
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

z mimořádného  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 03/2004  konaného dne 25.3.2004  
 
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 Kotek, Ing. 
Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. arch.Vladislav Růžička, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Drago Sukalovský 
 
Starosta zahájil jednání v 18:00 hodin. 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing.M.Bojanovská a Ing.arch.V.Růžička 
Hlasováno: pro všichni přítomní 
Ověřovateli zápisu zvoleni L.Kincl a Ing.R.Hanák 
Hlasováno: pro všichni přítomní 
 
Starosta oznámil stažení II.  bodu jednání - Rozpočtové opatření – akce „Rekonstrukce vodovodu v ul.Podhoří“. 
Na dotaz p.L.Kincla proč je tento bod stažen starosta sdělil, že se tak děje po dohodě s Dr.Poledňákem, který by 
chtěl být přítomen projednání (z dnešního jednání ZM se řádně omluvil) závazku  města k BVaK.  
Dále sdělil, že město neukončilo s BVaK a.s. v této záležitosti  jednání. 
 
Pan V.Zejda žádá zařadit do programu bod „Různé“. 
Hlasováno o tomto návrhu: pro 9, proti 1, zdrželi se 4 - schváleno 
 
Program: 
1. Schválení změny č. VII ÚPn SÚ města Kuřimi  sestávající se ze změny „U“ a „V“ 
2. Různé 
Program schválen. 
 
I. Schválení změny č. VII ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se ze změny U a V 
Předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
 Důvodem pořízení změny „U“ územního plánu sídelního útvaru  města Kuřimi je záměr žadatele – 
Pavla Motyčky, Kuřim, vybudovat na pozemku parc.č. 895/1 při ulici Podhoří rodinný dům. Předmětná parcela 
se nachází v zóně N(E)1 -  biokoridor vodního toku Kuřimka. Změnou dojde  k funkčnímu využití pozemku pro 
bydlení v rodinných domech. Pozemek se nachází v současně zastavěném území  a přímo navazuje na stávající 
zástavu v ulici Podhoří. V roce 2002-2003 byla tato ulice celkově zrekonstruována a k předmětnému pozemku 
byly vytaženy přípojky inženýrských sítí. 
 Důvodem pořízení změny „V“ územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je záměr žadatele – 
společnosti Moravská stavební INVEST a.s., rozšířit plochu lokality B 3.4  „Díly za sv. Jánem“ určenou pro 
bydlení v rodinných domech, jihozápadním směrem pro výstavbu dalších 52 rodinných domů. Změnou dojde 
k funkčnímu využití z ploch určených jako veřejná zeleň a z části sportovní a rekreační zařízení na funkční 
využití pro plochy bydlení v rodinných domech. Změna se dotýká části pozemků dříve ve zjednodušené evidenci 
– parcely původ pozemkový katastr (PK) č. 2081, 2082, 2083 a  2084 v k.ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví 
žadatele a nyní zapsané  GP 1662-66/2003, schváleného KÚ Brno-venkov dne 22.7.2003, jako parcely KN 
/č.parcel vizy/  a  které  bezprostředně navazují na plochu B 3.4 určenou pro bydlení v rodinných domech.  
 
Přijaté usnesení: 1050/2004 - ZM schvaluje  změnu závazné části Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, 

označenou č.VII.  
 
Přijaté usnesení: 1051/2004 - ZM schvaluje změnu závazné části Územního plánu  sídelního tvaru Kuřim o 

schválenou změnu označenou č.VII,  vydáním obecně závazné Vyhlášky č. 1/2004 o 
závazných částech ÚPn SÚ Kuřim, doplňující Vyhlášku  č. 9/1998. 

  



Přijaté usnesení: 1052/2004 - ZM bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhu změny závazné části ÚPn 
SÚ Kuřim, označené č.VII, nebyly uplatněny námitky. 

Hlasováno pro  všechna 3 usnesení současně: pro 14 
Termín plnění :   30.3.2004   
Zodpovídá :   OIRR 
 
 
2. Různé 
 
Stavba víceúčelové  sportovní haly 
Příl. čís. 2 předkládá V.Zejda. 
 
Rada města svým usnesením čís. 63/2004  schválila zadání  pro zpracování studie na výstavbu víceúčelové 
sportovní  haly. Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou investiční akci, které se výrazně promítne do rozpočtu 
města v příštích letech, V. Zejda žádá, aby  do příštího řádného  jednání zastupitelstva byly předloženy bližší 
informace o uvažovaném záměru. 
 
K tématu se rozvinula široká diskuze: 
Pan V.Zejda žádá Dr.D.Holmana o předložení studie víceúčelové sportovní haly a vliv této stavby na  rozpočet 

města do orgánů města - zastupitelstvu  a komisi výstavby. Informace žádá předložit písemnou 
formou.  

 Dále se dotázal, proč studie dosud nebyla předložena ani do komise výstavby ? 
Dr.Holman: do komise výstavby bude studie předložena až bude připravena k projednání a ve variantách. 

Do ZM bude předložena politická i ekonomická rozvaha. 
Nyní je vedena diskuze  se sportovci – uživateli haly a prováděna analýza  finančního zajištění. 
Posouzení 2 zvažovaných variant: 
I. var. – „ u ZŠ Jungmannova“ – je levnější a je v lepším dosahu občanům, ale její další rozšiřování 

není možné z důvodu limitování okolím.  
II. var. – „za plavecký bazénem“ – je dražší, dál od občanů města, ale logicky by navazovala na 
stávající sportoviště. Bylo by možné event. rozšiřování – není limitována stavebním místem. 

V.Zejda a Ing.Bojanovská: zpochybňují dosavadní „kroky“při projednávání výstavby haly. Domnívají se, že  
mělo předcházet projednání v ZM – vzhledem do dopadu na rozpočet města, neboť je třeba 
investovat do stávajících sportovišť, v nichž některé jsou ve špatném  stavu (bazén, stadion … ). 

 Kriticky posuzují stávající stav, kdy se o tom, že již existují  studie haly, dozvídají „z éteru“. 
Dr.Holman: poznamenal, že stavby haly je vedena v plánu investic. 
J.Brabec: považuje za správné  jednat přednostně o nové sportovní hale  s uživateli (sportovci), kteří posoudí 

správnost parametrů zařízení. 
Ing. Růžička žádá  hlasovat o ukončení diskuze k danému tématu. 
Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrželi se 4 – schváleno. 
 
Následně hlasováno o návrhu usnesení předložené p.V.Zejdou. 
Přijaté usnesení: 1053/2004 – ZM ukládá RM  předložit informace o investičním záměru  na stavbu 

víceúčelové sportovní haly, včetně specifikace dopadů na rozpočet města. 
Hlasováno: pro 13, zdržel se 1 
Termín plnění: 20.4.2004 
Zodpovídá: MST 
 
 
Diskuze  k MTCK: 
L.Kincl se dotázal starosty,  kdy nový nájemce MTCK s.r.o.  převezme tuto společnost. 
Starosta:  od 1.4.2004 
L.Kincl: je podepsána nájemní smlouva? 
Starosta:  do té doby bude podepsána 
L.Kincl  se dotázal, zda byl znalecký posudek oceněných movitých věcí převáděných z MTCK s.r.o. na město 

Kuřim  zpracován znalcem jmenovaným soudem (jak má být učiněno v souladu se zákonem). 
Starosta: znalecký posudek zpracován byl, ale dle stanoviska z Právnické fakulty od doc. Marka nemusel být  

posudek zprac. znalcem jmenovaným soudem. 
 
 
 



„Mokrý kámen“ 
Ing.V. Růžička žádá  soustředit na nejbližší  zasedání ZM  všechny informace, související s instalací „Mokrého 
kamene“ od Pavla Opočenského na nám.1. května. Dle jeho názoru je smlouva mezi Městem a P.Opočenským 
neplatná. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení – rekapitulaci provedla Ing.M.Bojanovská. 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení: pro 14 – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 18:54 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne  25.3.2004 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

Ing. Rostislav Hanák         Lubomír  Kincl 
 
 
 
Přílohy:  
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1 Změny č. VII ÚPn SÚ Kuřim – změny U a V, grafické přílohy 
1A Zpráva o projednání zněn 
1B Obec. závaz. vyhláška  č.1/2004 
2 V.Zejda – žádost  o předložení informací k výstavbě víceúčelové sportovní haly v Kuřimi 
- Výsledky hlasování 
- Usnesení návrhové komise 
 
 
 


	Ověřovatelé zápisu

