
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 8/2005 konaného dne 27.9.2005 na kulturním domě v Kuřimi 

– Podlesí, kpt.Jaroše 147 
 
Přítomni:  
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
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, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing.arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský -
členové zastupitelstva města. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Vladislav Zejda, Dr.Igor Poledňák, Ing.Jaromír Němec 
 
Návrhová komise: Ing.D.Sukalovský a Ing.M.Bojanovská 
Komise schválena  všemi přítomnými členy ZM. 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing.arch.V.Růžička a Mgr.L.Kincl 
Ověřovatelé schváleni všemi přítomnými členy ZM. 
 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, přítomno 14 členů ZM.  
K.Múčková žádá bod „Různé“ (pro připomínky ze strany přítomné veřejnosti) přeřadit na začátek jednání. - 
nesouhlas 
Herman navrhuje připomínky občanů po přestávce, hlasováním schváleno – pro 9 hlasů. 
 
Program 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.9.2005 
2. Veřejnoprávní smlouva na úseku sociálně-právní ochrany dětí 
3. Majetkoprávní úkony a  bytová agenda 
4.  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 

Žádosti o příspěvek  
Doplnění výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

5. Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č.8/1998 
6. Výstavba města a investice - Inv. akce č. 19 -  Světelně řízená křižovatka na nám.1.května v Kuřimi 
7. Finanční záležitosti 

Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Nabytí budovy na ul. Jungmannova 950 vč. pozemku p.č. 1818 

8. Různé 
Informace o kontrole MV – odbor dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru Brno   
Martin Malý, Kuřim, Bezručova čtvrť 838  – žádost o zastavení obecního bytu 
Investiční akce „Přeložka trativodu areálu ZŠ Jungmannova“ 
Podnikatelský OBOLUS ( 
Rozpočtové opatření č.9  
Zlepšení dopravní obslužnosti v jižní části města  
Využití  objektu Jungmannova 950 v souvislostech s dalšími záměry a možnostmi 
Knihovna  ul. Popkova – směna bytu s Lenkou Hrnčířovou, Kuřim, Buďárkova 268 

Program se změnou schválen. 
 
 
 
1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 20.9.2005 
Příl. čís.1, předkládá  Mgr. L. Ambrož, zpracovala KU. 
 
Ústní informace starosty města k jednotlivým usnesením. Není splněno 8 usnesení, jejichž naplnění je závislé na 
vůli jiné organizace a přes žádosti o konání není vyhověno.  
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Přijaté usnesení: 1108/2005 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20.9.2005. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
2. Veřejnoprávní smlouva na úseku sociálně-právní ochrany dětí 
Příl. čís. 2, 2A, předkládá  A. Matějíčková, zpracoval OSV. 
 
Důvodová zpráva: 
Dnem 31.12.2005 končí účinnost veřejnoprávní smlouvy  uzavřené mezi Městem Kuřim a Městem Šlapanice, 
kterou schválilo ZM usnesením č. 1185/2004 dne 9.11.2004. Smlouva je realizována již třetí rok podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonů. V průběhu 
roku 2005 byl výkon této smlouvy bezproblémový, jak v péči o děti, tak ve vztazích mezi oběma městy, 
smluvní závazky byly naplněny. V tomto roce byly posouzeny téměř tříleté zkušenosti  ze společné činnosti 
v sociálně–právní ochraně dětí nejen v Kuřimi, ale i v jiných městech. Úřad je chopen tuto činnost vykonávat i 
samostatně, nepříznivě však vycházejí náklady  na tuto službu a pracovní zatížení zaměstnankyň. 
Zhodnocení  zkušeností  je v příloze č. 1. Vedoucí odboru sociálních věcí a tajemník úřadu doporučují  
v této smlouvě pokračovat i v letech  2006 a 2007. 
 
Přijaté usnesení: 1109/2005 - ZM schvaluje pokračování veřejnoprávní smlouvy na úseku sociálně-právní 

ochrany dětí na období od 1.1.2006 do 31.12.2007 mezi Městem Kuřim a Městem Šlapanice 
a souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k již existující smlouvě. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
 
3.Majetkoprávní úkony a  bytová agenda 
3.1. 
Manž. Ing. Jindřich a Jana Fikarovi, Kuřim, nám. l.května 1305 – žádost o prominutí 
smluvní pokuty  
Příl. čís. 3, předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Důvodová zpráva: 
Manž. Fikarovi  dne 12.8.2005 uhradili na účet města kupní cenu za odprodávanouu id. 907/1000 pozemku 
parc.č. 293/6 k.ú.Kuřim (pozemek pod polyfunkčním domem na nám.l.května v Kuřimi)  ve výši  67.798,- Kč 
spolu s náklady spojenými s převodem (Kč 453,50) včetně daně z převodu nemovitosti (Kč 2034,-). Pokutu 
předepsanou jim  v souladu s ustanovením Čl. VII, odst. VII.1 „Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu 
vlastnictví nemovitosti č. 157“ ze dne 11.03.1997 ve výši Kč 33.899,- však nezaplatili a dopisem ze dne 
12.8.2005 požádali  o prominutí smluvní pokuty s odůvodněním, že zpožděním úhrady kupní ceny (namísto 
měsíce května 2005 až 12.8.2005) nezapříčinili Městu Kuřim žádnou finanční ztrátu, s výjimkou úroků za 3 
měsíce. 
 
Poznámka: 
Mgr.L.Ambrož: OMP navrhuje obvyklý postup - prominout polovinu pokuty. 
Procedurální hlasování o prominutí ½ ze smluvní pokuty: pro 14. 
 
Přijaté usnesení: 1110/2005 - ZM schvaluje v souladu s ust. § 85 odst. f) zákona číslo 128/2000 Sb., v platném 

znění, prominutí smluvní pokuty ve výši 16.949,- Kč  plynoucí z ust. Čl. VII, odst. VII.1. 
„Smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu vlastnictví č. 157“ ze dne 11.03.1997 
nabyvatelům id. 907/1000 pozemku parc.č. 293/6 k.ú.Kuřim manž. Ing. Jindřichu a Janě 
Fikarovým. 

Hlasováno pro 10 proti 3, zdržel se. 1 
 
 
3.2. 
Návrh na zrušení usnesení Zastupitelstva města Kuřimi číslo 1150/2002 ze dne 7.10.2002  
Příl. čís. 3,3A předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
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Odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi předkládá ZM návrh na zrušení usnesení číslo 1150/2002 ze dne 7.10.2002, 
kterým bylo schváleno nabytí pozemku parc.č. 3204/97 o výměře 14 m2 z vlastnictví (SJM) manž. Kupčíkových 
a poz.parc.č. 3204/96 o výměře 2 m2 z vlastnictví (SJM) manž. Šoukalových do majetku obce za cenu 1.200,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí 
nabyvatel  tj. Město Kuřim. 
Jedná se o lokalitu B6.1 Podlesí, kde poté, co byly pozemky odprodány stavebníkům, vyšlo najevo, že trasa 
kabelu nn realizovaná JME, a.s. před zahájením prodeje stavebních pozemků, svým ochranným pásmem  z části 
do pozemků  zasahuje. V případě manž. Šoukalových se jedná o 2 m2 pozemku, který by měl být městem zpět 
vykoupen, v případě manž. Kupčíkových jde o 14 m2. Manž. Šoukalovi  mají  na pozemku zkolaudován rodinný 
dům s oplocením. Při stavbě plotu respektovali trasu  kabelu a ochr. pásmo  tak, že s oplocením ustoupili a  
pozemek parc.č. 3204/96 k.ú.Kuřim o výměře 2 m2 zůstal mimo oplocenou zahradu.  Navrhují, aby tento stav 
trval i nadále.  Manž. Kupčíkovi se stavbou RD zatím neuvažují (snad v horizontu 2 až 3 let)  a až poté  se 
rozhodnou,  zda si pozemek  parc.č. 3204/97 o výměře 14 m2 ponechají  (před oplocením),   nebo ho městu 
nabídnou k odprodeji. 
S ohledem na dlouhý časový úsek doporučuje odbor majetkoprávní  usnesení přijaté z roku 2002 zrušit a v 
případě aktuálnosti  záležitost  znovu  projednat. 
 
Přijaté usnesení: 1111/2005 - ZM ruší usnesení číslo 1150/2002 ze dne 7.10.2002. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
3.3. 
Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových  - bezúplatný 
převod pozemků do majetku obce  
Příl. čís. 3,3A,B předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
V roce 2004 projednalo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 29.6.2004 nabídku ČR-Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „úřad“) na bezúplatný převod nemovitostí do majetku obce. 
Jednalo se převážně o pozemky pod silnicemi II. třídy č. 385 a 386 a silnicí III.  třídy č. 3846 s tím, že některé 
z nabízených pozemků jsou součástí přilehlých chodníků příp. veřejné zeleně. ZM svým usn. číslo 1102/2004 
schválilo bezúplatné nabytí pozemků o  celkové výměře 2245 m2 do majetku města. V souvislosti s dokončenou 
stavbou kruhového objezdu u nákupních center „Lídl“  a „PLUS“  a zápisem geometrického plánu pro rozdělení  
pozemků do katastru nemovitostí  a následné majetkoprávní vypořádání,  došlo ke skutečnosti, že některé 
z pozemků,  jejichž převod byl zastupitelstvem města v roce 2004 schválen do majetku obce,  jsou dle GP z roku 
2004 označeny jiným parcelním číslem  a o jiné  výměře.  
„Úřad“  řeší převody postupně (nikoliv „an block“ jak bylo přijato usnesení)  – viz přiložený návrh „Smlouvy o 
bezúplatném převodu“ včetně „doložky“  („C“), který konkrétně řeší  převod části pozemku parc.č. 288 
k.ú.Kuřim,  ozn. GP č. 1779-85/2003 z 22.1.2004 jako parc.č. 288/2 o vým. 109 m2, parc.č. 288/3 o vým. 25 m2, 
parc.č. 288/4 o vým.  23 m2 vše v k.ú.Kuřim  a převod části pozemku parc.č. 1311, ozn.  GP číslo 1780-85/2003 
ze dne 4.2.2004 jako parc.č. 1311/2 k.ú.Kuřim o výměře 10 m2. V případě parc.č. 288 se jedná  o chodník pod 
železničním nadjezdem na ulici Legionářské a zeleň  mezi chodníkem a silnicí  ul. Legionářská (před RD 
Opálkových a býv. městským úřadem), v případě parc.č. 1311 jde o část místní komunikace ul. Školní. 
„Úřad“  žádá o schválení přiložené smlouvy včetně doložky zejména s ohledem na ustanovení čl. V smlouvy, 
v níž se :   

1. Nabyvatel se zavazuje, že ve lhůtě do 10 ti let ode dne nabytí vlastnického práva k nemovitostem 
uvedeným v odst. 1 čl. II. této smlouvy nepřevede tyto nemovitosti na jiný subjekt a současně je bude 
užívat k dosavadním  účelům (zeleň mezi chodníkem a silnicí, chodník pod železničním nadjezdem, 
místní komunikace), nikoliv k účelům komerčním. 

2. Nabyvatel se zavazuje, že po dobu uvedenou v odst. 1 tohoto článku nezřídí k nemovitostem uvedeným 
v čl. II. této smlouvy smlouvou  zástavní právo ani je jinak nezatíží právem ve prospěch třetích osob, 
vyjma věcného břemene pro účely zřízení nebo provozu sítě technického vybavení a veřejně prospěšné 
stavby, popř. zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 

3. Pro případ, že by nabyvatel porušil závazky uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku, zavazuje se za každé 
takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu  částku rovnající se výši ceny 
převáděných nemovitostí v čase a místě obvyklé, stanovené znaleckým posudkem ke dni, ke kterému 
došlo k porušení závazku, a to do 30 dní od porušení tohoto závazku. 
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Přijaté usnesení: 1112/2005 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí nemovitého majetku uvedeného v čl. II. odst. 1 
„Smlouvy o bezúplatném převodu“ a to pozemku parc.č. 288/2, 288/3, 288/4, 1311/2  vše 
v k.ú.Kuřim z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do 
vlastnictví obce a schvaluje podmínky převodu dle čl. V. „Smlouvy o bezúplatném 
převodu“. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
3.4. 
Majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu 
v Kuřimi s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
Příl. čís. 3,3C předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
V souvislosti s dokončenou stavbou kruhového objezdu a následně vyhotoveným geometrickým plánem č. 1878-
204/20004 ze dne 29.11.2004 pro rozdělení pozemků, zapsaným v katastru nemovitostí (Z-2762/2005-733), byly 
odborem majetkoprávním v měsíci červnu 2005 písemně osloveni   vlastníci - Jihomoravský kraj, ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Lídl česká republika v.o.s. a AB-OIL s.r.o., kterých se majetkoprávní 
vypořádání dotýká. Na urgenci z měsíce srpna t.r. zareagoval pouze majetkový odbor Jihomoravského kraje. V 
jeho  případě se dle shora citovaného GP  majetkové vypřádání  týká pozemku parc.č. 2615/11 k.ú.Kuřim – 
ost.plocha, silnice - o výměře 263 m2 – část pozemku pod komunikací kruhového objezdu – viz přiložená 
situace. 
Jihomoravský kraj svým dopisem ze dne 23.8.2005 projevil zájem  o bezúplatný převod pozemku parc.č. 
2615/11 k.ú.Kuřim o výměře 263 m2 nacházejícího se pod silnicí II. třídy č. 385 ve vlastnictví Jihomoravského 
kraje, z vlastnictví Města Kuřimi do vlastnictví Jihomoravského kraje. Narovnání vlastnických vztahů 
v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu bylo s Jm krajem projednáváno již v roce 2003, 2004 a v uvedené 
věci Zastupitelstvo města Kuřimi dne 27.1.2004 přijalo usn. číslo 1015/2004, číslo 1016/2004,  která však  po 
vlastní realizaci stavby ztratila na významu, neboť svým obsahem (uvedením dotčených parcel) neodpovídají 
shora citovanému geometrickému plánu. Proto odbor majetkoprávní předkládá návrh na jejich zrušení a 
schválení níže uvedeného záměru. 
 
Přijaté usnesení: 1113/2005 - ZM  ruší usnesení číslo 1015/2004 a 1016/2004 ze dne 27.1.2004. 
Hlasováno pro  14 
 
Přijaté usnesení: 1114/2005 - ZM schvaluje adresný záměr na bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 

2615/11 k.ú.Kuřim o výměře 263 m2 z majetku obce do vlastnictví Jihomoravského kraje, se 
sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno s tím, že náklady spojené s uzavřením darovací 
smlouvy hradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 14 
 
 
3.5. 
Rybník SRPEK – převod pozemků z majetku státu ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví obce 
dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona číslo 95/1999 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů – „D“ 
Příl. čís. 3,3D předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Pravomocným rozhodnutím Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Brno-venkov Č.j. : PÚ 3440/92-S1/4 
ze dne 1.8.2005 (právní moc ze dne 10.8.2005),  byla – po více než 12 ti letech -  uzavřena záležitost  restituenta 
Ing.Milana Janíka,  ve věci vydání pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) 
číslo 347, 348 k.ú.Kuřim.  Jedná se o pozemky bezprostředně navazující na hráz rybníka SRPEK, zasahující do 
části komunikace podél rybníka až na hranu Lučního potoka – viz situace příloha 3D. 
Pozemkový úřad rozhodl tak, že pozemek PK 348 k.ú.Kuřim geometrickým plánem číslo 1915-20660/2001 
z 14.2.2005 nově označený jako parc.č. 2783/6 o výměře 459 m2  byl Ing. Janíkovi vydán celý, z pozemku PK 
347 k.ú.Kuřim část, ozn. citovaným GP  jako parc.č. 2783/5 k.ú.Kuřim o výměře 23 m2, která je součástí vodní 
plochy,  vydána nebyla a zbývající část ozn. jako parc.č. 2783/7 k.ú.Kuřim o výměře 582 m2 vydána byla. Navíc, 
na obou vydaných pozemcích bylo zřízeno věcné břemeno ve prospěch města Kuřimi a E.ON Distribuce, a.s. 
spočívající v právu příchodu, příjezdu, uložení  a opravy k rybníku SRPEK a k trafostanici. Současně bylo shora 
citovaných „rozhodnutím“ Pozemkového úřadu uloženo vlastníku vydaných pozemků  tj. Ing.Janíkovi  umožnit 
správci vodního toku výkon jeho oprávnění, strpět bez náhrady umístění zařízení ke sledování stavu 
povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků apod., strpět, 
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po předchozím projednání průchod osob, pokud by mu výkonem tohoto oprávnění vznikla škody, má nárok na 
její náhradu. Pozemky není možné oplotit, popř. jinak omezit vstup k výpusti a hrázi rybníka. 
Na základě tohoto rozhodnutí byly v katastru nemovitostí zapsány vlastnické vztahy k pozemku parc.č. 2783/1 
k.ú.Kuřim o výměře 31767 m2 a k pozemku parc.č. 2783/5 k.ú.Kuřim o výměře 23 m2 a to  na list vlastnictví 
číslo 10002 – vlastník Česká republika, správce Pozemkový fond České republiky. 
Do roku 1991 byl pozemek pod rybníkem SRPEK (parc.č. 2783 k.ú.Kuřim o výměře 32831 m2)  zapsán na LV 
číslo 3098 – vlastník Česká republika – Státní meliorační správa. Se Státní meliorační správou  město o převodu 
pozemku jednalo z důvodu, že dle rozhodnutí Ministerstva financí České republiky  Č.j. : 41/43744/96 
z 11.9.1996 byla předmětem privatizace pouze nádrž Kuřim – Srpek, nikoliv pozemek a tato nádrž byla 
„Smlouvou o bezúplatném převodu části pozemku č. 137/97“  ze dne 5.6.1998  převedena do majetku obce  
z Pozemkového fondu České republiky. Protože v zájmu města vždy bylo pozemek  do majetku  obce získat,  
byla po celou dobu  vedena jednání o jeho převodu. Proto již v roce 1999 přijalo městské zastupitelstvo usnesení 
číslo 1033/1999 ze dne 8.2.1999, kterým byla schválena darovací smlouva na převod pozemku parc.č. 2783 
k.ú.Kuřim – vodní plocha – o výměře 32831 m2 z majetku ČR – Státní meliorační správy, se sídlem v Brně, 
Zvonařka 14 do majetku města Kuřimi s tím, že obdarovaný uhradí náklady spojené s převodem. K uzavření 
darovací smlouvy však nedošlo (řešila se možnost doprivatizace, prověřován byl právní a skutkový nesoulad ve 
vlastnictví pozemků atd.). Dnes je situace taková, že pozemky, které jsou součástí vodní plochy rybníka SRPEK 
(parc.č. 2783/1 a 2783/5 k.ú.Kuřim) jsou zapsány na LV číslo 10002 tj. vlastník ČR – Pozemkový fond.  Městu 
se nabízí možnost  požádat  o jejich bezúplatný převod dle § 5 odst. 1, písm. d) zákona číslo 95/1999 Sb. jako 
pozemky zastavěné stavbou, která je nemovitostí ve vlastnictví obce.  Vlastnické právo ke stavbě nádrže svědčí 
městu  dle „Smlouvy o bezúplatném převodu části podniku č. 137/97“  ze dne 5.6.1998. 
S poukazem na shora uvedené předkládá odbor majetkoprávní MěÚ v Kuřimi ZM ke schválení následující 
usnesení :  
 
Přijaté usnesení: 1115/2005 - ZM  ruší usnesení číslo 1033/1999 ze dne 8.2.1999. 
Hlasováno pro 14 
 
Přijaté usnesení: 1116/2005 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2783/1 o výměře 31.767 m2, 

pozemku parc.č. 2783/5 o výměře 23 m2 vše k.ú.Kuřim z majetku ČR – Pozemkového fondu 
v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona číslo 95/1999 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů na Město Kuřim. Jedná se o pozemky pod stavbou vodní nádrže SRPEK ve 
vlastnictví Města Kuřimi. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
3.6. 
Manž. Kabátkovi, Bzenecká 22, Brno – žádost o odprodej části lesního pozemku parc.č. 
3107/1 k.ú.Kuřim o výměře 48 m2 
Příl. čís. 3,3E předkládá Mgr. L. Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Manželé Kabátkovi - vlastníci  pozemku parc.č. 3100/1 k.ú.Kuřim o výměře 469 m2  a chaty  ev.č. 1394 s 
pozemkem parc.č. 3100/2 k.ú.Kuřim - požádali   v návaznosti na  schválený odprodej části lesního pozemku 
parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim manželům Věčorkovým (usn. ZM číslo 1068/2005 z 28.6.2005 – v rozsahu dle 
přiložené situace byla  dne 26.8.2005 uzavřena s manželi Věčorkovými „Kupní smlouva“,  31.8.2005 podána na 
vklad do KN)  o odprodej části téhož lesního pozemku  a to dle geom. plánu číslo 1985-99/2005 z 9.8.2005 dílu 
„a“ z parcely  číslo  3107/1 k.ú.Kuřim  o výměře 48 m2.  Důvodem je skutečnost,  že předmětný pozemek  mají 
žadatelé již z roku 2002, kdy mezi nimi a Městem Kuřim byla schválena a realizována směna pozemků, zaplocen 
a je jimi užíván jako zahrada. V žádosti manželé Kabátkovi uvádějí, že firma,  která jim v roce 2002 prováděla 
stavbu oplocení, z důvodu terénní nerovnosti  nerespektovala  nově vytýčenou hranici a plot posunula o 
zjištěných 3,33 m do obecního pozemku. 
Smyslem odprodat část lesního pozemku manželům Věčorkovým bylo zarovnání hranice oplocení jejich 
přídomní zahrady s pozemkem sousedů manželů Kabátkových. V době, kdy bylo o odprodeji pozemku 
manželům Věčorkovým jednáno, nebyla známa skutečnost, že oplocení manželů Kabátkových není  na hranici 
vytýčené z roku 2002, nýbrž zasahuje  do majetku města,  jak výše uvedeno. 
V případě, že ZM odprodej žadatelům – manželům Kabátkovým neschválí, nabízí se následující možnosti :  

1) pozemek pronajmout,  
2) nařídit odstranění oplocení  a posunutí plotu na  hranici, vytyčenou při směně pozemků v roce 2002. 

V případě realizace bodu 2) by nebyl naplněn smysl odprodeje pozemku manželům  Věčorkovým, tj.  zarovnání 
hranice pozemků ze strany lesa. Navíc, do části pozemku, který dnes manželé Kabátkovi žádají odprodat, 
zasahuje opěrná zeď, bouda na nářadí a  bazén. 

 5



Žádost manželů Kabátkových  o odprodej části lesního pozemku parc.č. 3107/1 k.ú.Kuřim, označená 
geometrickým plánem číslo 1985-99/2005 ze dne 9.8.2005 jako díl „a“ o výměře 48 m2  byla postoupena 
k vyjádření dotčeným komisím a  odborům MěÚ s tím, že : 

odbor investiční a regionálního rozvoje  - odprodej doporučuje, 
odbor dopravy – nemá námitek, 
odbor  životního prostředí – nemá námitek, upozorňuje na skutečnost, že se jedná o lesní pozemek, se kterým 
je třeba nakládat dle zákona číslo 289/1995 o lesích, 
odbor stavební a vodoprávní – k odprodeji nemá připomínky, 
odbor majetkoprávní -  doporučuje schválit odprodej pozemku  za cenu vyšší než 50,- Kč/m2  pozemku. V 
případě odprodeje pozemku v lokalitě „Díly za sv. Janem“ p. Barešovi k zajištění vjezdu do garáže byl 
schválen odprodej  za cenu Kč 100,-/m2  pozemku.  

V případě manželů Kabátkových, kteří vědomě hranici posunuli,  navrhuje OMP zvážit i  cenu vyšší než je 100,- 
Kč/m2  odprodávaného pozemku. 
 
Pozn.: 
Starosta navrhuje odprodej pozemku za 200,- Kč/m2 
 
Přijaté usnesení: 1117/2005 – ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3107/1 

k.ú.Kuřim – lesní pozemek označeného dle geometrického plánu číslo 1985-99/2005 ze dne 
9.8.2005 jako díl „a“ o výměře  48 m2  manž. Petru a Iloně Kabátkovým, trvale bytem 
Bzenecká 22, 629 00 Brno za cenu 200,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s prodejem a uzavřením kupní smlouvy včetně úhrady daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno  pro 13 (nehlasovala Ing.Bojanovská) 
Připomínka po hlasování o prodeji  pozemku manž. Kabátkovým: 
Kabátek Petr: že firma při stavbě pozemek posunula věděl, ale žádá vysvětlení, proč mu město prodává pozemek 

za  200,-. 
Mgr.Ambrož: cena byla stanovena po konzultaci s odborem majetkoprávním. 
P.Kabátek: žádá, aby město  zohlednilo  při prodeji skutečnost, že od r. 1994-2002 nemohli plně využívat svůj 

pozemek  kvůli sloupům veřejného osvětlení (do doby směny pozemků). 
Ing-Bojanovská:  navrhuje revokovat usnesení p.Kabátka s tím, že bude navrhovat  cenu 100,- Kč/ m2  
Hlasováno o schválení nového projednání ceny: pro 7 - neschváleno 
 
 
3.7. 
Radka Svobodová, Kuřim, Legionářská 181 – souhlas ke změně účelu využití 
odprodávaného pozemku parc.č. 281/8 k.ú.Kuřim o výměře 54 m2  
Příl. čís. 3, předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi svým usnesením číslo 1044/2005 ze dne 31.5.2005 schválilo odprodat paní Radce 
Svobodové část pozemku parc.č. 281/2 k.ú.Kuřim ozn. GP jako parc.č. 281/8 k.ú.Kuřim o výměře 54 m2  k 
přístavbě vchodu a garáže k rodinnému domu  čp. 180. Kupní smlouva uzavřená mezi Městem Kuřim a 
nabyvatelkou byla uzavřena  dne 4.8.2005, návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitostí byl podán dne 
22.8.2005. Rodinný dům čp. 180 je majetkem matky paní Svobodové - Evy Opálkové, která požádala odbor 
stavební a vodoprávní MěÚ v Kuřimi o jeho demolici. OSVO vydal dne 6.6.2005 pod č.j. 5538/výst/879/2005, 
právní moc ze dne 29.6.2005 rozhodnutí, kterým odstranění stavby RD čp. 180 v Kuřimi, ul. Legionářská na 
pozemku parc.č. 279/1 k.ú.Kuřim povolil s tím, že získaný pozemek bude využit pro novou výstavbu. 
Zpracovatel  projektové dokumentace firma Atelier ZETA s.r.o. však došla k závěru, že z důvodu orientace 
uvažované novostavby se jako vhodnější jeví  pozemek odprodaný městem (parc.č. 281/8 k.ú.Kuřim o výměře 
54 m2) zastavět rodinným domem a garáž se vstupem situovat na opačnou stranu tj. k dvornímu traktu RD čp. 
181 při dodržení platných zákonů (např. oslunění  RD s ordinací MUDr. Klírové, dodržení zák.č. 50/1976 
v platném znění a pod.). 
 
Přijaté usnesení: 1118/2005 - ZM schvaluje v návaznosti na usn. ZM číslo 1044/2005 ze dne 31.5.2005  

změnu využití odprodávaného pozemku parc.č. 281/8 k.ú.Kuřim o výměře 54 m2 (nabyvatel 
Radka Svobodová) dle návrhu projekční kanceláře Atelier ZETA s.r.o. - namísto vchodu a 
garáže  bude pozemek využit k přístavbě rodinného domu s podmínkou respektování  zák.č. 
50/1976 Sb., v platném znění. 

Hlasováno pro 14 
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3.8. 
Judr. Petra Hanáková, Kuřim, Tyršova 5  – odkoupení pozemku na ulici Zahradní 
Příl. čís. 5, 5A, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
JUDr. Hanáková žádá o odkoupení části pozemku parc.č. 3772 k.ú. Kuřim na ul. Zahradní o výměře cca 18m2. 
Pozemek bude využíván jako zahrada a příjezdová cesta k zahradě. 
 RM svým usnesením č. 413/2005 ze dne 10.8.2005 schválila adresný záměr na odprodej části pozemku 
parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře cca 18 m2 JUDr. Petře Hanákové, trvale bytem Kuřim, Tyršova 5 za 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 15.6.2005 usnesení č. 308/2005, které stanoví, že veškeré náklady spojené s převodem pozemků na ulici 
Zahradní jsou náklady za vypracování  geometrického plánu ke kupní smlouvě a kolek ve výši 500,- Kč 
potřebný k návrhu na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí.  
 
Přijaté usnesení: 1119/2005 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3772 k.ú. Kuřim o výměře 18 

m2  JUDr. Petře Hanákové, trvale bytem Kuřim, Tyršova 5 za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně úhrady daně z převodu nemovitosti 
hradí nabyvatel. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
3.9. 
Lenka Bálková, Brno, Pekařská 411/22 a Ivo Gloc, Brno, Krkoškova 743/23 – žádost o 
odkoupení pozemku Na Vyhlídce  
Příl. čís. 5, 5B, předkládá Mgr. L.Ambrož, zpracoval OMP. 
 
Pí. Bálková a Ivo Gloc žádají o odkoupení části lesního pozemku parc.č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře cca 50 m2 a 

cca 45 m2. Jako důvod uvádějí, že se jedná o neudržovanou mez na okraji lesa, jejíž křoviny i to, že pozemek 
svažující se k plotu ujíždí, brání v řádné údržbě oplocení pozemku. Za pozemky nabízejí částku 50,- Kč/m2. 
Podle snímku z pozemkové mapy pozemky o které pí. Bálková a p. Gloc žádají přiléhají k jejich oploceným 
zahradám parc.č. 3092/1 a 3093/1 na kterých mají postavené zahradní domky. 
 OŽP, komise výstavby, OIRR a OMP  nesouhlasí s odprodejem pozemků - stavby chat i následné 
oplocení pozemků jsou v ochranném pásmu lesa. Není žádoucí, aby se přiblížili ještě více k lesu. Naopak každý 
metr, který město jako vlastník lesního porostu kolem lesa má je dobrý k provádění lesních prací. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2005 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 50 m2  Lence Bálkové, trvale bytem Brno, Pekařská 411/22.  
Hlasováno pro 11, zdrželi se  3. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2005 - ZM neschvaluje odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 45 m2  Ivu Glocovi, trvale bytem Brno, Krkoškova 743/23.  
Hlasováno pro 11, zdrželi se  3 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 50 m2 Lence Bálkové, trvale bytem Brno, Pekařská 411/22, za cenu ……. Kč/m2 
s podmínkou úhrady  veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní smlouvy a 
úhrady daně z převodu nemovitosti.  

O návrhu nehlasováno 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parcela č. 3086 k.ú. Kuřim o výměře 

cca 45 m2 Ivu Glocovi, trvale bytem Brno, Krkoškova 743/23, za cenu ……. Kč/m2 
s podmínkou úhrady  veškerých nákladů spojených s prodejem, uzavřením kupní smlouvy a 
úhrady daně z převodu nemovitosti.  

O návrhu nehlasováno 
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4.  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4.1. 
Žádosti o příspěvek  
Příl. čís. 6, předkládá  Ing.R. Hanák. 
 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 13.9.2005: 
poř. Žadatel žádáno navrženo účel čerpání 
č.         

1. Klub důchodců        6 000,- 3 000,- náklady muzikantů, cukrovinky, limo vystupujícím dětem 1)
2. TJ Slovan Podlesí        8 800,- 3 200,- malá kopaná - míče, sítě, vápno 2)
3. TJ Slovan Podlesí        3 700,- 2 700,- atletický pětiboj jednotlivců - ceny, propagace 3)
4. FET PARTA Kuřim        5 000,- 5 000,- turnaj starších pánů v minikopané - v zámeckém parku 4)
5. Římskokat. farnost        8 000,- 8 000,- 2 představení či koncerty (2x4000,-) 5)

6. SK Kuřim - košíková       42 000,- 42 000,-
pronájmy (27 000,-Kč), příspěvek na časomíru (15 000,-
Kč)  

 

7.a DDM Kuřim - florbal       18 535,- 6 000,- základní vybavení pro florbal - junioři 6)
7.b DDM Kuřim        20 000,- 20 000,- pronájmy tělocvičen pro kroužky DDM  
7.c DDM Kuřim         7 500,- 7 500,- atletika, advent, Mikuláš, turnaj v šachu, živý betlem  
7.d DDM Kuřim - volejbal         2 500,- 2 500,- síť  

8. TJ SOKOL Kuřim       14 750,- 14 750,-
přednášky, přen.síť(tenis děti), plátno tramp., nájemné těl. 
Tyršova 

7)

9. Josef Šojat        3 500,- 3 500,- Kuřimská hodinovka - ceny, diplomy, pozvánky  
10. Ing. Neumann        1 500,- 0,- odpovědní diskopárty 8)

11. ZUŠ Kuřim        9 000,- 9 000,-
mezinár. akordeon. soutěž POPRAD-cestovné,startovné 8 
žáků 

9)

        

celkem :    150 785,- 127 150,- zpracoval: Ing.Hanák

  
 poznámka:    
1) nelze hradit občerstvení, proto se  jeví  navrhovaná částka jako dostačující resp.odpovídající požadavku 
2) podpora vznikajícímu oddílu- družstvu malé kopané na Podlesí, ostatní řešit zavedením oddílových příspěvků 
3) poníženo o náklady na ozvučení, toto je možno bezplatně zapůjčit - uloženo u SK Kuřim (inf. ing.Vlk) 
4) pořadatelské náklady s výjimkou občerstvení 
5) detailně v žádosti nespecifikováno 
6) rozdíl, po dohodě s ředitelkou DDM, možno čerpat až v dalším pololetí v rámci nové žádosti v r.2006 
7) opakovaně komise požaduje předem plánovatelné akce zahrnovat  již do první žádosti  
8) 
 

došlo po uzávěrce-komise rozhodla projednat, nedoporučuje příspěvek přiznat - diskutovány otázky 
návštěvnosti a  profesionality akce i serióznosti  předkládaného rozpočtu akce  

8) došlo po uzávěrce-komise rozhodla projednat(osobně přišel projednat řed. ZUŠ), doporučuje příspěvek přiznat  
 
    Výbor KF projednal na svém zasedání 13.9.2005 žádosti  a předkládá ZM doporučení dle tabulky výše. 
    Celoroční rekapitulace : 
    1.kolo výběrového řízení (2/05)…………….829 850,-Kč (schváleno   ZM) 
    2.kolo výběrového řízení (5/05)…………….118 350,-Kč (schváleno   ZM) 
    3.kolo výběrového řízení (9/05)…………….127 150,-Kč (doporučení ZM)  

     celkem r.2005 …….……………………   1.075.350,-Kč  
   
     Vzhledem k předpokládanému překročení rozpočtované částky 1 mil. Kč v příslušné položce rozpočtu, byl 
požádán vedoucí finančního odboru ing. Varmužka o zpracování vývoje tvorby dané rozpočtové položky a 
zvážení nezbytnosti předložení rozpočtového opatření k uvedené věci, které by pak zpracoval jako součást 
připravovaného usnesení řešící veškerá rozpočtová opatření předkládaná do ZM. 
 
Diskuze: 
Ing.Kotek: proč nelze čerpat na občerstvení (pro děti)? 
J.Brabec:  občerstvení se musí uhradit ze vstupného apod. 
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Ing.Hanák: kontrolou dokladů čerpání v minulosti bylo zjištěno, že  příspěvky byly čerpány na nákup alkoholu 
(např. ve formě ceny soutěžícím), proto výbor KF příspěvky na „občerstvení“ neposkytuje. 

Mgr.Kincl: vyjádřil politování nad docházkou některých členů výboru na jednání. Po projednání s předsedou 
výboru provedou  návrh na  změnu složení výboru. 

 
Přijaté usnesení:1122/2005 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu „Výboru kulturního fondu“ na čerpání prostředků ze dne 13.9.2005  - dle 
přílohy. 

Hlasováno pro 14. 
 
 
4.2. 
Doplnění výboru Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 7, předkládá Ing. M.Kotek. 
 
Ing.Kotek navrhuje doplnění výboru  kulturního fondu po odstoupení Filipa Doného panem Jiřím Kadlecem, 
bytem Kuřim, U stadionu 951. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2005 – ZM  volí pana Jiřího Kadlece členem „Výboru“ Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti.  
Hlasováno pro 14. 
 
 
 
5. Zrušení Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č.8/1998 
Příl. čís. 8, 8A předkládá starosta Mgr. L. Ambrož 
 
Na základě doporučení odboru dozoru a kontroly veřejné správy- oddělení dozoru Brno  MV ČR předkládá 
OIRR ke zrušení Vyhlášku města Kuřimi č.8/1998 (dále jen vyhláška) ze dne 13.10.1998 O rozsahu, způsobu a 
lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v městě Kuřimi. Vyhláška 
přejímá povinnosti stanovené jiným předpisem, což je nadbytečné a v čl.4  je  uvedena neexistující organizace  
Služby města Kuřimi. Rozsah zimní údržby je nově stanoven na základě Pasportu místních komunikací, 
schváleného Radou města Kuřimi. 
OIRR doporučuje zrušení  vyhlášky města Kuřimi č.8/1998, s tím že na nejbližší radě města bude předloženo ke 
schválení Nařízení města Kuřimi (návrh textu v příloze), které stanovuje v čl. 2 povinnosti  vlastníků a  lhůty pro 
odstraňování závad ve sjízdnosti místních komunikací, přičemž  je použito přesného ustanovení zákona a toto 
ustanovení citováno v poznámce pod čarou. Město Kuřim prostřednictvím OŽP zajišťuje provádění zimní 
údržby na základě smlouvy o dílo firmou vybranou z poptávkového řízení a v souladu s  Nařízením.  Vyhláška i 
nařízení města byly konzultovány na KrÚ JMK a připomínky zapracovány. 
 
Přijaté usnesení: 1124/2005 - ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 1/2005, kterou se ruší 

Obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 8/1998 O rozsahu, způsobu a lhůtách 
odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací v městě Kuřimi. 

Hlasováno pro 14 
 
 
6. Výstavba města a investice 
- Inv. akce č. 19 -  Světelně řízená křižovatka na nám.1.května v Kuřimi 
Příl. čís.9, předkládá  PaedDr.D.Holman 
 
Dne 6.9.2005 proběhlo v malé zasedací místnosti MěÚ Kuřim jednání hodnotící komise pro posouzení nabídek 
na akci „Světelně řízená křižovatka na nám.1.května v Kuřimi“, při kterém proběhlo otevírání obálek 
s nabídkami uchazečů. 
Nabídku na veřejnou zakázku předložili 3 uchazeči: 

1. Sdružení s názvem „SSZ-Kuřim-2005“ s vedoucím účastníkem PATRIOT,spol.  s r.o. –  
ve výši 5 206 153,- Kč vč. DPH 

2. GRADIOR GROUP a.s.         ve výši 5 030 117,- Kč vč. DPH 
3. AŽD Praha s.r.o.       ve výši 4 574 721,- Kč vč. DPH 
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Hodnotící komise uvedla, že nabídky č.2 a 3 nebyly z hlediska požadovaného obsahu úplné (viz § 59 odstavec 3 
zákona č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách)  a  dále byla hodnotící komisí posuzována pouze nabídka č.1. 
 V rozpočtu města Kuřimi pro rok 2005 je pro investiční akci č.19 schválena finanční částka 3 200 000,- 
Kč, z níž byly již určeny  prostředky ve výši 199.890 Kč na projektovou přípravu stavebních řešení a řešení 
světelné signalizace, vrstevnicové zaměření křižovatky a  zajištění zadávacího řízení.  
 Přestože nedostatky v nabídkách uchazečů nebyly závažného technického rázu a byly pouze rázu 
formálního, může být v souladu se zákonem hodnocena pouze jediná a v tomto případě nejvyšší  cenová 
nabídka. Hodnotící komise konstatuje, že existují 2 níže uvedené varianty dalšího postupu, z nichž doporučuje  
variantu A: 

var.A: 
1. ZM schválí navýšení finančních prostředků na inv.akci „Světelně řízená křižovatka na nám.1.května 

v Kuřimi“ o 2 300 000,- Kč (z dosud schválených 3,2 mil. bylo čerpáno 0,2 mil.; navýšení předpokládá 
nabídkovou cenu + rezervu)  

2. RM zruší výběrové řízení a vyhlásí nové s novým termínem realizace v I.pololetí roku 2006. 
3. Akce bude zařazena do návrhu rozpočtu roku 2006. 
 
var.B: 
1. ZM schválí rozpočtové opatření, kterým navýší výdaje na investiční akci č.19/2005 („Světelně řízená 

křižovatka na nám.1.května v Kuřimi“) o 2 300 000,- Kč.  
       2.   RM schválí vítěze výběrového řízení (Sdružení s názvem „SSZ-Kuřim-2005“ s vedoucím účastníkem 
 PATRIOT,spol.  s r.o.)  s termínem realizace v r.2005 za cenu dle nabídky. 
 
Návrh usnesení k var.A: 
Návrh usnesení : ZM schvaluje realizaci investiční akce „Světelně řízená křižovatka na nám.1.května 

v Kuřimi“s celkovými náklady do 5 500 000,- Kč s realizací v roce 2006. 
 
Návrh usnesení k var.B: 
Návrh usnesení : ZM schvaluje rozpočtové opatření č.....: 
§ 69 - zapojení peněz rezervovaných na inv. akci č.17( Fučíkovu) pro rok 2005  – 2 300 000,- Kč 
inv.akce č.19 „Světelně řízená křižovatka na nám.1.května v Kuřimi“    + 2 300 000,- Kč  
 
Diskuze:  
Dr.Holman informoval, že 2 ze 3 firem nevyhověly formálně podmínkám výběrového řízení. Firma AŽD Praha 

se odvolala, probíhá odvolací řízení, takže nebude možné  stavbu křižovatky zahájit dřív než na roce 
2006 – viz návrh usnesení. 

Ing.Kotek navrhuje:  nechat proběhnout odvolací  řízení a následně se ucházet o grant z fondu  JMK. 
J.Herman: také navrhuje počkat na ukončení odvolacích řízení 
Dr.Holman: nadále preferuje vyhlášení nového VŘ. 
Mgr.Kincl: buď se odvolacím řízením potvrdí vítěz soutěže, nebo se toto VŘ zruší  a vyhlásí se radou města 

nové. 
J.Brabec:  navrhuje zvýšit  vyčleněnou částku na stavbu na  5 mil. Kč. 
Dr.Holman: žádá navýšení na  částku  4,5 mil. Kč 
 
Přijaté usnesení: 1125/2005 – ZM schvaluje realizaci investiční akce „Světelně řízená křižovatka na nám. 1. 

května v Kuřimi“ s celkovými náklady do 4.500.000,- Kč vč. DPH s realizací v roce 
2006. 

Hlasováno pro 12, zdrželi se  2. 
 
 
 
7. Finanční záležitosti 
7.1. 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 10, předkládá Mgr.L.Ambrož, zprac. OF. 
 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu , v platném znění, 
vyhlašuje ZM 2 kolo výběrového řízení na poskytnutí těchto půjček. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání 
žádostí na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 29.9.2005 do 
27.10.2005 včetně. 
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Přijaté usnesení: 1126/2005 - 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 29.9.2005 do 27.10.2005.  

Hlasováno pro 14 
 
 
7.2. 
Nabytí budovy na ul. Jungmannova 950 vč. pozemku p.č. 1818 
Příl. čís. 11, předkládá Mgr.L.Ambrož, zprac. OMP. 
 
Dne 13.9.2005 se zúčastnili 3 zástupci Města Kuřim (starosta, vedoucí OMP a vedoucí OF) na základě zmocnění 
ZM veřejné dobrovolné dražby objektu na ul. Jungmannova 950 vč. přilehlého pozemku. Dražby se zúčastnily 
další 2 subjekty, přičemž vyvolávací cena nemovitosti včetně pozemku byla stanovena na částku 1 000 000 Kč. 
Nejnižší příhoz činil do částky cca 2 000 000 Kč 50 tis. Kč, nad tuto částku byl snížen na   10 tis. Kč. 
Nemovitost byla nakonec vydražena Městem Kuřim za částku 2 251 000 Kč, což je cena velmi nízká za 
nemovitost tohoto typu v centru města. K této ceně je nutné připočíst částku za úhradu daně z převodu 
nemovitosti, kterou hradí dle zákona nabyvatel – cca 67 530 Kč. Nemovitost je v dobrém technickém stavu a 
rozsah oprav a stavebních úprav bude řešen po rozhodnutí, jakým způsobem bude nemovitost Městem Kuřim 
dále využívaná (v současné době je v objektu v pronájmu second hand, nájemní smlouva končí ke dni nabytí 
nemovitosti do vlastnictví). Po schválení rozpočtového opatření, které je předloženo jako samostatný materiál, 
bude doplacena cena a nemovitost bude zapsána na LV Města Kuřim  u Katastrálního úřadu Brno – venkov 
zpětně ke dni udělení příklepu, tj. ke dni 13.9.2005.   
Pozn.: 
J.Brabec:  kolik členů ZM bylo ochotno jít na vydraženou částku? 
Mgr.L.Ambrož: 11 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení:1127/2005 - ZM  schvaluje nabytí budovy č.p. 950 (jiná stavba), vystavěné na pozemku p.č. 

1818, k.ú.  Kuřim – zast. plocha a nádvoří a tohoto pozemku o výměře 529 m2 do majetku 
města za cenu 2.251.000,- Kč a náklady spojené s nabytím. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
8. Různé 
8.1. 
Informace o kontrole MV – odbor dozoru a kontroly veřejné správy, oddělení dozoru 
Brno   
Příl. čís. 13, předkládá tajemník. 
 
V měsících červenec a srpen 2005 byla uskutečněna ministerstvem vnitra - odborem dozoru a kontroly veřejné 
správy, oddělení dozoru Brno, Anenská 10 kontrola obecně závazných vyhlášek (dále jen OZV) města. Jedná 
se o celostátní akci a kontrole se podrobují všechny obce s rozšířenou působností. Byly kontrolovány OZV 
umístěné na internetu města a celkem k 10  vyhláškám byla dána doporučení,  jaké  v nich provést úpravy. 
Hlavní nedostatek spočíval v tom, že byly v minulosti zhotoveny OZV k nimž nebylo dáno zákonem zmocnění, 
dále ve formálních pochybeních. Doporučení nabádá město ke zrušení některých vyhlášek, zpracování nových 
nebo jejich přeměnu na nařízení města anebo  pravidla, jimiž se bude určitá činnost občanů a města řídit.  
 Tajemník městského úřadu již vydal úkoly k nápravě stavu odpovědným odborům a zastupitelstvu a 
radě města  budou postupně předkládány nově zpracované dokumenty ke schválení  do konce roku 2005 
(popřípadě na začátku příštího roku). První OZV je předkládána na tomto zasedání. 
Bez usnesení. 
 
 
8.2. 
Martin Malý, Kuřim, Bezručova čtvrť 838  – žádost o zastavení obecního bytu 
Příl. čís. 14, 14A, předkládá Mgr.L.Ambrož , zpracoval OMP. 
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Pan Malý požádal o koupi obecního bytu č. 838/2 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, kde je od roku 1991 
nájemníkem. Dne 1.8. 2005 uzavřel s Městem Kuřim „Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, ve které se 
mimo jiné zavázal, že cenu bytu uhradí do čtyř měsíců od podpisu výše uvedené smlouvy. 
Dne 21.9. 2005 jmenovaný požádal o udělení souhlasu se zastavením bytové jednotky viz příloha. 
Vyhláška města Kuřimi č. 6 ze dne 22.9.1997 o pronajatých bytech v majetku města, dle které OMP postupuje 
při prodeji bytových jednotek, neřeší možnost zastavit předmět koupě  ve prospěch finančního ústavu, který 
kupujícímu poskytuje úvěr. OMP však upozorňuje, že se žádosti ze strany kupujících na možnost zastavit byt 
množí a proto předkládá žádost pana Malého k odsouhlasení zastupitelstvu města s tím, že pokud by bylo žádostí  
více  je možno do budoucna uvažovat s přijetím obecného usnesení, které prodávané byty umožní zastavit do 
doby úhrady kupní ceny na účet prodávajícího – města Kuřimi ze strany spořitelen, bank apod. 
 
Připomínka: 
Mgr.Kincl:  navrhuje z právních důvodů vypustit část usnesení ve znění: „Zástavní právo se zřizuje do doby 

uhrazení kupní cen bytu“. Návrh akceptován. 
V diskuzi se členové ZM dohodli, že by měla být upravena příslušná vyhláška města o prodeji obec. bytů ve 
smyslu „zřízení zástavního práva“. 
 
Přijaté usnesení: 1128/2005 - ZM schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění, zřízení zástavního práva k bytu č. 838/2 na ul. Bezručova čtvrtˇv Kuřimi, 
včetně podílů na společných částech budovy a pozemku parc.č. 2130 k. ú. Kuřim o výměře 
136 m2 o velikosti id. 637/3916 ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a.s. se sídlem 
Praha 3, Koněvova 2747/99 k zajištění úvěru pro Martina Malého, trvale bytem Bezručova 
čtvrť 838, Kuřim na koupi bytu č. 838/2. Veškeré náklady spojené s uzavřením zástavní 
smlouvy hradí kupující. 

Hlasováno pro 14 
 
 
8.3. 
Investiční akce „Přeložka trativodu areálu ZŠ Jungmannova“ 
Příl. čís. 15, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OIRR. 
 
V roce 2004 kupní smlouvou č. 80/2004 Město Kuřim prodalo  v dobré víře stavební pozemky p.č. 2786/38, 
2786/39, 2786/41, 2786/42, 2786/43, 2786/44, 2786/45, 2786/46, 4246 v k.ú. Kuřim investoru Zdeňku Riglovi o 
celkové výměře 4.130 m2. 
 Při stavebních úpravách  na tomto pozemku bylo zjištěno, že pozemkem vede trativod, o jehož existenci  
nejsou v archivech MěÚ žádné záznamy. Trativod slouží svodu podzemních a povrchových vod areálu ZŠ 
Jungmannova. Jeho ponechání ve stávající poloze by znemožnilo výstavbu  na dotčených, výše uvedených 
pozemcích. OIRR navrhuje přeložení trasy trativodu na pozemky města a jejich  zaústění do stávající kanalizace. 
Předpokládané odhadované náklady činí 210.000,- Kč 
 
Pozn.:  
Dr.Holman: trativod se přeloží na pozemek ve vlastnictví města.  
 
Přijaté usnesení: 1129/2005 - ZM schvaluje investiční akci č. 61 „Přeložka trativodu areálu ZŠ Jungmannova“ 

s náklady do 210.000,- Kč vč. DPH. 
Hlasováno pro 14 
 
 
8.4. 
Podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 16, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OŽU. 
 
Dne 14.9.2005  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, pan PhDr. Zdeněk Smetana, a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 15.000,- Kč. Tuto částku rozdělil a určil následovně:  

1) 5.000,- Kč – SK Kuřim, oddíl házené, účel: na provoz oddílu 
2) 10.000,- Kč – Základní umělecká škola Kuřim, účel: dle zvážení vedení školy 

Oba účely odpovídají Programu Podnikatelský OBOLUS.  
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Přijaté usnesení: 1130/2005 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 5.000,- Kč pro  SK 
Kuřim, oddíl házené, účel: na provoz oddílu. 

Hlasováno pro 14. 
 
Přijaté usnesení:1131/2005 - ZM schvaluje uplatněný podnikatelský OBOLUS ve výši 10.000,- Kč pro  

Základní uměleckou školu Kuřim, účel: dle zvážení vedení školy. 
Hlasováno pro 14. 
 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
 
 
Dotazy z veřejnosti: 
1) Paní Hájková z Podlesí:  
a) Bude nový majitel  slévárny vyměňovat - modernizovat  kuplovny tak jak bylo přislíbeno? 
Odpovídá Dr.Holman:  nové vedení  slévárny požádalo SFŽP o půjčku na kuplovnu, stále ještě probíhá 

schvalovací řízení. Pokud by byly prostředky schváleny, výměna by začala snad  až v roce 2007.  
 Město  a zastupitelstvo  nemá žádný donucovací prostředek vůči slévárně,  může pouze apelovat. 
Paní Hájková: má slévárna termín,. do kterému musí výměnu provést? 
Odpovídá Dr.Holman: město není v tomto směru informováno, ale domnívá se, že je nějaký termín dán. 
 
V 20:30 se vzdálil Dr.Marek. 
 
b) Paní Hájková: vyjádřila kritiku práce osadního  výboru na Podlesí (OV): 
 - obyvatelé Podlesí nejsou informováni o jednání a závěrech osadního výboru 
 - osadní výbor „nefunguje“ ve směru  k obyvatelům Podlesí  
 - závěry výboru nejsou postojem celého Podlesí. 
Odpovídá p.Múčková, členka OV: termín jednání OV je zveřejňován na vývěsce.  
c) Dále žádá urychlené a vhodné řešení nového sběrného dvora. 
Odpovídá Dr.Holman: sběrný dvůr na Podlesí bude plnit svou funkci 
 
2) Pan Štol: 
 a) navrhuje kruhový objezd namísto semaforů na nám. 1. května 
Odpovídá Ing.Růžička:– kruhový objezd  na křižovatce tvaru T (to je na nám.1.května) je dle odborné veřejnosti  

nevýhodný. 
Ing.Kotek oponuje - před 4 lety byl vypracován projekt na kruhový objezd  za 10 mil. Kč ( technicky možné je 

udělat na nám.1.května kruhový objezd). 
 Nový projekt  na světelnou křižovatku dle jeho názoru je nedostatečně řešen  v ohledu  přechodů pro 

chodce. 
Dr.Holman oponoval – odborná veřejnost se shodla na řešení světelné  křižovatky. 
 
 b) neschvaluje reklamy umístěné na fasádě  kulturního domu na  nám.Osvobození 
 c) domnívá se, že sběrný dvůr na Podlesí je svým rozsahem nevyhovující 
Odpovídá Dr.Holman: odbor životního prostředí vyprojektoval sběrný dvůr ve vyhovujícím objemu, ale sami 

občané Podlesí s tímto rozsahem nesouhlasili.  
 
Dr.Holman informoval, že vybudování odbočovacího pruhu ze svitavské silnice na Podlesí se začal projednávat 
na příslušném KÚ JMK. 
 
Ve 21:00 se vrátil do jednání  Dr.Marek. 
 
 
8.5. 
Rozpočtové opatření č.9  
Příl. čís. 17,  předkládá Mgr.L.Ambrož, zpracoval OF. 
ZM je předkládán návrh na provedení následujícího rozpočtového opatření.  
 
1) § 6409 inv.akce č. 60   2 319 000 Kč 
    § 6409 ostatní výdaje - rezerva            - 2 319 000 Kč 
viz. samostatný materiál týkající se vydraženého objektu na ul. Jungmannova 950. 
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2) § 6409 inv. akce č. 11                          - 1 243 400 Kč 
   § 3111 MŠ Zborovská                             1 243 400 Kč 
Administrativní přesun částky z inv. akce č. 11 na příspěvek pro MŠ Zborovská – akci si bude hradit MŠ sama. 
 
3) pol. 1222 daň z příjmů právnických osob – obce     10 010 300 Kč 
    § 6399 ostatní finanční operace                               10 010 300 Kč 
Proúčtování daně z příjmů za Město Kuřim – částka se nachází jak na příjmové, tak na výdajové straně rozpočtu. 
 
4) § 6171 Kulturní fond    400 000 Kč 
    § 6409 rezerva              - 400 000 Kč 
Navýšení rozpočtu Kulturního fondu na základě schválených příspěvků (za pokuty a místní poplatky z VHP bylo 
dosud vybráno 1 200 000 Kč – předpoklad do konce roku 1 600 000 Kč). 
 
5) § 6409 inv. akce č. 51    + 593 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                                       - 593 000 Kč 
Na základě výběrového řízení na dodavatele je požadováno navýšení rozpočtu inv. akce č. 51 Rekonstrukce 
letního koupaliště o výše uvedenou částku. 
 
6) § 6409 inv. akce č. 17    - 3 690 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                                     + 3 690 000 Kč 
Jedná se o vyřazení inv.akce ( částečné, náklady na akci už byly ) – Rekonstrukce ul. Fučíkova z rozpočtu na rok 
2005. 
 
7) § 6409 inv. akce č. 19    - 3 000 000 Kč 
    § 6409 rezerva                                                        3 000 000 Kč 
Jedná se o vyřazení inv. akce ( částečné, náklady na akci už byly ) – Světelně řízená křižovatka na nám. 1. 
Května z rozpočtu na rok 2005 – viz. samostatný materiál. 
 
Přijaté usnesení: 1132/2005 - ZM  schvaluje rozpočtové opatření č.9 k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2005. 
Hlasováno pro 13, zdržel se  1 
Zodpovídá: OF 
Termín: 30.9.2005                  
 
 
 
8.6. 
Zlepšení dopravní obslužnosti v jižní části města  
Příl. čís. 18, vypracovali a předkládají Dr.D.Holman a Ing.M. Kotek. 
 
Dle dosavadních jednání s organizátorem IDS, společností KORDIS JmK, pro zlepšení dopravní obslužnosti 
jsou ve vztahu ke Kuřimi otevřena 2 řešení.  
 První řešení, KORDISEM již plně akceptované,  spočívá v prodloužení vybraných spojů linky č.41 (viz 
varianta A) s tím, že Kuřim bude přispívat na pokrytí ztrát v úseku Ivanovice-Kuřim. Termín realizace: prosinec 
r.2005. 
 Druhé řešení dle KORDISU je varianta uvažované linky č.301, kdy  část spojů na linkách Černá Hora – 
Kr. Pole a Býkovice – Kr. Pole by jezdila přes Podlesí a část přes Kuřim. Na standardní spoje by Kuřim nic 
nepřiplácel, ale bude třeba v rámci nadstandardu přiobjednat (a hradit) některé spoje v relaci Kuřim – Kr. Pole. 
Termín realizace do r.2008. K tomuto řešení Město Kuřim vznáší požadavek, aby úsek Kuřim – Brno,Kr.Pole 
byl zprovozněn již v r.2006. KORDIS tento náš požadavek zatím odmítá. 
Pro zpřesnění níže uvedených tras uvádím: 

 Počet zastávek v Brně (vč.zastávek na znamení) ve var.A: cca 13 a ve var.B: cca 6 zastávek. 
 Jízdní doba na trase Kuřim, LIDL – Brno, Kr.Pole ve var.A: cca 24 min. a ve var.B: cca 15 min. 

 
Široká diskuze k uvedenému tématu, závěrem Ing.Sukalovský navrhuje prozatím vyčkat na  výsledky rozšíření 
IDS  v r. 2008 a teprve potom operativně řešit dopravní situaci. 
J.Brabec:  žádá potvrdit  spol. KORDIS, že pokud městu nebude vyhovovat linka 41, že se vrátí k provozu linky 

301. 
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Návrh na usnesení:  
ZM schvaluje záměr řešit požadavky na zlepšení dopravní obslužnosti v jižní části města Kuřim v pracovních 
dnech do výše ročních nákladů do 150 000 Kč ve variantách: 
A) trasa prodloužení vybraných spojů linky č.41: „Kuřim (žel.st., sokolovna, LIDL) – Česká – Brno, Ivanovice 

– Brno,Řečkovice – Brno-Medlánky - Brno-Kr.Pole“  
B) trasa uvažované linky č. 301: „Kuřim (žel.st., sokolovna, LIDL) – Česká – Brno, Ivanovice, rozcestí – 

Ivanovice, Globus – Brno, Řečkovice – Brno, Kr.Pole“  
V obou případech s podmínkou, že zajištění dopravní obslužnosti bude po max. 10 měsících vyhodnoceno 
a o prodloužení nebo zrušení objednávky bude rozhodnuto do 30. 10. 2006. 

C) Návoz cestujících ze sídliště Díly za sv.Janem  k železniční stanici linkou 310 
ZM žádá KORDIS JmK o návrh počtu spojů a ekonomický rozbor  variant vč. jejich očekávaného dopadu  
na dosud nezaintegrované linky. 
Hlasováno o návrhu  pro 8, proti 3, zdrželi se 3 - neschváleno 
 
 
8.7. 
Využití  objektu Jungmannova 950 v souvislostech s dalšími záměry a možnostmi 
Příl. čís. 19, 19A,B, předkládá Dr.D.Holman. 
 
Vydražením objektu na ul.Jungmannova 950 se pro Město Kuřim otevřelo několik  možných řešení, které je 
potřeba uvážit. Varianty možných řešení mohou zasáhnout do již přijatého postupu ve věci rekonstrukce a 
rozšíření městské knihovny (viz varianta A).  
 V současné době jsou níže uvedené záměry konzultovány s projektanty a dalšími odborníky. V tuto 
chvíli je nutné zvážit všechna možná řešení a zjistit, pro které je dostatečná podpora v zastupitelstvu.  
V případě většinové podpory varianty A je na nutné po řádném projednání na dalším zasedání ZM přijmout 
příslušná usnesení – v tomto případě navrhuji: 

a) nyní odložit projednání materiálu č. 4 (schválení směny bytu)  
b) usnesením ZM uložit RM připravit podklady k projednání varianty B (studie, ekonomický rozbor) 

V případě, že zastupitelé preferují variantu B, vyhlásí RM  záměr na pronájem prostor ve vydraženém objektu. 
 
Varianta A: „zřízení domu sociálních služeb“ 
V přízemí vydraženého objektu Jungmannova 950 (viz příloha 19A) bude zřízen dům sociálních služeb. I.patro 
budovy a dílny v přízemí budou nabídnuty k pronájmu. 
Z toho plyne ve vztahu ke knihovně následující možné řešení: 
Postup pro rozšíření a rekonstrukci městské knihovny se změní následujícím způsobem: 

1. Odkoupení horního patra objektu kotelny – beze změn. 
2. Po přemístění klubu do „Domu sociálních služeb“ využití prostor pro zřízení dětského oddělení.  
3. Zrušení záměru na směnu bytu na ul.Popkova 1007 za byt č.5 Na Loučkách 1204  
4. Volný 2-pokojový byt Na Loučkách 1204 bude nabídnut k privatizaci a výnos z prodeje může být 

využit k financování úprav objektu Domu sociálních služeb.  
5. Rekonstrukce stávajících a výše uvedeným způsobem (viz bod 1.,2.) nově získaných prostor.  

Výhody:  - senioři získají postrádané zařízení s komplexnější nabídkou služeb a péčí  
   - prostorové řešení knihovny umožní oddělit od sebe provozy oddělení dospělých a dětí a tím i             
   - výrazně snížit náklady na rekonstrukci (navíc při mírném navýšení užitné plochy) 
        - pro hustěji obydlenou část města bude objekt Domu soc.služeb situován výhodněji než je nyní klub  

Nevýhody: - kratší vzdálenost pro jedny bude znamenat delší vzdálenost pro druhé 
- oddaluje se příprava projektu městské knihovny do doby rozhodnutí o případné změně postupu 

 
Varianta B: „zachování účelu objektu Jungmannova 950“ 
Vydražený objekt Jungmannova 950 (viz příloha 19B) bude ponechán pro víceméně obdobné účely jako dosud, 
tzn. bude nabídnut k pronájmu pro podnikatelské účely (kanceláře, dílny, sklad). RM vyhlásí záměr na pronájem. 
Z toho tedy plyne ve vztahu ke knihovně: 
Schválený postup pro rozšíření a rekonstrukci městské knihovny zůstane beze změn: 

1. Odkoupení horního patra objektu kotelny  
2. Směna bytu na ul.Popkova 1007 za byt č.5 Na Loučkách 1204. 
3. Rekonstrukce stávajících a výše uvedeným způsobem nově získaných prostor.  

 
Diskuze: 
Ing.Kotek: navrhuje schválit  rozšíření  prostor knihovny směnou bytu a o stávající  prostor klubu důchodců, 

který by byl přesunut  do přízemí na vydraženého objektu. 
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J.Brabec: je pro rozšíření knihovny  v max. navrhované výši.  
J.Herman: navrhuje  záměr odložit do dalšího zasedání ZM a napřed projednat přesun klubu důchodců s uživateli 

klubu. 
Ing.Růžička: navrhuje v první řadě připravit studii prostorového řešení  vydraženého objektu a teprve následně 

rozhodovat o jeho  využití. 
 
Přijaté usnesení: 1133/2005 - ZM ukládá RM připravit studii prostorového řešení a ekonomického zhodnocení 

záměru domu sociálních služeb v objektu Jungmannova 950 v celkových nákladech do 
20.000,- Kč z rozpočtové rezervy.  

Hlasováno pro 12, zdrželi se 2. 
Termín plnění: 30.10.2005 (OIRR a SO) 
 
 
8.8. 
Knihovna  ul. Popkova – směna bytu s Lenkou Hrnčířovou, Kuřim, Buďárkova 268 
Příl. čís. 4, předkládá Dr.D.Holman, zpracoval OMP. 
 
ZM usnesením č. 1055/2005 ze dne 31.5.2005 schválilo postup pro rozšíření Městské knihovny Kuřim ul. 
Popkova 1006 a usnesením č. 1081/2005 ze dne 16.8.2005 schválilo adresný záměr na směnu bytu č. 5 v domě 
č.p. 1204 na ul. Na Loučkách  v Kuřimi ve vlastnictví Města Kuřim, Jungmannova 968, Kuřim za byt č. 15 
v domě č.p. 1007 na ul. Popkova  v Kuřimi ve vlastnictví Lenky Hrnčířové, bytem Buďárkova 268, Kuřim, bez 
cenového vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Kuřim včetně daně 
z převodu nemovitosti. Adresný záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez 
připomínek. 
  
Přijaté usnesení: 1134/2005 - ZM schvaluje směnu bytu č. 5 v domě č.p. 1204 na ul. Na Loučkách v Kuřimi 

ve vlastnictví Města Kuřimi, Jungmannova 968, Kuřim za byt č. 15 v domě č.p. 1007 na ul. 
Popkova v Kuřimi ve vlastnictví Lenky Hrnčířové, bytem Buďárkova 268, Kuřim, bez 
cenového vyrovnání s tím, že veškeré náklady spojené se  směnou nemovitostí uhradí Město 
Kuřim včetně daně z převodu nemovitosti.  

Hlasováno pro 14 
 
 
Interpelace: 
1) Ing.Bojanovská k rekonstrukci chodníku u stadionu:  
a) rekonstrukce je pomalá  
b) měla být odstraněna stávající dlažba, vyrovnání, nové obrubníky a zámková dlažba. 
     Oprava takto neprobíhá - obrubníky nejsou vyměněny a pokládá se původní dlažba.  
Odpovídá Dr.Holman: oprava chodníku není prováděna z důvodu celkově nevyhovujícího stavu, nýbrž pro 

„bodové“ závady. Z tohoto důvodu byla  zvolena  probíhající varianta opravy. 
 
2) Ing.Sukalovský: do kruhového objezdu na příjezdu do Kuřimi zabudovat upoutávku, že se vjíždí do Kuřimi 
 
3) Ing.Kotek: žádá vysekat trávu  mezi poliklinikou a  správní budovou TOS. 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedla Ing,.Bojanovská. Následně hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení, 
schváleno  14 hlasy. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 11:10  hodin. 
 
 
 
 
 

      Mgr.Ladislav Ambrož 
            starosta 
V Kuřimi dne 27.9.2005 
Zapsala Dana Stražovská  
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