
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 02/2004  konaného dne 9.3.2004  
 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, , Ing. Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, 
Květoslava Múčková, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav 
Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing. Miloš Kotek, Ing. Jaromír Němec, Ing.Martina Bojanovská  
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 12 členů zastupitelstva (ZM),  
zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
V 18:05 hod. se dostavil Ing.D.Sukalovský – přítomno 13 členů ZM. 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. arch. V. Růžička a Ing.R. Hanák 
Hlasováno: pro všichni přítomní 
Ověřovateli zápisu zvoleni: L. Kincl a J. Herman 
Hlasováno: pro všichni přítomní 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města k 25.2.2004 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Rozpočtová opatření I.  
4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB 
5. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
6. Různé I.  
- Změna plánu investic – cyklostezka  
- Změna plánu investic – rekonstrukce  ul.Fučíkova a Jiráskova 
- Půjčka na bytovou výstavbu 
7. Vstup Města Kuřimi do dobrovolného svazku obcí 
8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
9. Program  „Regenerace panelových sídlišť“ 
10. Integrovaný dopravní systém 
11. Změna č. VIII územního plánu města Kuřimi  
 
Program jednání schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Souhrnná zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města k 25.2.2004 
Příl. čís. 1A – C předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje  tajemník. 
 
Obecně závazná vyhláška Města Kuřimi o jednacím řádu zastupitelstva města ukládá v článku 5 radě města 
předkládat souhrnnou zprávu o plnění usnesení každé pololetí. Protože tato zpráva nebyla delší dobu předložena 
je předkládáno k rozhodnutí větší množství usnesení viz příloha  1A, z nichž některá byla přijata již před lety. 
Poznatkem z přípravy této zprávy je skutečnost  o nutnosti reálněji stanovovat termíny plnění usnesení, 
vyvíjet aktivní činnost k jejich naplnění, včas předkládat návrhy na změny. Je přijata zásada, že usnesení 
může být změněno jen usnesením.  
Přijaté usnesení: 1028/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění svých usnesení, ukládá plnit úkoly k jejich 

naplnění dle přílohy  a  schvaluje zařazení bodu „kontrola usnesení“ na každé jednání ZM. 
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Hlasováno: pro 12, zdržel  se 1 
 
 
V 18:10 hod. se dostavil Dr.Marek – 14 členů ZM. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
Příl. čís. 2 předkládá starosta, vyřizuje OMP. 
 
2.1.  
Manželé Ing. Radovan a Ing. Miroslava Smíškovi, Kuřim, Jungmannova 919 – odprodej 
pozemků 
Příl. čís. 2A předkládá starosta, zpracoval a předkládá OMP. 
 
RM svým usnesením číslo 11/2004 ze dne 14.1.2004 schválila adresný záměr na odprodej pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/7  a části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim) vše o celkové výměře 310 m2 
(parcela KN číslo 2465 k.ú.Kuřim) manž. Smíškovým, Kuřim, Jungmannova 919. Schválený záměr byl 
v souladu s ustanovením  §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění po dobu 15-ti dnů zveřejněn  bez 
připomínek (v době od 19.1. do 5.2.2004). 
Na vysvětlenou OMP uvádí, že manž. Smíškovi při koupi pozemku pro stavbu RD  (kupní smlouva z 6.1.2003) 
nebyli uvědoměni prodávajícím o skutečnosti, že součástí pozemku, který kupují je  parcela KN 2465 – vlastník 
město Kuřim. O této skutečnosti se dozvěděli až při následném dělení pozemku (na dvě stavební místa) a při 
vlastním vytýčení hranice pozemků. Šetřením na místě samém  za účasti zástupců města (Ing.Honců, 
p.Němcová) a  vlastníků sousedních nemovitostí bylo zjištěno, že pozemek parc.č. 2465 k.ú.Kuřim o který 
manž. Smíškovi žádají je zaplocen, je součástí stávající zahrady manželů Smíškových a nikterak nezasáhne do 
nově uvažované komunikace  v dané lokalitě.  OIRR nemá k odprodeji pozemku námitek 
 
Přijaté usnesení: 1029/2004 - ZM schvaluje odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1431/7 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/1 vše v k.ú.Kuřim o výměře cca 310 m2  manž. 
Smíškovým, Kuřim, Jungmannova 919 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno pro 14 
 
 
2.2.  
Návrh na zrušení usnesení  ZM číslo 1199/2003 ze dne 30.9.2003 
Shora uvedeným usnesením  bylo schváleno nabytí pozemku parc.č. 11/1 k.ú.Kuřim (bývalé zahradnictví u 
starého dvora státního statku) za max.  ½ úřední ceny z majetku Statutárního města Brna  do vlastnictví obce. 
Město Brno na nabízenou cenu nepřistoupilo a nabízí pozemek ve veřejné nabídce za cenu min. 350,- Kč/m2.  
OMP doporučuje zrušení tohoto usnesení.  
 
Na návrh Dr.Poledňáka, který žádá prozatím počkat se zrušením usnesení, starosta stahuje tento bod z jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM ruší usnesení číslo 1199/2003 ze dne 30.9.2003. 
O návrhu nehlasováno . 
 
 
2.3.  
Statutární město Brno – vyhlášené nabídkové řízení na prodej nemovitostí na k.ú.Kuřim 
Příl. čís. 2B předkládá starosta, zpracoval a předkládá OMP. 
 
Majetkový odbor MMB vypsal nabídková řízení na prodej nemovitostí a to p.č. 11/1 o výměře 2178 m2, p.č. 6/1 o výměře  
2178 m2 a parc.č. 2700/5 o výměře 6247 m2 vše v k.ú.Kuřim.  
Parc.č. 11/1 – pozemek, který přímo sousedí s areálem „Starý dvůr“ (bývalé zahradnictví). Dle ÚPD je pozemek určen 
z části pro veřejnou zeleň, při severozápadním okraji v šířce cca 12 m pro bydlení v bytových domech + obč. vybavení a 
služby. Min. cena 350,-Kč/m2. 

 2



Parc.č. 6/1 – pozemek je z větší části určen  pro bydlení v rodinných domech,  při severozápadním okraji je 
v šířce cca 12 m určen pro bydlení  v bytových domech + obč. vybavení a služby. Min. cena 350,- Kč/m2. 
Parc.č. 2700/5 – dle ÚPD je pozemek určen pro bydlení v bytových domech. Min. cena 450,- Kč/m2. 
Nabídky přijímá  MMB do 12 hodin dne 9.4.2004. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o usnesení „deklaratorní“, p. Kincl navrhl o něm nehlasovat a informaci  o 
nabídkovém řízení MMB přijmout pouze jako „informaci“ o prodeji. 
Staženo předkladatelem  z pořadu jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM bere na vědomí vyhlášená nabídková řízení Statutárním městem Brnem na  prodej 

pozemků na k.ú.Kuřim 
O návrhu nehlasováno. 
 
 
2.4.  
Návrh na zrušení usnesení ZM číslo 1187/1999 ze dne 18.10.1999 
Příl. čís. 2 předkládá starosta, zpracoval a předkládá OMP. 
 
Paní Helena Kučerová, bytem Moravské Knínice čp. 53 nabídla městu Kuřim k odprodeji pozemek ve 
zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 507/1 k.ú. Kuřim o výměře 2082 m2. Dle 
ÚPD je předmětný pozemek  z větší části určen jako zóna zeleně vyhrazená k ochraně v rámci schváleného 
ÚSES – biokoridor, biocentrum. V současné době je součástí skupiny pozemků využívaných k zemědělskému 
obhospodařování. Výkup byl schválen za základní cenu dle cenových předpisů bez koeficientů a přirážek s tím, 
že náklady spojené s převodem ponese prodávající. Paní Kučerová s navrhovanými finančními podmínkami 
nesouhlasí, proto je odborem majetkoprávním předloženo přijaté usnesení  zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 1030/2004 - ZM ruší  své usnesení číslo 1187/1999 ze dne 18.10.1999. 
Hlasováno pro 14 
 
 
2.5.  
Návrh na zrušení usnesení ZM číslo 1043/2002 ze dne 16.4.2002 
Příl. čís. 2 předkládá starosta, zpracoval a předkládá OMP. 
 
Na jednání ZM dne 16.4.2002 předložil  RNDr. Poledňák mj. ke schválení materiál, týkající se družstevní 
výstavby v lokalitě „Díly za sv. Jánem“ a návrh usnesení, kterým ZM schválilo nabytí pozemků z majetku 
Moravské stavební-INVEST, a.s. lemujících Mouzovský potok do majetku města tak, aby výsledná šíře pruhu 
pozemku činila minimálně 8 m. Úmyslem bylo zabezpečit pro další investory v předmětné lokalitě 
(p.Kučerovského) možnost přístupu a přivedení inž. sítí do lokality  po pozemcích v   majetku města. Přijaté 
usnesení však bylo pouhým přáním města, nikoliv povinností Moravské stavební-INVEST, a.s.  Smlouvu 
v duchu přijatého usnesení  se nepodařilo uzavřít. Nakonec však došlo k dohodě investorů v předmětné lokalitě, 
což Ing. Meister dne 9.2.2004 telefonicky potvrdil a tudíž důvod převodu pozemků z majetku Mor.stavební-
INVEST, a.s. do vlastnictví  města pominul. 
 
Přijaté usnesení: 1031/2004 - ZM ruší své usnesení číslo 1043/2002 ze dne 16.4.2002. 
Hlasováno pro 14 
 
 
2.6.  
Nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ Evidence nemovitostí (EN) 
číslo 605/1 k.ú.Kuřim o výměře 131 m2 z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových do vlastnictví obce 
Příl. čís. 2C předkládá starosta, zpracoval a předkládá OMP. 
 
 
V souvislosti se zpracovanou „Koncepcí regenerace panelových sídlišť Na Loučkách, Brněnská, Nádražní“ 
OMP zjistil, že část nově uvažovaného parkoviště na ulici Brněnské zasahuje do pozemku  EN číslo 605/1 
k.ú.Kuřim o výměře 131 m2 (zelený pás podél komunikace), který není majetkem města ale ČR. Příslušnost  
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hospodařit s majetkem státu má v tomto případě Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Odborem 
majetkoprávním  bylo vyvoláno jednání  s pracovnicí přísluš. úřadu a městu bylo  doporučeno požádat v souladu 
s ust. § 22 zákona číslo 219/2000 Sb. o bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu. Převod pozemku však 
podléhá   dle § 35 vyhl.č. 119/1988 Sb. o hospodaření s národním majetkem schvalovací doložce Min. fin. ČR, 
které dle § 14 odst. 8 citované vyhlášky a současně podle § 14 odst. 4 citované vyhlášky musí schválit 
bezúplatný převod. Jedná se o dlouhodobější záležitost (cca 1-1,5 roku).  
 
Přijaté usnesení: 1032/2004 - ZM schvaluje bezúplatný převod  (dar) pozemku ve zjednodušené evidenci – 

parcely původ Evidence nemovitostí (EN) číslo 605/1 k.ú.Kuřim o výměře 131 m2 z majetku 
ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce. 

Hlasováno pro 14 
 
 
2.7.  
Zřízení věcného břemene 
Příl. čís. 3A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje  OMP. 
 
Kabelová trasa ČESKÉHO TELECOMU, a.s. řeší napojení rodinných domků vybudovaných v lokalitě Kuřim - 
Podlesí na veřejnou telekomunikační síť. Držitel telekomunikační licence je povinen s vlastníkem dotčené 
nemovitosti uzavřít před zahájením stavby písemnou dohodu o zřízení věcného břemene. 
Předpokládaná délka kabelové trasy je 410m .  
 
Přijaté usnesení: 1033/2004 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO 

TELECOMU,a.s. jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na 
pozemcích  parc.č. 3198/5, 3198/43 v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. 
Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 66,- Kč/m2 kabelové trasy,  přičemž  
uvažovaná šířka kynety činí 0,4 m s tím, že náklady na jeho zřízení nese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Dohoda o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno pro 14 
 
 
2.8.  
Zřízení věcného břemene  
Příl. čís. 3 B předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
ČESKÝ TELECOM, a.s.  je investorem stavby vedení veřejné telekomunikační sítě, která je stavbou pod 
označením „Kuřim, Svat. Čecha 1187, p. Jaskulka, KR“. Držitel telekomunikační licence je povinen 
s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít před zahájením stavby písemnou dohodu o zřízení věcného břemene. 
 
Přijaté usnesení: 1034/2004 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch ČESKÉHO 

TELECOMU,a.s. jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na 
pozemku  parc.č. 1462/3 v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Jednorázová 
úhrada za zřízení věcného břemene činí 100,- Kč s tím, že náklady na jeho zřízení nese 
oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Dohoda o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno pro 14 
 
 
2.9.  
Zřízení věcného břemene 
Příl. čís. 3C předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje 
 
ČESKÝ TELECOM, a.s. je investorem stavby vedení veřejné telekomunikační sítě, která je stavbou pod 
označením Kuřim, ul.Úvoz 1538, p. Bábor, KR“. Držitel telekomunikační licence je povinen s vlastníkem 
dotčené nemovitosti uzavřít před zahájením stavby písemnou dohodu o zřízení věcného břemene. 
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Přijaté usnesení: 1035/2004 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch, ČESKÉHO 
TELECOMU,a.s. jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle situačního nákresu na 
pozemcích  parc.č.  2778 a 2536/2 – parcela ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový 
katastr (PK) v katastrálním území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Jednorázová úhrada za zřízení 
věcného břemene činí 180,- Kč s tím, že náklady na jeho zřízení nese oprávněný z věcného 
břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Dohoda o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
2.10.  
Manželé Jiřina a Petr Benediktovi, Kuřim, Jungmannova 864 –  žádost o snížení kupní 
ceny bytu č. 864/5 na ul. Jungmannova 
Příl. čís. 4 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Manž. Benediktovi chtějí v dubnu 2004 koupit od města Kuřimi obecní byt č. 5 v domě čp. 864 na 
Jungmannově ulici v Kuřimi. V uvedeném bytě bydlí na základě rozhodnutí o schválení dohody o výměně bytů 
ze dne  29.8.1991. Jmenovaní ve své žádosti uvádějí, že v bytě provedli rekonstrukci bytu na vlastní náklady, 
včetně plynofikace koupelny a hlavního pokoje. V protokolu o převzetí bytu je uvedeno : „S novým uživatelem 
dohodnuto, že při prováděné plynofikaci bude převzat průtokový ohřívač do stavu zařízení OPBH-nyní provede 
na vlastní náklady“. Správce bytu oznámil následující výměny vybavení : 12/91 – výměna sprchové baterie a 
mísy WC, r.1993 - plynová kamna K2 do kuchyně, r. 1994 – infrazářič do koupelny, r. 1997 – výměna sporáku. 
Dále neexistuje žádna žádost o provedení stavebních úprav v předmětném bytě od manž. Benediktových. Odbor 
majetkoprávní se souhlasem správce nedoporučuje snižovat prodejní cenu bytu. 
 
Přijaté usnesení: 1036/2004 - ZM neschvaluje zohlednění stávající prodejní ceny obecního bytu č. 5 v domě 

864 na ul. Jungmannova o vložené náklady manž. Petru a Jiřině Benediktovým, bytem 
Kuřim, Jungmannova 864.  

Hlasováno pro 14 
 
 
 
2.11.  
Smlouva o převodu vlastnictví mezi ČR – ministerstvem vnitra a Městem Kuřim 
Příl. čís. 5A předkládá starosta, vyřizuje R. Novák. 
 
Při kontrole dokumentů byla nalezena Smlouva o převodu vlastnictví k majetku České republiky uzavřená mezi 
ČR – Ministerstvem vnitra (Hasičským záchranným sborem) a Městem Kuřim o nabytí materiálu pro potřeby 
civilní ochrany v hodnotě 58.960, - Kč, která nebyla projednána v orgánech města. Proto je předkládána 
zastupitelstvu dodatečně  k projednání. Vzhledem k tomu, že smlouva byla již podepsána je navržena formulace 
bere na vědomí nikoliv schvaluje.  
Staženo  na návrh Dr. Poledňáka z projednání ZM, bude předloženo ke schválení radě města. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky uzavřenou mezi 

ČR – Ministerstvo vnitra a Městem Kuřim, kterou nabývá Město Kuřim majetek pro potřebu 
civilní ochrany v hodnotě 58 960, -Kč.   

O návrhu nehlasováno.  
 
 
 
3. Rozpočtová opatření I.  
Příl. čís. 6 předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 

1) výdaje: § 3113    16 700 Kč  
                § 6409   -16 700 Kč  

Jedná se o povýšení příspěvku pro ZŠ Jungmannova na základě usnesení ZM o proplacení 50% nákladů na 
plavání žákům 1. – 3. tříd základních škol. ZŠ Tyršova byl příspěvek uhrazen již v roce 2003. 
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 2) výdaje:  § 3113                14 000 Kč 
     příjmy:  § 6171                14 000 Kč 
Na Město Kuřim se obrátily dvě firmy ( Schonex s.r.o., Dalovice a Casco Products AB, Brno ) s tím, že chtějí 
Městu Kuřim darovat částku v celkové hodnotě 14 000 Kč a požádali Město Kuřim o to, aby o stejnou částku 
byl povýšen rozpočet pro ZŠ Tyršova a ta tuto částku použila na nákup el. piána. 
 
 3) výdaje: § 3612    54 000 Kč 
     příjmy: § 3612    54 000 Kč  
Dne 13.2.2004 proběhlo výběrové řízení na směnu obecního bytu č. 838/5 na ul. Bezručova čtvrť. Nejvyšší 
nabídnutá částka 54.000,- již byla zaplacena. OMP žádá, aby o tuto částku byl navýšený rozpočet na straně 
příjmové § 3612 a souběžně i na straně výdajové § 3612. Získané prostředky budou použity na opravu a 
udržování obecního bytového fondu. 
 
Níže uvedené rozpočtové opatření ( čís. 4) dle požadavku Dr.Poledňáka nebude součástí tohoto RO. 
            4) výdaje: § 3619   -700 000 Kč 
   § 6409    700 000 Kč 
Toto rozpočtové opatření snižuje rozpočtované půjčky z Fondu rozvoje bydlení.  
 
Přijaté usnesení: 1037/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2004 dle přílohy se 

změnou. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB 
Příl. čís. 6 předkládá starosta, zpracovala vyřizuje OF. 
 
Na základě schváleného ( upraveného ) rozpočtu na rok 2004 je navrhováno vyhlásit 1. kolo výběrového řízení 
na poskytnutí půjček z FRB. Termín podání žádostí je stanoven na 16.4.2004. 
 
Přijaté usnesení: 1038/2004 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 

dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 1/1995 ze dne 27.3.1995 ve znění pozdějších změn a doplňků.  
 Termín podání žádostí je 16.4.2004. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
5. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 7A-C předkládá  Ing. Hanák Rostislav, vyřizuje KÚ. 
 
Dne  27.1.2004  zastupitelstvo město schválilo usnesením čís.  1023/2004 vyhlášení 3 výběrových  řízení na 
poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi. 
Předseda  výboru fondu Ing.Rostislav Hanák svolal 1. zasedání výboru, které se uskutečnilo  v úterý 24.2.2004, 
na jednání se sešla nadpoloviční většina členů, která projednala 29 žádostí o příspěvky v celkově požadované 
výši 869.150,- Kč. Výbor fondu doporučuje  zastupitelstvu města schválit příspěvky dle svého návrhu – 
v korigované výši 687.100,-. 
 
 
 
 
Návrhy, změny, poznámky . 
L.Kincl: 1) navrhuje oddělené financování „Společenského centra“, neboť odčerpává cca 30% prostředků z 

„Kulturního fondu“ 
  2) neprojednávat v radě požadavky o příspěvky z KF - RM nemá  ty informace které Výbor kulturního 

fondu 
J.Brabec: Fond vznikl v době, kdy zde nepůsobil profesionální organizátor kultury. Domnívá se, že je 

v pořádku, že „Společenské centrum“ žádá o peníze z KF.  
Ing. Krupica:  navrhuje stanovit limit, který by SCKD nemělo překročit. 
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Ing. Hanák: poznamenal, že obstaravatelskými smlouvami je dále z fondu odčerpáváno cca 30 tis. za rok a cca 
100 tis. odčerpávají školy a družiny. 

 Preferuje přispívat z KF na mimoškolskou činnost dětí. 
Dr. Poledňák navrhuje tyto změny : 
 - žádost č. 8 (Společ. centrum) z 230 tis. snížit na 100 tis. 
 - žádost č. 10 (Společ. centrum) z 30 tis. snížit na 0,- 
 - žádost č. 20 (SPCCH) z 2 tis. snížit na 0,- 
 - žádost č. 29 (FC Kuřim) ze 100 tis. zvýšit na 120 tis. 
Dr.Holman:  navrhuje nezasahovat do rozhodnutí Výboru Fondu a schválit příspěvky beze změn. 
L.Kincl: navrhuje hlasovat o event. vyloučení p.Jiřího Brabce při hlasování o příspěvcích z KF – dle zákona  č. 

128/2000 Sb.  § 83 odst. 2). 
J.Brabec považuje návrh p.Kincla za bezpředmětný, zastupitelstvo města o vyloučení p.Brabce nehlasovalo. 
V.Zejda a J.Herman doporučují postupné snižování nákladů na Kuřimské zámecké kulturní léto (KKL) 

organizované „Společenským centrem“. 
Dr.Holman: navrhuje zahrnout KKL přímo do rozpočtu na příští rok (nezávisle na „Kulturním fondu“). 
 
Hlasováno  o protinávrzích Dr. Poledňáka, Hermana a Dr.Holmana: 
1) žádost č. 8 (Společ. centrum) o příspěvek na Kuřimské zámecké kulturní léto z 230 tis. : 

- snížit na 100 tis.  
         Hlasováno: pro 2 - neschváleno 
       - snížit na 160 tis. 
         Hlasováno : pro 8 - neschváleno 
       - snížit na 180 tis.  
          Hlasováno : pro 6 - neschváleno 
Žádný z pozměňujících návrhů nebyl schválen, příspěvek  SCKD na Kuřimské zámecké kulturní léto zůstává 
v nezměněné výši 200 tis. Kč. 
 
Procedurální hlasování:  o samostatném hlasování o všech žádostech o příspěvek  FK. 
Hlasováno:  pro 8 - neschváleno 
 
Hlasováno  o protinávrzích Dr. Poledňáka 
2) žádost č.20  (Svaz postižených civilizačními chorobami) z 2 tis. : 

- snížit na 0,- Kč 
         Hlasováno: pro 3 - neschváleno 
3) žádost č. 29 (FC Kuřim) o příspěvek na činnost fotbalového oddílu ze 100 
       - zvýšit na 120 tis  
         Hlasováno: pro 5 - neschváleno 
 
 
Dodatečně byla doručena žádost p.Ivy Zejdové, ředitelky Domu dětí a mládeže v Kuřimi. Žádá o finanční 
příspěvek na činnost DDM ve výši 51.460,- Kč. 
 
Hlasováno o poskytnutí příspěvku  DDM ve výši 51.460,- Kč: 
pro 13, proti 1 – schváleno. 
 
 
 
 
 
 

poř. žadatel Žádáno navrženo účel čerpání 
Č.         
1. Kuřimská liga    13 500,- 11 000,- míče, pronájem hřiště 

2. Holman+Kuřimská liga      5 000,- 1 200,- poháry 

3. SK Kuřim-od. házené  109 250,- 82 750,- vyb. ml. družstev, pronájmy, mezinár. turnaj mládež., Kuř.pohár 

4. SK Kuřim-od. košíkové    10 000,- 10 000,- pronájem tělocvičny 

5. SK Kuřim-od. st. tenisu    40 000,- 20 000,-
vyb. ml. družstev (5000), pronájem tělocvičny(15000)                      
1) 

6. SK Kuřim-od.sil. trojboj    27 500,- 27 500,- náklady 2x mistrovství ČR silový trojboj 
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7. SK Kuřim      7 000,- 7 000,- část nákladů na nákup přenos. venk. reproduktorové  soupravy    2) 

8. SC Kuřim  230 000,- 200 000,- Kuřimské zámecké kulturní léto                                                       3)

9. SC Kuřim    37 000,- 32 000,- Zahrada. pís. (25 000), ozvuč. Zah. pís. a Trampské porty (7000) 3) 

10. SC Kuřim    40 000,- 30 000,- Hudba celého světa                                                                         3)

11. SC Kuřim    20 000,- 15 000,- Spolek přátel hudby                                                                         3)

12. ZUŠ Kuřim      7 000,- 7 000,- ceny soutěžícím žákům 

13. Sikora Aleš    11 000,- 10 000,- Kuřimská běžecká liga 2004 

14. Ing. Sikorová Jitka      2 800,- 2 800,- dětský den, stol. tenis, šipkovaná, Honzova stezka 

15. TJ Slovan Podlesí    10 000,- 10 000,- na „rozběh“  činnosti obnovené TJ Slovan Podlesí 

16. TJ Sokol Kuřim    10 500,- 7 000,- mem. Miloše Babáka, běh T. Foxe, stol. tenis - nábor. turnaj         4) 

17. OREL Kuřim    29 200,- 15 000,- výtvar. čin. dětí, drobný sport. materiál, pronájmy tělocvičen  

18. Klub maminek      7 350,- 5 000,- pronájem Orlovny 

19. SSK TOS Kuřim      6 200,- 5 000,- VC Kuřimi ve střelbě                                                                        5) 

20. SPCCH Kuřim      2 000,- 2 000,- divadelní představení - doplatek vstupenek 

21. Hor. Klub-Babí lom    22 000,- 20 000,- pronájem horolezecké stěny                                                            6) 

22. BUSHIDO Kuřim      5 850,- 5 850,- pronájem tělocvičny                                                                         7) 

23. ŘK farnost Kuřim       8 000,- 0,- koncerty, divadla                                                                              8)

24. MŠ Podlesí      3 000,- 3 000,- dětský maškarní bál 

25. Plavecký klub Kuřim    35 000,- 35 000,- výcvik, závody, školení trenérů a cvičitelů                                       9) 

26. Slávek Bednář    40 000,- 20 000,- propagace akce s logem města 

27. T.O.LLANO EST. Kuřim      5 000,- 3 000,- večer trampských písní 

28. Agentura Vendulka      5 000,- 0,- maškarní ples MISS ŽABKA                                                          10)

29. FC Kuřim  120 000,- 100 000,- výchova mládeže 

30.  Dům dětí a mládeže 51.460,- 51.460,-  

 

 Poznámka:    

1) konkretizovat počet členů a mládeže, zvýšit členské příspěvky 

2) podmínka - možnost zapůjčení i ostatním spolkům 

3) pro akce SC Kuřim hledat způsob financování mimo statut fondu 
4) 

 
opět neodpovídající forma žádosti zejména z hlediska konkretizace počtu členů, mládežnické základny, členských příspěvků 
ap.  

5) podmíněno propagací města na akci a dokumentování akce pro potřeby městské archivace 
6) konkretizovat počet členů a mládeže  

7) Schváleno již v minulém kole, faktura vystavena až po ukončení loňské smlouvy 

8) 

 

opět neodpovídající forma žádosti, nejprve obdobné akce třeba v rámci města termínově koordinovat,  nehlasováno – 
doporučena nová žádost    

9) žádají město o vyřešení skladování a sušení mokrých pomůcek ( znehodnocení plísní a p.)  

10) akce komerčního charakteru – nehlasováno.  

 
 
Přijaté usnesení: 1039/2004 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Výboru kulturního fondu ze dne 24.2.2004 - se změnami. 
Hlasováno pro 11, zdrž. 3 
 
 
6. Různé I.  
 
6.1. 
Změna plánu investic – cyklostezka  
Příl. čís. 8 předkládá Ing. Miloš Kotek. 
 
Při schvalování investic pro rok 2004  byla změněna částka u akce Cyklostezka na 50 000 Kč s tím, že za tuto 
částku měl být pořízen projekt značení celé stezky a vypořádány pozemky. Při schvalování této změny však 
nedopatřením zůstal uveden původní účel investice (vyznačení stezky na katastru města). 
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Přijaté usnesení: 1040/2004 - ZM schvaluje změnu plánu investic pro rok 2004 u investiční akce „vyznačení 
cyklostezky“. Namísto vyznačení části stezky na katastru Kuřimi bude v rozsahu 50.000,- Kč 
zpracován projekt značení stezky v úseku Brno - Řečkovice - Kuřim - Veverská Bítýška 
včetně identifikace vlastníků pozemků a zajištění souhlasu vlastníků s umístěním stezky. 

Hlasováno pro 14 
 
 
6.2. 
Změna plánu investic – rekonstrukce  ul.Fučíkova a Jiráskova 
Příl. čís.9 předkládá K.Múčková. 
Na ul.Fučíkova je povrch tvořen nezpevnělou drtí, obyvatelé  ul.Fučíkova si stěžuji, že při dešti vznikají 
„jezera“ bláta, která znečišťují  chodník a domy. Přisypání drti  do nejvíce rozměklých částí komunikace 
problém nevyřeší, neboť tato se vmáčkne do měkkého povrchu, vzduje střed cesty, takže voda stéká  k domům 
podmáčí základy. 
 
Dr.Poledňák žádá  doplnit do plánu investic  zařadit i rekonstr. ul.Jiráskova a na obě ulice  nechat vypracovat  
projektovou dokumentaci. 
 
Přijaté usnesení: 1041/2004 - ZM schvaluje vypracování projektové dokumentace pro rekonstrukci 

komunikace na ulici Fučíkova a Jiráskova. 
Hlasováno pro 13, zdržel se 1 
 
 
6.3. 
Půjčka na bytovou výstavbu 
Příl. čís. 10 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
V prosinci loňského roku byly  ZM schváleny výsledky výběrového řízení na poskytnutí  půjček na bytovou 
výstavbu. V tomto výběrovém řízení se o půjčku ucházeli i manželé Jelínkovi, kteří požádali o maximální 
možnou částku. Jelikož jejich byt má výměru 54,7 m2 a město půjčuje 2 500 Kč na 1 m2 plochy bytu,  byla 
vypočítána částka 136.750,- Kč. Při výpočtu bylo ovšem opomenuto přičíst částku 25.000,- Kč, která se 
poskytuje bez ohledu na výměru bytu. Proto je navrhováno o tuto částku půjčku povýšit na celkovou výši 
půjčky      161.750,- Kč. Manželé Jelínkovi již první část půjčky ve výši 136.750,- Kč obdrželi. 
 
Přijaté usnesení: 1042/2004 - ZM schvaluje dodatečné poskytnutí půjčky z Fondu na podporu bytové 

výstavby ve výši 25.000,- Kč manželům Jelínkovým, Vojtova 647, Kuřim.   
Hlasováno pro 14 
 
 
7. Vstup Města Kuřimi do dobrovolného svazku obcí 
Příl. čís. 11 předkládá  .Matějíčková. 
 
 Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, §  46, odst. 1  umožňuje obcím při výkonu samostatné působnosti 
vzájemně spolupracovat.  
 V průběhu roku 2003 a začátkem roku 2004 proběhla se starosty okolních obcí jednání o založení 
dobrovolného svazku obcí za účelem ochrany a prosazování společných zájmů přesahujících svým rozsahem a 
význam jednotlivé obce.  
 Z dosavadního jednání vyplynulo, že oslovené obce mají zájem o vstup do dobrovolného svazku obcí. 
 Podle § 48 odst. 1 a § 51 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích, je v pravomoci zastupitelstva města 
schválení návrhu smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí. 
 
V krátké diskuzi Dr.Poledňák navrhuje nevytvářet vlastní mikroregionu, ale  vstoupit např. do již stávajícího 
mikroregionu „Čebínka“. 
 
Přestávka 20:00 – 20:20 hodin. 
Z jednání se omluvil Dr. Poledňák, vzdálen Ing.Sukalovský – přítomno 12 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1043/2004 - ZM konstatuje vůli vstoupit do připravovaného dobrovolného svazku obcí 
sdružujících okolní obce a Město Kuřim. 

Hlasováno pro 12  
 
 
8. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene 
Příl. čís. 12 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Jihomoravská energetika bude provádět přeložku venkovního vedení VN v ulici Na Vyhlídce na žádost 
investorů - manželů Kozumplíkových a Smíškových.  Jedná se o odklon stávajícího vedení VN tak, aby na 
pozemku investorů bylo možné postavit dva RD. Zřízení věcného břemene se vztahuje na pozemek v ulici Na 
Vyhlídce – PK 2487/1 a KN 2456 v majetku města Kuřimi, kde VN již kříží vozovku ale v jiné trase, odklon 
trasy VN se vztahuje rovněž na pozemek KN 2483 - pěšinu nad ulicí Pod Horkou. Jihomoravská energetika, 
proto žádá zřízení věcného břemene na upravenou trasu vedení venkovního VN, spočívající v jeho umístění na 
pozemcích dle výkresu  a přístupu za účelem provozování, údržby, oprav.  
 
Přijaté usnesení: 1044/2004 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Jihomoravské energetiky 

a.s., jako oprávněného z věcného břemene na umístění a provozování venkovního vedení VN 
22 kV  rozsahu dle situačního výkresu na pozemcích parc.č.  PK 2487/1, KN 2456 a 2483 
v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, náklady na jeho 
zřízení nese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena  Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

Hlasováno pro 12 
 
 
9. Program  „Regenerace panelových sídlišť“ 
Příl. čís. 13 předkládá A.Matějíčková a Dr. David Holman 
 
 Město Kuřim /OIRR/ do 15.3.2004 požádá o dotační titul na „Projekt regenerace panelových sídlišť 
ulice Na Loučkách-Brněnská“. Součástí žádosti musí být doklad o schválení projektu zastupitelstvem obce a 
doklad o vlastních finančních prostředcích ve výši min. 30 % rozpočtových nákladů. Projekt je nyní 
zpracováván atelierem ZETA, který jej rozpracovaný předloží přímo na jednání zastupitelstva. Koncepce 
regenerace byla schválena radou města  dne 11.2.2004 č. usnesení 55/2004. Koncept projektu sídliště Na 
Loučkách-Brněnská byl projednán ve stavební komisi dne 3.3.2004 a následně radou města dne 4.3.2004. Dílčí 
část projektu – rozšíření parkoviště na Loučkách  zpracovává Ing. Jarolím. Tato část je samostatnou investiční 
akcí, během projektování vyplynul požadavek Povodí Moravy na přečištění vody  a dále (dle geolog. posudku)  
na řešení nedostatečné únosnosti podloží. Tyto skutečnosti mají za následek odhadované navýšení nákladů 
z 1 300 500,- Kč o cca 300 tis. Kč. 
 OIRR žádá vzhledem k výše uvedenému o přesun finančních prostředků ve výši 1 300 500,- Kč z  inv. 
akce č. 16 „Parkoviště Na Loučkách“, fin. prostředků ve výši 50 000,- Kč z inv.akce č.55 „Urbanistická studie 
Průmyslové zóny“ a fin.prostředků ve výši 249 500,- Kč z inv. akce č.8  „Nové stropní osvětlení sálu KD“,  na 
realizaci  inv. akce č. 56 „Projekt regenerace panelových sídlišť …“, v rámci které bude parkoviště Na Loučkách 
realizováno. Návrh na zrušení akce č. 55 podáváme z důvodů, že v rozpočtu města jsou na pořizování ÚPD 
vyčleněny dostačující prostředky (v případě spoluúčasti fy Vaillant). Inv. akce č. 8 bude realizována menšími 
náklady. 
 Další návrh usnesení již zahrnuje předpokládané navýšení a navrhované usnesení dokladuje min. 30 % 
krytí nákladů na realizaci projektu regenerace panelových sídlišť. 
 
Dostavil se zpět. Ing.Sukalovský – přítomno 13 členů ZM. 
 
 
V.Zejda: domnívá se, že  přesun finančních prostředků (viz usn. 1046) již  nyní je předčasné, neboť konečná 

cena vyjde až z výběrového řízení. 
Dále p.Zejda představil „Projekt regenerace panelových sídlišť ulice Na Loučkách-Brněnská a ulice Nádražní“ 
s důrazem na plánované změny: 
 

1) zvýšení parkovacích stání o 61 míst Loučky, Brněnská o 51. Parkovací stání budou  situována podél  
komunikací 
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2) zlepšení komfortu z hlediska  hlučnosti – (regenerace stávající  zeleně, protihluková vegetační 
ochrana  na ul.Tyršova a absorbční protihl. stěny – gabionové nebo  vegetační tvárnice v délce cca 
70m, vysoké 2,3 – 3 m (náklady jsou cca1,6 mil.) 

3) chodník bezbariérové,  ze směru od Brna rozšířeny, podél i cyklostezka 
4) rekonstrukce asfalt. hřišť  
5) Na Loučkách bude situována centrální zpevněná plocha s hřištěm 
6) výměna a rekonstr. objektu  skladu popelnic, umístění  sběrny na tříděný odpad 
7) „zkulturnění“  šachty teplovodu 
8) další řízený přechod pro chodce 
9) rekonstr. venkovního osvětlení 

Náklady jsou rozpočtovány  na 5 let s tím, že (70% by mělo být financováno  ze státní dotace. 
 
Ing. Růžička žádá zapracovat do „koncepce“ protihlukové opatření vůči přilehlé železniční tratě. 
V.Zejda - jiné, než vegetační  řešení zde není možné,  protihluková stěna je vymezena územím ( drážním 

tělesem), který je v úrovni 2. -3. NP. domů. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2004 - ZM schvaluje „Projekt regenerace panelových sídlišť ulice Na Loučkách - 

Brněnská a ulice Nádražní“ v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2004 - ZM schvaluje přesun finančních prostředků ve výši:  

a/ 1.300.500,- Kč z  invest. akce č. 16  „Parkoviště Na Loučkách“, 
b/ 50.000,- Kč z invest. akce č.55 „Urbanistická studie Průmyslové zóny“,  
c/ 249.500,- Kč z invest. akce č.8  „Nové stropní osvětlení sálu KD“   
na realizaci  inv. akce č. 56 „Projekt regenerace panelových sídlišť“, v rámci které bude 
parkoviště Na Loučkách realizováno 

 
Přijaté usnesení: 1047/2004 - ZM schvaluje finanční prostředky na realizaci I. etapy „Projektu regenerace 

panelových sídlišť ulice Na Loučkách - Brněnská a ulice Nádražní“, ve výši 1.600.000,- Kč 
Hlasováno pro  všechny 3 usnesení současně: pro 13 
 
 
10. Integrovaný dopravní systém 
Příl. čís. 14 A, B  předkládá starosta. 
 
Dne 16.12.2003 zastupitelstvo města projednávalo ale neschválilo Konvenci IDS JMK a Smlouvu o zajištění 
financování  IDS JMK. Na základě vývoje situace v dopravní obslužnosti  starosta opět předkládá ke schválení 
oba dokumenty.  
Diskuze: 
Ing. Sukalovský - dopravní komise nedoporučuje  tyto dokumenty schválit. 
Ing. Hanák -  občané s IDS nejsou příliš spokojeni. 
J.Herman - rovněž nedoporučuje „Smlouvu „ a „Konvenci“schválit (signály o možnosti zrušení IDS v Jihomor. 

kraji). 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přistoupení města Kuřimi ke  KONVENCI Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. 
Hlasováno: pro 3, proti 7 zdrželi se 3 - neschváleno 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  podepsání Smlouvy o zajištění  financování systému IDS JMK. 
Hlasováno: pro 2, proti 7, zdrželi se  4 - neschváleno 
 
 
11. Změna č. VIII územního plánu města Kuřimi  
- žádost o dotaci v rámci grantových programů Jihomoravského kraje na „digitální 
zpracování územních plánu a jejich změn pro GIS“ a „příspěvek na zpracování 
územních plánů obcí a jejich změn“ 
Příl. čís. 15 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
OIRR předkládá podnět k pořízení změny č. VIII územního plánu města Kuřimi.  Předmětem změny bude : 
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1) zrušení veřejně-prospěšné stavby č.6 – rozšíření stávající trasy I/43 Svitavské radiály a dále úprava 
veřejně prospěšné stavby č.5 – severní tangenty pro R 43 zrušením etapového rozšíření na čtyřpruh. Křížení 
těchto komunikací bude navrženo v měřítku odpovídajícím přesnosti územního plánu. Pořízení změny je 
v souladu se záměry Jihomoravského kraje na ochranu koridoru trasy R 43. Pořízení této změny bylo kladně 
projednáno komisí výstavby dne 3.3.2004, která navázala na závěry již předchozích jednání a konstatovala, že 
návrh změny ÚP v trase tangenty a I/43 bude v parametrech dvoupruhu, s tím že křížení těchto komunikací bude 
zachováno pro dvoupruh, nikoliv pro možné budoucí rozšíření. Napojení I/43 a II/386 bude ve stávajícím místě. 
Dále je nezbytné řešit  logické propojení Kuřimi a Zlobice. V tomto smyslu komise změnu doporučuje. 
K jednání byli přizváni zástupci dopravní komise, Ing. Kotek upozornil na komplikace, které způsobí Kuřimi 
severní tangenta města v poloze dle ÚP a navrhuje zpracování alternativního řešení severní tangenty Kuřimi. 

2) úprava veřejně-prospěšné stavby č.7b – propojovacích úseků místních komunikací Na Vyhlídce a ul. 
Blanenské do rozvojové zóny Záhoří, včetně přeřešení funkčních ploch při napojení na ul. Blanenskou /okraj 
průmyslové zóny Vaillant/ na funkčně smíšené – výroba s vestavbou občanského vybavení. Změna části trasy 
při napojení na ulici Blanenská, umožňuje logičtější využití území při průmyslové zóně Vaillant, kde město 
vlastní ještě část pozemků.  Tato část byla kladně projednána v komisi výstavby dne 14.1.2004. Podnět ke 
změně části trasy při napojení na ul. na Vyhlídce byl schválen usnesením ZM č. 1128/2001. 
 

3) úprava veřejně-prospěšné stavby č.7c – trasy severního přivaděče do města ze severní tangenty, která 
bude spočívat ve změně části trasy při napojení na ul. Blanenskou tak, aby logicky navázala na úpravu trasy 
veřejně-prospěšné stavby č.7b. 
 
Přijaté usnesení: 1048/2004 - ZM schvaluje pořízení změny č. VIII územního plánu Sídelního útvaru města 

Kuřimi, sestávající se z dílčích částí : 
 1) zrušení veřejně prospěšné stavby č. 6 - rozšíření stávající trasy I/43 Svitavské radiály 

v úseku od hranic k.ú. Česká po křižovatku se severní tangentou  a úprava  veřejně prospěšné 
stavby č. 5 – severní tangenty pro R 43 zrušením etapového rozšíření na čtyřpruh včetně 
úpravy křížení těchto komunikací a řešení propojení Kuřimi se Zlobicí (pro pěší, cyklo a 
obsluhu území) 
2) úprava veřejně prospěšné stavby č.7b – propojovacích úseků místních komunikací Na 
Vyhlídce a ul. Blanenské do rozvojové zóny „Záhoří“, včetně přeřešení funkčních ploch při 
napojení na ul. Blanenskou /okraj průmyslové zóny Vaillant/ na funkčně smíšené – výroba 
s vestavbou občanského vybavení.  

Hlasováno: pro 13 
 
Při pořizování této změny má město Kuřim možnost zúčastnit se grantových programu vyhlášených 
Jihomoravským  krajem z názvy  „příspěvek na zpracování územních plánů obcí a jejich změn“ a „digitální 
zpracování územních plánů obcí a jejich změn pro GIS“ . Termíny pro podání žádosti jsou do 31.3.2004, 
maximální výše příspěvku je limitována počtem obyvatel, pro Kuřim je to 25 % z ceny návrhu ÚP maximálně 
však 50 000,- Kč. Změna je v souladu s prioritním opatřením Programu rozvoje Jihomoravského kraje – např. 
zkvalitnění dopravní sítě kraje a jeho vnějšího napojení, podpora budování průmyslových zón . 
Jednou z příloh žádosti o dotaci je doklad – usnesení zastupitelstva o zajištění vlastních prostředků. 
Předpokládáme, že tyto prostředky budou  použity z rozpočtu města na pořizování ÚPD a to ve výši cca 120 tis, 
vzhledem k časové tísni OIRR podává návrh na usnesení o schválení fin. prostředků, alespoň  na digitalizaci, 
s tím že cenu upřesní starosta přímo na jednání ZM – dle orientační nabídky. Cenu na projekt změny, prozatím 
z časových důvodů nebylo možné zjistit.  
 
Přijaté usnesení: 1049/2004 - ZM schvaluje finanční prostředky ve výši  70.000,- Kč na pořízení digitalizace 

územního plánu Sídelního útvaru města Kuřimi dle „jednotného postupu digitálního 
zpracování územního plánu obce pro GIS“  

Hlasováno:  pro 13  
 
 
Materiál čís. 16 předkládaný starostou Rozpočtové opatření – návrh splátkového kalendáře  akce 
„Rekonstrukce vodovodu v ul. Podhoří“ stažen z jednání. 
 
Pan L.Kincl upozornil na neplatnost uznání závazku (v celkové výši cca 3,6 mil.) BVaK, a.s., z důvodu jejího 
uzavření ze strany města starostou bez předchozího souhlasu zastupitelstva. 
Řešení:  uzavřít s BVaK, a.s.  dohodu „o  narovnání“ a již zaplacenou částku uznat  za 1. splátku. 
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V době od 21:55 – 22:05  hodin proběhlo  dohodovacího řízení. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uznání závazku Města Kuřimi vůči k BVaK ve výši 3.603,293,- Kč ze stavby 

rekonstrukce vodovodu na Podhoří. 
Hlasováno: pro 6 proti 2, zdrželo se 5 - neschváleno 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje splátkový kalendář akce „Rekonstrukce vodovodu  v ulici Podhoří“. 

I.   splátka – rok 2003 – 550.000,- Kč 
II.  splátka – rok 2004 – 750.000,- Kč 
III. splátka – rok 2005 – 750.000,- Kč 
IV. splátka – rok 2006 – 750.000,- Kč 
V.  splátka – rok 2007 – 803.293,- Kč 

O návrhu nehlasováno  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření ve výši 750.000,- Kč pro investiční akci č. 66 (započtení 

závazku ze stavby v roce 2002 – Kuřim Podhoří – rekonstrukce vodovodu) na úkor rezervy. 
O návrhu nehlasováno.  
 
 
Zastupitelstvo města se dohodlo projednat výše  uvedenou záležitost na svém   mimořádném jednání ve čtvrtek  
25.3. 04. 
 
 
Interpelace: 
K.Múčková: 
- žádá o úklid cesty - zkratky na Podlesí a jednat s firmou TYCO o neužívání této cesty nákladními vozidly.  
 
J.Herman : 
- žádá, aby komise dopravy  projednala zjednosměrnění ul.Zahradní – vlivem zvýšeného průjezdu autobusů se 
zde propadají kanály a je úzká pro  míjení 2 vozidel. 
 
Dr.J.Marek: 
- petice proti vodního prvku „Mokrý kámen“ nebyla na posledním ZM projednána 
Starosta: 
- Rada města  petici projednala a konstatovala,že nebude měnit vůli  zastupitelstva, které instalaci „Mokrého 
kamene  schválilo. 
V.Zejda: jak práce budou pokračovat? 
Starosta: dílo dokončí člověk – pan Votýpka z týmu p.Opočenského 
 
 
 
Ing.Jan Brabec (z veřejnosti) 
- žádá zrušení usnesení ZM, kterým bylo schváleno každoroční vyvěšování vlajky Tibetu dne 10.3. – v den jeho 
anexe Čínskou republikou. 
Jiří Brabec: 10.3. se připomíná celosvětový den Tibetu,  Kuřim není jediným městem, které bude vyvěšovat 

vlajku Tibetu. 
J.Herman: navrhuje zrušit příslušné usnesení. 
Hlasováno o návrhu p.Hermana: pro 3 - neschváleno 
 
 
Starosta vyhlásil  přestávku od 22:00 – 22:05 hod.  
 
Všechny body programu ZM  byly projednány, starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých 
usnesení. 
Rekapitulaci provedl  Ing.Hanák a následně hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení. 
Schváleno  9 hlasy. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:35 hodin. 
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       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne  9.3.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Lubomír Kincl           Jan  Herman 
 

 
 
Přílohy:  
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A, B Souhrnná  zpráva o plnění usnesení ZM k 25.2.04 
2, 2A-C  Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
3, 3A-C  Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
4 Žádost manž. Benediktových 
5, 5A Návrh smlouvy o převodu vlastnictví – materiál CO 
6 Rozpočtová opatření 
7, 7A-C Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8 Změna plánu investic – cyklostezka 
9 Rekonstrukce  ul.Fučíkova 
10 Půjčka na bytovou výstavbu manž. Jelínkovým 
11 Vstup města  do dobrovolného svazku obcí 
12 Zřízení věcného břemene pro umístění a provoz.  vedení VN 22 kV 
13 Projekt „Regenerace panelových sídlišť“ 
14, 14A,B  IDS 
15 Změna č. VIII. ÚP, grafic. příloha 
16, 16A  Návrh rozpočtového opatření – závazek BVaKu 
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