  „rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy„ 
Obchodního zákoníku, aby souhlasil se změnou názvu školy na Střední odborná škola a 
Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o., Křižkovského 48, 664 34 Kuřim s účinností od 
1.9.2005. 

Hlasováno pro 12. 
 
Závěrem Dr.Holman informoval: 
- o stavu  projektové přípravy a jednání s občany ve věci výstavby podchodu  pod tratí ČD na ul. Dr.Vališe 
- o jednání rady  krajského úřadu  ve věci trasy dálnice R 43 (var. trasa R 43 přes Boskovickou  brázdu skončila 

jako poslední) 
- o využití finančního daru  pro  Dětský domov ve Vranově  
 
p. Matějíčková informovala o uzavření Dohody o spolupráci mezi Mikroregionem Kuřimka a Svazem obcí 
Panství hradu Veveří a Mikroregionem Bílý potok a Mikroregionem Domašovsko. 
 
Do jednání se vrátil  Poledňák – přítomno 13 členů ZM. 
 
Interpelace: 
- Jan Herman navrhuje, aby město zakoupilo několik kalových čerpadel pro použití SDH i občanů a 
elektrocentrálu v případě výpadku  elektrického proudu při živel. pohromách. 
- Ing.Kotek – žádá opravu výtluků po  krupobití 
- Ing. Růžička – žádá opravit  vysunutý kanál na ul. Havlíčkova – u tunelu Na Loučky. 
 
- Jan.Brabec se informoval  o stavu přípravy  opravy křížku  u ul. Hybešova.  
 
Místostarosta Alena Matějíčková vyzvala návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci 
provedl Ing.Jaromír Němec. 
Následně hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení: pro 13. 
 
Místostarostka ukončila jednání ZM ve  21:35 hodin. 
 
 
 

      Alena Matějíčková 
           1. místostarostka 
V Kuřimi dne  28.6.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
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Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing.Miloš Kotek         Ing.arch.Vladislav Růžička 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 2x 
0 Plnění usnesení 
1/1 Nové zřizovací  listiny MŠ a ZŠ 
1/1A-C Zřizovací listina  ZŠ Jungmannova – prac. verze, , Soupis majetku, Výpis z KN 
1/A,B,D Zřizovací listina ZŠ Tyršova- pracovní verze, Soupis nemovitého majetku, , Výpisy z KN 
1C, E Zřizovací listina  MŠ Zborovská – pracovní verze, Soupis nemovitého majetku, Výpisy z KN 
1F Zřizovací listiny ZŠ Tyršova, Jungmannova a MŠ Zborovská – schválená verze 
1/2 Jmenování členů školské rady ZŠ Tyršova a Jungmannova 
1/2A Návrhy členů ŠR 
1/2B,D,D Zřizovací listiny  školských rad při ZŠ zřizovaných městem 
2, 2A Majetkoprávní úkony 
3, 3A Majetkoprávní úkony 
4,4A-C Podnět ke změně  č.VIIIb. ÚP, grafic. přílohy 
5 Dodatek ke smlouvě 45/2005 
6,6A,B Rozpočtové opatření č. 4 
7 Podnikatelský OBOLUS 
8,8a Smlouva o partnerství na přípravu, …“Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, Modřicích a 

Kuřimi“ 
9 Informace  - zrušení zákona č. 96/2005 Sb. 
10 Návrh doplnění výboru  KF 
11,11a Petice - knihovna 
12, 12A,B Z.Rigl -  žádost o příspěvek na  výstavbu sítí tech. infrastruktury a komunikací U vlečky – II. et. 
13 Úprava usnesení 1224/2004  
14 Městská knihovna – informace o plnění usnesení 
15 Zpráva o průběhu přípravy strategic. plánu rozvoje města 
16 Manž. Vonešovi – žádost o příspěvek na opravu kanalizace 
17 Rozhodování  o změně obsahu společenské smlouvy  SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
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