
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi čís. 08/2004 konaného dne 17.8. 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 Krupica, 
RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Ing. Petr Němec –tajemník. 
Ing. Miloš Kotek a Vladislav Zejda přišli později. 
 
Omluveni: Ing. Jaromír Němec, Dr. Ing. Jiří Marek a Květoslava Múčková.  
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:06 hodin, přítomno 12 členů zastupitelstva (ZM), zastupitelstvo je 
usnášeníschopné.  
V úvodu jednání pan starosta sdělil ZM, že jednání  nebude snímáno kamerou (pan  A.Kadlec je v nemocnici). 
 
Návrhová komise:  Jiří Brabec a Lubomír Kincl.   
Hlasováno: pro 12  
 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Martina Bojanovská a  Ing. Miloš Krupica. 
Hlasováno: pro  12 
 
 
Zápis z předchozího řádného jednání zastupitelstva i z mimořádného zastupitelstva schválen bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM k 17.8.2004 
2. Majetkoprávní úkony 
3. Přidělení finančních prostředků na úpravu pozemku Legionářská 291 v Kuřimi 
4. Výsledky hospodaření města k 30.6.2004 
5. Finanční záležitosti 
 - Odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 
 - Rozpočtová opatření 
6. Zřízení nových živností Města Kuřimi 
7. AB – OIL s.r.o. – úplatný převod pozemků 
8. Nabytí majetku – vodovodní řad v rámci výstavby prodejny „LIDL“ 
9. Výstavba technické infrastruktury v „lokalitě u vlečky – I. etapa“ 
10. Změna č. VIII územního plánu města Kuřimi - zařazení dalších podnětů. 
11. Zřízení věcného břemene – nám.1.května 
12. Projednání Územní prognózy Jihomoravského kraje /dále ÚPG JMK/ 
13. Žádost o příspěvek na vybudování /prodloužení/ inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů při 

ulici Pod Horkou 
14. Doplnění seznamu investičních akcí s financováním v rozpočtovém roce 2004 
15. Název nové ulice města Kuřim  
16. Různé 
 - Vlajka a znak obce 
 - Odpověď na interpelaci J. Brabce 
 - Informace  --  Závěry z jednání kolegia starostů na téma R 43 v Kuřimi 12. 8. 2004 
 - Stanovisko města k dokumentaci EIA - posuzování vlivů výstavby R 43 na ŽP 
 - Rozpočtová opatření 
 
Návrh programu rozšířen o další body  (viz body 7 – 14) a následně schválen všemi přítomnými členy  ZM. 
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1.  Plnění usnesení ZM k 17.8.2004 
Příl. čís. 1, předkládá starosta. 
 
Usnesení s termínem plnění k 17.8.2004 jsou splněna, kromě dvou usnesení, jejichž naplnění závisí na 
rozhodnutí orgánů mimo město Kuřim. Případné dotazy v průběhu diskuze k tomuto bodu. Nesplněné úkoly 
zastupitelstva města  do 17.8.2004 viz.  
 
Nesplněné úkoly zastupitelstva města  do 17.8.2004: 
Usnesení č.: 1199/2003 
ZM schvaluje výkup pozemku parc.č. 11/1 k.ú. Kuřim (bývalé zahradnictví) za max. ½ úřední ceny z majetku 
Statutárního města  Brna. Plní: OMP, Termín plnění: 31.03.04 
Dne 22.4.04 zaslána Magistrátu města Brna opětovná žádost na odprodej poz. za 1/2 úřední ceny, zatím bez 
odpovědi. 
Usnesení č.: 1058/2004 
ZM schvaluje vzdání se zástavního práva k bytové jednotce č. 8 domu č.p. 1261 na Nádražní ulici v Kuřimi ve 
prospěch KVĚTNICE, stavebního bytového družstva a její následný odprodej paní Janě Kozelkové s tím, že 
poplatky spojené s výmazem zástavního práva z katastru nemovitostí ponese KVĚTNICE, stavební bytové 
družstvo. Plní: OMP Termín plnění: 1.07.04 
SBD Květnice bylo oznámeno usnesení ZM. Zbývá podepsat smlouva o výmazu zástavního práva, kterou 
předloží SBD Květnice. 
 
Přijaté usnesení:  1119/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 17.8.2004. 
Hlasováno pro 12 
 
 
 
2.  Majetkoprávní úkony 
2.1.   
Návrh na změnu zakladatelské listiny  MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA  
KUŘIM, spol. s r.o. (dále jen MTCK) 
Příl. čís. 2, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
MZ svým usnesením číslo 1128/99 ze dne 7.6.1999 schválilo změnu zakladatelské listiny MĚSTSKÉ 
TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. v tom, že m.j. zřídilo pětičlennou dozorčí radu. RM po 
konzultacích s Ing. Sukalovským a  p. Kinclem uvážila skutečnost, že společnost MTCK postupně utlumuje 
svoje aktivity a tudíž existence dozorčí rady se nadále nejeví jako potřebná a přijala dne 14.7.2004 usn. č. 
322/2004, kterým všechny členy dozorčí rady MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA Kuřim, spol. s r.- o. 
odvolala a poděkovala jim za dosavadní práci. Pro zápis do OR je třeba, aby ZM provedlo změnu zakladatelské 
listiny, kterou se zruší dozorčí rada MTCK. O tom bude proveden notářský zápis a následně jednatel společnosti 
požádá Krajský soud v Brně, Obchodní rejstřík o změnu zápisu společnosti MĚSTSKÉ TECHNICKÉ 
CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. zapsané v oddílu  C, vložka 24391 do obchodního rejstříku.  
 
Z jednání se vzdálil pan Ing. Růžička, přítomno 11 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2004 - ZM schvaluje změnu zakladatelské listiny MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO 

CENTRA KUŘIM, spol. s r.o. se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, PSČ 664 34 : ruší se 
pětičlenná dozorčí rada. 

Hlasováno pro 11 
 
 
2.2.   
Marián Uchytil, Kuřim, Popkova 1004 – opětovná žádost o odprodej části pozemku 
parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře 30m2 k vybudování parkoviště pro invalidní 
spoluobčany   
Příloha čís. 2A,B. , předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Žádost pana Uchytila ze dne 21.6.2004 - viz přiložená kopie 
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Rekapitulace žádostí pana Uchytila : 
1) Žádost ze dne 17.7.2000 o odprodej části pozemku parc.č. 2116  o vým. cca 117m2 k přístavbě objektu 

(bývalé rybárny) – schválen pronájem a budoucí odprodej, který byl následně usn. ZM číslo 1015/2003 
ze dne 17.12.2003 zrušen, neboť pan Uchytil nenaplnil smluvní vztah a město od záměru budoucího 
prodeje odstoupilo. 

2) Žádost ze dne 17.3.2003 o odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o rozměrech 25m2 za účelem 
vybudování parkovací plochy o rozměrech, umožňujících důstojné parkování invalidních spoluobčanů.  
ZM svým usnesením číslo 1115/21003 ze dne 27.5.2003 neschválilo adresný záměr na odprodej 
požadovaného pozemku. 

3) Žádost ze dne 19.4.2004 o odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře 30m2 

k vybudování parkovací plochy o rozměrech umožňujících parkování invalidních spoluobčanů. V této 
žádosti pan Uchytil připomíná, že svůj záměr deklaruje již poněkolikáté. Žádost projednala RM a 
ztotožnila se se stanovisky a doporučeními jednotlivých odborů a přijala usnesení ve stejném režimu, 
jak jsou budována parkoviště podnikatelů před provozovnami na k.ú.Kuřim. Usn. č. 216/2004 ze dne 
19.5.2004 RM vyslovila souhlas s vybudováním parkovacího místa pro invalidy dle ČSN 73 6056 o 
rozměrech 3,5x5,5m na části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim za podmínky, že investor převede stavbu 
do 30-ti dnů od kolaudace do majetku města  a město zajistí řádné dopravní značení. 

4) Žádost ze dne 21.6.2004 o odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o velikosti 30m2 (3,65x8,23) 
umožňujících parkování invalidních spoluobčanů tak, aby se zvýšil komfort a užitnost nemovitosti 
Bezručova čtvrť 1284 (bývalá rybárna). 

Není pravdou, jak pan Uchytil ve své poslední žádosti uvádí, že mu nebylo ani u jedné ze dvou žádostí 
odpovězeno. Po každém jednání ZM tak i RM, kde žádost byla na pořadu jednání, mu bylo zasláno písemné 
vyrozumění o přijatém usnesení a to i v případě, kdy ZM svým usn. č. 1115/2003 ze dne 27.5.2003 neschválilo 
adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim. 
Opětovná žádost p. Uchytila evidovaná na OMP (jako čtvrtá), byla postoupena k vyjádření dotčeným odborům a 
komisím MěÚ. Všichni trvají na svých dřívějších stanoviscích, tj. pozemek k požadovanému účelu 
neodprodávat. OIRR k vybudování parkovacího stání pro invalidy nemá námitek za předpokladu, že stavba bude 
realizována dle platných norem, řádně povolena a zkolaudována a bude sloužit veřejnosti. Dále OIRR 
upozorňuje na vedení kanalizačního řadu. S ohledem na skutečnost, že se jedná o veřejnou plochu, odprodej 
pozemku se jeví jako bezpředmětný. 
 
Přijaté usnesení: 1121/2004 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2116 

k.ú.Kuřim o velikosti cca 30m2 panu Mariánu Uchytilovi, Kuřim, Popkova 1004 
k vybudování parkovací plochy pro invalidní spoluobčany a ke zvýšení komfortu a užitnosti 
nemovitosti Bezručova čtvrť 1284. 

Hlasováno pro 11 
 
 
Do jednání ZM se v 18:12 vrátil Ing Růžička, přítomno 12 členů ZM. 
 
 
2.3.  
Manželé Dolníčkovi, Líšeňská 40, 636 00 Brno – žádost o odprodej části pozemku parc. 
č. 2331/2 k.ú.Kuřim 
Příloha čís. 2C, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Manželé Dolníčkovi pozemek parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim o výměře 169m2, jehož část v současné době žádají od 
města odkoupit, užívali na základě Nájemní smlouvy č. 358/1993. Městské zastupitelstvo svým usnesením číslo 
1111/99 ze dne 7.6.1999 shora citovanou nájemní smlouvu vypovědělo k  1.10.1999 za účelem zajištění přístupu 
k pozemkům - zahradám přiléhajícím k potoku Kuřimka, které jsou ve vlastnictví rodiny Peslových a Filkových, 
pokud do 31.7.1999 manželé Dolníčkovi nepřemístí oplocení na hranici mezi parc.č. 2331/1 a 2331/2 a nebudou 
souhlasit se změnou NS, podle které zůstanou nájemci části parcely č. 2331/2 a to po hranici vymezenou patou 
kmenů ovocných stromů ze strany od potoka. Na toto nikdy manželé Dolníčkovi nepřistoupili. Proto Město 
Kuřim podalo žalobu na vyklizení pozemku. Souběžně matka pana Dolníčka paní Jarmila Dolníčková podala 
k Okresnímu soudu Brno-venkov dne 31.10.2000 žalobu na určení vlastnictví k pozemku parc.č. 2331/1, 2331/2 
vydržením. V souvislosti s podanou žalobou paní Dolníčkové, požádali manželé Dolníčkovi soud o odložení 
projednání žaloby na vyklizení pozemku do doby, než bude rozhodnuto o určení vlastníka pozemku 
parc.č.2331/1, 2331/2 k.ú.Kuřim. Rozhodnutí soudu bylo právní zástupkyni města JUDr. Vlasákové doručeno 
dne 21.7.2004 s tím, že žaloba pí. Dolníčkové se zamítá. Po nabytí právní moci rozsudku by Okresní soud Brno-
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venkov měl rozhodovat ve věci podané žaloby Města Kuřim na vyklizení pozemku parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim 
manželi Dolníčkovými. 
V roce 1999 (15.9.) manželé Filkovi a v roce 2000 (2.10.) rodina Filkových a Peslových darovali městu Kuřim 
část svých pozemků a to parc.č.2309/2, 2307/2, 2306/2 vše v k.ú.Kuřim za účelem zajištění přístupu k jejich 
zahradám přes pozemek parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim, který byli povinni manželé Dolníčkovi vyklidit. 
 
Na základě šetření na místě samém pracovníky odboru majetkoprávního, odboru dopravy, stanovisek komise 
výstavby, dopravní komise a stanoviska OIRR, který žádost o  odprodej nedoporučuje z těchto důvodů : 

- předmětný pozemek je dle ÚP určen jako biokoridor 
- odprodejem by došlo ke zúžení manipulačního pruhu od břehové hrany toku Kuřimka, stávající 

oplocení zasahuje do tohoto manipulačního pruhu 
- v prostoru biokoridoru je povolen vjezd motorových vozidel nezbytných k údržbě zelených a vodních 

ploch. V budoucnu by rozšíření manipulačního pruhu mohlo umožnit vjezd vozidel pro údržbu území a 
případně umožnit zpřístupnění navazujících pozemků stávající zóny pro bydlení 
 
OMP předkládá návrh na: 

1) odložení projednání žádosti do doby pravomocného rozhodnutí soudu o určení vlastníka pozemku 
parc.č. 2331/1, 2331/2 k.ú.Kuřim, pravomocného rozhodnutí soudu ve věci podané žaloby na vyklizení 
pozemku parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim manželi Dolníčkovými 

2) neschválení odprodeje části pozemku parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim manželům Dolníčkovým z důvodu 
nutnosti zajištění přístupu k pozemkům parc.č. 2309/1, 2307/1, 2306/1 vše v k.ú.Kuřim 

 
Varianta A :  
Návrh usnesení: ZM odkládá projednání žádosti manželů Dolníčkových, bytem Bořetická 24, Brno o odprodej 
části pozemku parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim do doby pravomocného rozhodnutí soudu o určení vlastníka pozemku 
parc.č. 2331/1, 2331/2 k.ú.Kuřim a pravomocného rozhodnutí soudu ve věci podané žaloby na vyklizení 
pozemku parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim manželi Dolníčkovými.  
Varianta B:  
Návrh usnesení : ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku  parc.č. 2331/2 k.ú.Kuřim o výměře 
cca 74 m2 manž. Dolníčkovým, bytem Bořetická 24, Brno 
 
Přijaté usnesení: 1122/2004 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2331/2 

k.ú.Kuřim o výměře cca 74m2 manželům Dolníčkovým, bytem Bořetická 24, Brno. 
Hlasováno pro 12 
 
 

2.4.  
Ing. Radek Dohnal, Kuřim U stadionu 942 (v zastoupení investorů I.etapy výstavby RD 
pod ZŠ Jungmannova) – návrh na bezúplatný převod (dar) do majetku města dešťové a 
splaškové kanalizace a části pozemku parc.č. 2786/52 o vým. cca 20,11m2 a části 
pozemku parc.č. 2786/36 o vým. cca 13,42m2 
Příloha čís. 2D, .předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Ing. Radek Dohnal, bytem Kuřim, U stadionu 942 požádal v zastoupení investorů  I.etapy výstavby rodinných 
domků v lokalitě „pod ZŠ Jungmannova“ o bezúplatný převod  (dar)  do majetku města dešťové kanalizace 
TZH-Q 30/250 SC v délce 11m a splaškové kanalizační stoky „B“ PVC KG DN250 v délce 17,10m. A dále 
vlastníci pozemku parc.č.2786/36 manželé Peškovi a pozemku parc.č.2786/52 manželé Dohnalovi, nabízejí 
k bezúplatnému převodu do majetku města část shora uvedených pozemků v důsledku vybudování příjezdové 
komunikace na jejich náklady. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2004 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí do majetku města - dešťové kanalizace TZH-

Q 30/250 SC v délce 11m, splaškové kanalizační stoky „B“ – PVC KG DN250 v délce 
17,10m od investorů  I.etapy výstavby rodinných domků v lokalitě „pod ZŠ Jungmannova“. 

Hlasováno pro 12 
 
 
Přijaté usnesení:  1124/2004 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí do majetku města - části pozemku parc.č. 

2786/36 k.ú.Kuřim o výměře cca 14m2 od vlastníků manželů Peškových a části pozemku 
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parc.č. 2786/52 k.ú.Kuřim o výměře cca 20m2 od vlastníků manželů Dohnalových 
s podmínkou, že převádějící vybudují na své náklady na pozemcích příjezdovou komunikaci 
ke svým rodinným domkům (I.etapa výstavby RD lokalita „pod ZŠ Jungmannova) a uhradí 
rovným dílem veškeré náklady spojené s převodem.  

Hlasováno pro 12 
 
 
2.5.  
Nezletilá Vanda Jarůšková, bytem Kuřim, Komenského 403, zastoupená rodiči – jako 
zákonnými zástupci - žádost o odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim a části 
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 
1431/1 k.ú.Kuřim 
 
Manželé Ing. Milan a Monika Musilovi, Kuřim, Na vyhlídce 717 – žádost o odprodej 
pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim  
Příloha čís. 2E, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Právní zástupce žadatelky – otec Ing. Jarušek požádal město Kuřim o odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim 
o výměře 116m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 
1431/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 141m2 za účelem zajištění přístupu a přivedení inž. sítí k pozemku parc.č. 
2472/1 k.ú.Kuřim, na němž hodlá realizovat stavbu RD. Pozemková parcela (PK) je dnes součástí zaplocené 
zahrady žadatelky (parc.č. 2472/1 k.ú.Kuřim). Pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim je zatravněný palouk podél 
pěšiny, která ústí do ul. Na vyhlídce. Odprodejem pozemku žadatelce Vandě Jarůškové by však byl znemožněn 
přístup a příjezd k pozemku manželů Musilových (parc.č. 2467 k.ú.Kuřim), kteří v současné době za RD budují 
opěrnou zeď a bazén. Manželé Musilovi z obavy, aby jim případným odprodejem pozemku parc.č. 2470 
k.ú.Kuřim nebyl znemožněn přístup a příjezd na vlastní zahradu, požádali rovněž o jeho odprodej. Na koupi však 
netrvají v případě, že pozemek parc.č. 2470 nadále zůstane v majetku města a bude sloužit k zajištění vstupu na 
přilehlé pozemky (jak na jejich zahradu – parc.č. 2467, tak i na pozemek Vandy Jarůškové – parc.č. 2472/1 vše 
v k.ú.Kuřim). 
OMP proto doporučuje pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o výměře 116m2  ponechat v majetku obce tak, aby 
mohl sloužit jak pro příjezd k pozemku manželů Musilových, tak event. se souhlasem vlastníka (města) 
k vybudování parkovacího stání, jak uvažuje žadatelka Vanda Jarůšková. 
Odbor OIRR nemá k odprodeji námitek. Město s  ohledem na žádost jak Vandy Jarůškové, tak i manželů 
Vaverových (stavebníků RD na pozemku parc.č. 2474 k.ú.Kuřim o odprodej části komunikace a to parc.č. 2483 
k.ú.Kuřim), objednalo vytýčení vlastnických hranic pozemků v uvedené lokalitě. Na základě místního šetření, 
geodetických podkladů vytýčení vlastnických hranic pozemků a po zpracování městem odsouhlasené studie 
přístupového chodníku ul. Pod Horkou v Kuřimi z  05/2004, zpracovanou projekční kanceláří Ing.Petr Jarolím 
pro nově budované rodinné domky v uvedené lokalitě, tato se dotčených pozemků nedotýká.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že o pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o výměře 116m2 požádali dva zájemci, OMP 
předkládá následující varianty:  

1) pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim a část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim odprodat Vandě Jarůškové 

2) část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431 k.ú.Kuřim 
odprodat Vandě Jarůškové 

3) pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim odprodat manželům Musilovým 
4) pozemek parc.č. 2470 k.ú.Kuřim neprodávat, ponechat v majetku města s tím, že tento budou moci 

využívat oba žadatelé 
OMP doporučuje schválit pouze variantu 2), parc.č. 2470 ponechat  nadále v majetku města. 
 
Do jednání se v 18:15 dostavil pan Ing. Miloš Kotek a pan Vladislav Zejda, přítomno 14 členů ZM. 
 
Pan Musil byl přítomen jednání, ve svém příspěvku vyjádřil nesouhlas s prodejem pozemku sl.V.Jarůškové. 
 
1) Návrh usnesení:  
ZM schvaluje adresný záměr  na odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o výměře 116m2 a části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 141m2 
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nezletilé Vandě Jarůškové, bytem Kuřim, Komenského čp. 403 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 
2) Návrh usnesení: 
ZM schvaluje adresný záměr  na odprodej  části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim  o výměře cca 141 m2  nezl. Vandě Jarůškové, bytem Kuřim, Komenského 
čp. 403 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti 
 
3) Návrh usnesení: 
ZM schvaluje adresný záměr  na odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o výměře 116 m2 manž. Ing.Milanu 
a Monice Musilovým, bytem Kuřim, Na vyhlídce 717 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 
 
Přijaté usnesení: 1125/2004 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku ve zjednodušené 

evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 
141m2 nezletilé Vandě Jarůškové, bytem Kuřim, Komenského čp. 403 za cenu 50,- Kč/m2 
pozemku, s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

 
Přijaté usnesení: 1126/2004 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 2470 k.ú.Kuřim o 

výměře 116m2 manž. Ing. Milanu a Monice Musilovým, bytem Kuřim, Na vyhlídce 717 za 
cenu 50,-Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, 
včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno o dvou návrzích společně pro 14 
 
 
2.6.   
REALSANT s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38 – žádost o finanční spoluúčast 
města na realizaci stavby místní obslužné komunikace  v rámci stavby „Prodejna potravin 
PLUS v Kuřimi“ 
Příloha čís. 2F, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Jednatel společnosti Ing. Chrást požádal v souvislosti s probíhající realizací stavby místní komunikace v lokalitě 
„zemník“ na pozemku parc.č. 2615/9 k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) o poskytnutí účelového finančního 
příspěvku na úhradu nákladů spojených s realizací předmětné komunikace v celkové výši 400.000,- Kč. 
Podkladem pro stanovení výše příspěvku města je rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků dle „Směnné 
smlouvy č. 254/2003“ ze dne 26.1.2004, schválené usn. ZM č. 1209/2003 ze dne 11.11.2003. Citovanou 
smlouvou převedlo Město Kuřim do vlastnictví REALSANTu s.r.o. 1953m2 a REALSANT s.r.o. Městu Kuřim 
pozemky ve výměře 3036m2, rozdíl činí 1083m2. Tato směna byla schválena bez cenového vyrovnání. 
Společnost REALSANT s.r.o. odkoupila pozemky od města za částku 500,-Kč/m2, cena rozdílu činí 541500,- 
Kč, část těchto pozemků o výměře 270m2 bude bezúplatně převedena JM kraji (pod kruhovým objezdem), 
celková částka k vyrovnání tedy představuje zhruba 400.000,-Kč. Společnost REALSANT s.r.o., jako dodavatel 
a realizátor stavby žádost m.j. zdůvodňuje tím, že po dokončení (nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) 
bude tato převedena do majetku Města Kuřimi. 
 
Diskuze: 
PaedDr.Holman jednoznačně nesouhlasí s předkládaným návrhem usnesení. 
Ing. Kotek je opačného názoru. 
V. Zejda souhlasí s příspěvkem, ale není mu jasné napojení, je zde velký sklon. 
Zástupkyně firmy REALSANT která byla přítomna jednání, vysvětlila celou záležitost. 
Starosta připomenul a citoval zastupitelům usnesení ZM, které schválili již dříve většinou hlasů.  
 
Přijaté usnesení: 1127/2004 - ZM schvaluje příspěvek města Kuřimi na vybudování místní obslužné 

komunikace na pozemku parc.č. 2615/9 k.ú.Kuřim, budované v rámci stavby „Prodejna 
potravin PLUS v Kuřimi“ v lokalitě „zemník“ ve výši 400.000,-Kč. Příspěvek bude 
realizován částečnou úhradou ceny díla dodavateli. 

Hlasováno pro 9, proti 2, zdržel 3 - schváleno 
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2.7.   
Bezúplatný převod pozemku dle § 1 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb.  z vlastnictví ČR-
Pozemkového fondu do majetku obce 
Příl. čís. 2G, předkládá starosta., zodpovídá OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V souvislosti s již realizovaným převodem pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 336/1, 337/2, 337/4, 338/1, 339/2 vše v k.ú.Kuřim  (Smlouva o bezúplatném převodu pozemků 
č. 1007990423 ze dne 26.5.2004, č.j.  V 1143/2004-733, právní účinky vkladu práva do KN ze dne 13.7.2004) -  
z majetku ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví obce,  které jsou dle schválené ÚPD města součástí plánované 
veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření hřbitova a výstavba  smuteční síně, je třeba 
požádat o bezúplatný převod pozemku parc.č. 2758 k.ú.Kuřim o výměře 1582 m2, neboť i tento je součástí 
veřejně prospěšné stavby hřbitova a na list vlastnictví ČR-PF (LV 10002) byl zapsán až dodatečně. Na 
předmětném pozemku se nacházejí hospodářské dvorky převážně bývalých zaměstnanců Státního statku, kteří 
pozemek užívali a dodnes užívají bezesmluvně. Dle sdělení OSVO se jedná o drobné stavby, na které nebylo 
vydáno stavební povolení.  
 
Přijaté usnesení:  1128/2004 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 2758 k.ú.Kuřim o výměře 

1582m2 do vlastnictví obce v souladu s ustanovením § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb. 
Předmětný pozemek je dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
součástí plánované veřejně prospěšné stavby – stavba po veřejný sektor č. 2 – rozšíření 
hřbitova a výstavba smuteční síně. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
3.  Přidělení finančních prostředků na úpravu pozemku Legionářská 291 v Kuřimi 
Příloha číslo: 3A,B, předkládá  místostarosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Usnesením ZM číslo 1228/2003 ze dne 16.12.2003 byla schválena demolice objektu Legionářská 291 v Kuřimi a 
usnesením č.1006/2004 byla schválena částka 150.000 Kč pro realizaci demolice v r. 2004. Odboru OIRR bylo 
uloženo zajistit přípravu podkladů využití plochy (včetně přilehlé zahrady) po demolici pro aktivity DDM, 
Kuřim. 
Firmou BMM-PRO, spol. s r.o. byla vypracována dokumentace návrhu stavby na úpravu pozemku Legionářská 
č. 291. 
Pro zachování zbytků stavebních konstrukcí je bezpodmínečně nutné tyto opatřit povrchovými úpravami pro 
vnější prostředí. Část stávajících konstrukcí je nutno odstranit z důvodu nebezpečí pro zdraví osob, které plyne 
z jejich nestability. Tato opatření je nutné uskutečnit ještě v průběhu stavební sezóny 2004. Další opatření (viz 
příloha) směřují k celkovému zkulturnění a využitelnosti uvolněného pozemku pro potřeby DDM, Kuřim. 
K provedení realizace úprav bylo osloveno 5 firem k podání cenové nabídky.  
 
Přijaté usnesení:  1129/2004 - ZM schvaluje navýšení rozpočtu investiční akce č.37/04 „Demolice objektu 

Salvyk a úprava pro potřeby DDM, Kuřim, okres Brno-venkov“ o 420 000,-Kč z rozpočtové 
rezervy. 

Hlasováno pro 14 
 
 
 
4.  Výsledky hospodaření města k 30.6.2004 
Příloha č. 4A,B, překládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2004 99 297 798,39 Kč,  
výdaje města po konsolidaci činily   91 183 218,30 Kč.  
Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí +8 114 580,09 Kč.  
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 
2.čtvrtletí roku 2004 v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšující výdaje o 8 114 580,09 Kč. 
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Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 60,09 %. Toto vyšší procento je způsobeno především tím, že jsou 
v prvním pololetí uskutečněny některé významné příjmy, které se již nebudou ve 2. pololetí opakovat ( např. 
prodej pozemků, platby za komunální odpad, prodej bytů,...). Jako příznivou se situace jeví i u daňových příjmů, 
u některých položek je pro jednání ZM připraveno rozpočtové opatření. Plnění příjmů probíhá dle schváleného 
rozpočtu a je konsolidované. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 49,74 %, což znamená, že výdaje se vyvíjejí proporciálně ke 
schválenému rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 1130/2004 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření města k 30.6.2004 s přebytkem 

hospodaření ve výši  8.114.580,09 Kč. 
Hlasováno pro 14 
 
 
 
5. Finanční záležitosti 
5.1. 
Odměňování členů zastupitelstva, komisí a výborů 
Příloha č. 5A, překládá tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
28.5.2004 vstoupilo v účinnost Nařízení vlády č. 337/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě tohoto nařízení je se zpětnou účinností od 
1.1.2004 vyplácena odměna uvolněným funkcionářům viz příloha č. 5A. Současně je dána možnost stanovit 
nově odměny za práci zastupitelů, předsedů a členů výborů a komisí.   
Zastupitelstvu se navrhuje ponechat beze změny odměny zastupitelů, radních, předsedů výborů a komisí a zvýšit 
odměny členů výborů a komisí z 250,-Kč na 300,-Kč. Zákon umožňuje i kumulaci odměn za více funkcí, tato 
alternativa však není navrhována, vždy je vyplácena odměna nejvyšší. Je však plně v moci zastupitelstva jak se 
rozhodne. Podrobný popis stavu je uveden v příloze č. 5A. 

 
Z jednání se v 18:47 vzdálil pan Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 

 
Přijaté usnesení: 1131/2004 - ZM schvaluje sazebník odměn za práci zastupitelů, předsedů a členů výborů a 

komisí, dle přílohy, s účinností od  1.10.2004. 
Hlasováno pro 12 zdržel se 1 
 
 
5.2. 
Rozpočtová opatření 
Příl. čís. 6, překládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V příloze jsou předkládány návrhy na rozpočtová opatření rozdělená do dvou skupin. 1. skupina jsou klasická 
rozpočtová opatření, 2. skupinou jsou administrativní úpravy rozpočtu, většinou se jedná o přeúčtování na 
správný paragraf. 
 
1. skupina 
Příjmy: pol. 1111  + 1 300 000 Kč daň z příjmu fyz. osob 
Výdaje: § 6409   + 1 300 000 Kč rezerva 
 
U daně z příjmu fyz. osob byl rozpočet i vzhledem ke skutečnosti roku 2003 podhodnocen. 

 
Příjmy:  pol. 1334  + 14 000 Kč vynětí ze zemědělského půdního fondu 
Výdaje: § 6409   + 14 000 Kč rezerva 
 
Příjmy:  pol. 4111  + 168 000 Kč dotace na volby do EP 
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Výdaje:  § 6117   + 168 000 Kč dotace na volby do EP 
 
Příjmy:  pol. 4122  + 100 000 Kč dotace hasiči – vybavení zásahové jednotky 
Výdaje:  § 5512   + 100 000 Kč dotace hasiči – vybavení zásahové jednotky 
 
Příjmy:  pol. 4116  + 79 400 Kč dotace lesnímu hospodářství 
Výdaje:  § 1036   + 76 400 Kč správa v lesním hospodářství 
   § 1037   +   3 000 Kč celospolečenské funkce lesa 
 
Příjmy:  pol. 4121  + 170 300 Kč příjmy od ostatních obcí za provedené služby 
Výdaje:  § 6409   + 170 300 Kč rezerva 
 
 
2. skupina  
Výdaje: § 1031   -  200 000 Kč zemědělství 
 § 1032   +   50 000 Kč 
 § 1037   + 150 000 Kč 
Přeúčtování v rámci stejného oddílu – zemědělství. 
 
Výdaje: § 3419   -  5 506 000 Kč sportovní areál  
 § 3412   + 5 506 000 Kč 
Příjmy: § 3419   -  2 511 000 Kč 
 § 3412   + 2 511 000 Kč   
Přeúčtování na správný paragraf. 
 
Výdaje: § 3322         - 30 000 Kč památková péče 
 § 3326        + 30 000 Kč 
Přeúčtování na správný paragraf. 
 
Výdaje: § 3725   -  7 970 000 Kč odpadové hospodářství 
 § 3722   + 7 000 000 Kč 
 § 3723   +    450 000 Kč 
 § 3728   +      20 000 Kč 
 § 3729   +    500 000 Kč 
Přeúčtování v rámci stejného oddílu – odpady. 
 
Výdaje: § 4179   -  2 474 000 Kč sociální dávky 
 § 4174   +      14 000 Kč   
 § 4175   + 1 000 000 Kč 
 § 4181   +    500 000 Kč  
 § 4182   +    800 000 Kč 
 § 4184   +      60 000 Kč 
 § 4185   +    100 000 Kč 
Přeúčtování v rámci stejného oddílu – sociální dávky. 
 
Výdaje: § 4312   -  2 400 000 Kč penzion pro důchodce 
 § 4317   + 2 400 000 Kč  
Přeúčtování na správný paragraf. 
Firma REALSANT s.r.o., sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38 – žádost o finanční spoluúčast města na 
realizaci stavby místní obslužné komunikace v rámci stavby „Prodejna potravin PLUS v Kuřimi“ – je 
předkládáno rozpočtové opatření: 
Výdaje  § 6409 -   - 400.000,- Kč (investiční akce „Nástavba  knihovny) 
 § 2212   + 400.000,- Kč 
 
Přijaté usnesení:  1132/2004 - ZM schvaluje rozpočtová opatření č. 13 k rozpočtu města na rok 2004, dle 

přílohy. 
Hlasováno pro 13 
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6.  Zřízení nových živností Města Kuřimi 
Příl. čís. 7, předkládá místostarostka. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Pro získání dotací z Krajského úřadu Jihomoravského kraje na likvidaci starých ledniček vyvstala nutnost, aby 
město Kuřim jako původce odpadů (ostatních i nebezpečných), které jsou shromažďovány na sběrných dvorech , 
mělo zřízeno živnostenské oprávnění k nakládání s výše uvedenými odpady. Současně s tímto krokem odbor 
životního prostředí připravuje nový Provozní řád a Provozní deník pro sběrný dvůr. Tímto budou naplněny 
požadavky právních předpisů v oblasti nakládání s odpady.  
 
Do jednání se  v 18:50 vrátil pan RNDr. Poledňák, přítomno 14 členů ZM.  
 
Přijaté usnesení: 1133/2004 - ZM schvaluje dle § 14 odstavec 5 písmeno a) zákona č.185/2001 Sb., o 

odpadech a § 1 odstavec 1 písmeno e) vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, zřízení nových živností pro Město Kuřim s předměty podnikání: 

1) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných). 
2) Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. 

Hlasováno pro 14 
 
 
7.  AB – OIL s.r.o. – úplatný převod pozemků 
Příloha 8A, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Firma AB – OIL s.r.o., se sídlem Praha 10, Strašnice, Královická 1607/54 požádala Město Kuřim o odsouhlasení 
úplatného převodu části pozemku p.č. 2629/2, obec a k.ú. Kuřim o velikosti cca 900m2 (přesná výměra bude 
určena geometrickým plánem) do majetku města a to za cenu 100,- Kč. Jedná se o pozemek, který bezprostředně 
souvisí s realizací stavby okružní křižovatky v blízkosti budované prodejny PLUS DISKONT v Kuřimi a přiléhá 
k silnici II/385 - dle přiloženého nákresu. 
 
Přijaté usnesení: 1134/2004 - ZM schvaluje nabytí části pozemku p.č. 2629/2, obec a k.ú. Kuřim o výměře 

cca 900m2 dle přílohy do majetku Města Kuřimi. Přesná výměra bude stanovena 
geometrickým plánem a na základě geometrického zaměření skutečného provedení stavby „ 
úpravy silnice II/385“. Kupní cena činí  100,-Kč. Náklady spojené s převodem pozemku 
včetně úhrady daně  z převodu nemovitostí ponese firma AB – OIL s.r.o., se sídlem Praha 
10, Strašnice, Královická 1607/54. 

Hlasováno pro 14 
 
 
8.  Nabytí majetku – vodovodní řad v rámci výstavby prodejny „LIDL“ 
Příl. čís. 9, předkládá místostarosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Spol. LIDL žádá o odkoupení vodovodního řadu pro veřejnou potřebu, vybudovaného v rámci výstavby 
prodejny“, určeného k dopravě pitné vody jako zásobovací síť. V další etapě výstavby bude proveden propoj 
s vodovodem v lokalitě „Díly za SV. Janem“ . Požadavek na převedení do majetku města Kuřimi byl vznesen při 
stavebním řízení, tak, aby mohly být řádně předán do provozování BVaK. Po dohodě investor souhlasí 
s odkoupením za symbolickou cenu 100,- Kč. 
  
Přijaté usnesení:  1135/2004 - ZM schvaluje nabytí majetku – vodovodního řadu DN 150 o délce 139,57m, 

vybudovaného v rámci výstavby „prodejny LIDL“ do majetku města Kuřimi za kupní cenu 
100,-Kč. 

Hlasováno pro 14    
 
 
9.  Výstavba technické infrastruktury v „lokalitě u vlečky – I. etapa“ 
Příloha 10A, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
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OIRR předkládá zastupitelstvu návrh usnesení, které doplňuje usnesení č.1229/2003 ze dne 16.12.2003. Jednalo 
se o nabytí plynovodu vč. přípojek I.etapy Technické infrastruktury /TI/  lokality u Vlečky. Město se v této 
lokalitě podílí na nákladech budované TI dle „smlouvy č. 39/2001 ze dne 5.4.2002 o budoucím převodu 
pozemků a budoucí koupi“ uzavřené s investory -  manžely Bartákovými, Peškovými, Dohnalovými, po 
vybudování TI přechází do našeho majetku úhradou finančního podílu města. V odsouhlasených nákladech byl 
uveden finanční podíl města bez 5% DPH. Do předmětného usnesení byla uvedena hodnota díla rovněž bez 5% 
DPH. Proto OIRR žádá předkládá návrh usnesení, kterým bude v souladu s odsouhlasenými náklady doplaceno 
5% DPH.  
V návaznosti na výše uvedené OIRR předkládá žádost Ing. Dohnala o úhradu 5% DPH z příspěvku města na 
základě odsouhlasených nákladů i pro ostatní objekty budované TI. Výše DPH byla oboustranně přehlédnuta a 
nebyla zahrnuta do rozpočtu na rok 2004. Celková výše DPH vzhledem k fakturovaným pracím činí 
98 112,60Kč. Vzhledem k již proplaceným částkám a rezervě žádáme o navýšení  30 tis.Kč. 
 
Bylo citováno usnesení č.1229/2003: ZM schvaluje nabytí majetku - objekt SO O5 - STL plynovodu - 5 kusů 
přípojek a 1 odbočky v lokalitě U vlečky v Kuřimi do majetku města Kuřimi v celkové hodnotě 403.256,-Kč.  

 
 
Přijaté usnesení:  1136/2004 - ZM schvaluje změnu usnesení č.1229/2003 ze dne 16.12.2003, kterou se 

navyšuje hodnota nabytého majetku - Objektu SO 05 - STL plynovod + 5 ks přípojek a 1 ks 
odbočky v lokalitě „U vlečky“  o 5% DPH. 

 
Přijaté usnesení:  1137/2004 - ZM schvaluje navýšení finančních prostředků ve výši 30.000,-Kč pro 

investiční akci č.34 z rozpočtové rezervy „Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. 
etapa“  z důvodů doplatku DPH.  

Hlasováno o obou návrzích současně pro 14 
 
OIRR dále předkládá žádost Ing. Dohnala o projednání navýšení investičních nákladů na obslužnou komunikaci 
v lokalitě U vlečky. Provedením zatěžovací zkoušky vozovky byla zjištěna malá únosnost podloží /8 MPa oproti 
požadovaným 45 MPa/. Byl proveden projekt sanace, který předpokládá výměnu podloží o síle 35cm. Z tohoto 
důvodu předkládáme žádost o navýšení investičních nákladů objektu SO - 01 Komunikace, zpevněné plochy o 
295.140,-Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 1138/2004 - ZM schvaluje navýšení finančních prostředků investiční akce č.34 „Příspěvek 

na infrastrukturu lokality U vlečky – 1. etapa“ pro objekt SO 01 - Komunikace, zpevněné 
plochy z důvodů výměny podloží o 233.300,-Kč vč. DPH z rozpočtové rezervy. 

Hlasováno pro 14 
 
 
10. Změna č. VIII územního plánu města Kuřimi - zařazení dalších podnětů. 
Příloha 11A, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá návrh na zařazení dalšího podnětu do připravované změny č. VIII územního plánu. Jedná se o 
část lokality, kde je umístěna čerpací stanice odpadních vod /bývalá ČOV/ při výjezdu z Kuřimi směrem na 
Jinačovice. Podnět ke změně byl projednán v komisi výstavby dne 11.8.2004 za účasti budoucího investora – 
firmy „stappa mix“ se záměrem vybudovat na tomto místě výrobnu betonových směsí. Změnou dojde 
k funkčnímu využití z plochy určené pro terciér /výrobní a technické služby, opravárenská činnost, plochy 
technických služeb a městských zařízení, plochy sloužící cestovnímu ruchu/ na plochy výroby, skladování a 
distribuce. 
Příloha vyznačení předmětu změny. 
 
Návrh usnesení:   ZM schvaluje do pořízení změny č. VIII územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, 
zařazení dalšího podnětu : 
 -   změnu části  lokality určené pro bývalou čistírnu odpadních vod z plochy určené pro terciér  
 na plochu pro výrobu skladováni a distribuci, dle přílohy. 
 
Ing. Kotek navrhl rozšířit  návrh usnesení o další odrážku: 

- změna lokality V 1.1, z ploch výroby, skladování a distribuce na plochy smíšené, 
výrobní, pro komerční využití, které podstatně neruší bydlení. 

Hlasováno o původním návrhu  pro 13 proti 1  
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Přijaté usnesení:  1139/2004 - ZM schvaluje do pořízení změny č. VIII územního plánu sídelního útvaru města 

Kuřimi, zařazení dalších podnětů:  
- změnu části lokality určené pro bývalou čistírnu odpadních vod z plochy určené pro 

terciér na plochu pro výrobu, skladováni a distribuci, dle přílohy, 
- změna lokality V 1.1, z ploch výroby, skladování a distribuce na plochy smíšené, 

výrobní, pro komerční využití, které podstatně neruší bydlení. 
Hlasováno pro 14 
 
 
11.  Zřízení věcného břemene – nám.1.května 
Příloha č.12A, předkládá starosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Jihomoravská energetika provedla přeložku kabelového vedení NN na náměstí 1. května na žádost investora – 
Ing. J. Fikara, jednalo se o odklon stávajícího kabelového vedení NN do budoucího průchodu vnitrobloku 
polyfunkčního domu. Zastupitelstvo města dne 20.4.2004 snesením 1061/2004 schválilo uzavření smlouvy o 
smlouvě budoucí, nyní OIRR předkládá návrh uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Přílohy GP s vyznačením břemene. 
 
Diskuze: 
V. Zejda: proč se má zřizovat věcné břemeno, když budeme pozemek po dokončení stavby prodávat. 
Starosta:  pozemek bychom neprodávali, ale do příštího jednání upřesní. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného z věcného břemene 

Jihomoravské energetiky a.s., v rozsahu dle geometrického plánu č.1813-6408/2004 na 
pozemcích parc.č.293/1 a 294 v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno se zřizuje 
za jednorázovou úhradu 2.000,-Kč. 

 
Předkladatel stahuje materiál z programu jednání. 
 
 
12.  Projednání Územní prognózy Jihomoravského kraje /dále ÚPG JMK/ 
Příloha č. 13A, předkládá místostarosta. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Krajský úřad Jmk zahájil projednání územní prognózy Jihomoravského kraje, k veřejnému nahlédnutí je 
dokumentace vystavena na od 8.7.2004 do 9.9.2004 na Krajském úřadu v přízemí. Po projednání bude územní 
prognóza nahrazovat koncept Územního plánu velkého územního celku. Naše obec, jako dotčený orgán 
územního plánování může uplatnit námitky do 30-ti dnů od veřejného jednání tj.  do 9. září 2004. 
Cílem Územní prognózy je nalezení modelu sídelní struktury, vymezení nadřazených systému technického 
vybavení a vymezení zásad regulace území. Časový horizont návrhového období je do roku 2030. Jelikož se 
koncept projednává variantně, bylo posuzováno několik modelů rozvoje. Zastupitelstvo JMK dne 15.4.2004 
přijalo usnesení, ve kterém vybralo k dopracování ÚPG JMK model A – tzv. model usměrňované suburbanizace.  
 
Trendem doporučeného modelu A jsou: 

- rozvoj bude usměrňován kolem jádra aglomerace v perimetru do 15km od jejího jádra v tzv. suburbární 
zóně 

- úbytek obyvatel v jádru aglomerace 
- posílení sídel v suburbární zóně – zvýšení obyvatel a přesun některých služeb /týká se Kuřimi/ 
- významnější posilování sídel na hlavních urbanizačních osách /týká se Kuřimi, která je součástí 1 z pěti 

hlavních rozvojových os vlivem R43 (Svitavská osa v trase Kuřim – Letovice – Svitavy - Jevíčko)/. 
Hlavní osy spojují centra krajů. Na těchto hlavních urbanizačních osách je předpoklad nárůst počtu 
obyvatel. 

- posilování významu sídel na vedlejších suburbárních osách 
- růst malých sídel kolem Znojma , Břeclavi, Hodonína, Vyškova , Blanska 
- soustřeďování výrobních aktivit, služeb a vybavenosti do jádra aglomerace subcenter a vybraných sídel 

s výraznou kvalitou obsluhy 
- stabilizace v marginálním území 
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Problémový okruh: 
Jedním z problémových okruhů je doprava, jejímž cílem je zkvalitnění dopravní sítě kraje a vnější napojení, 
technický stav a vybavenost dopravní infrastruktury, byly vymezeny územní priority jednotlivých okresů, pro 
Brno-venkov je to tangenciální propojení větších sídel okresu, příměstská integrovaná doprava, rychlostní silnice 
R 43 , R 52 a železnice Židlochovice. Rychlostní komunikace R 43 /Moravská Třebová-Brno/ a železniční dráha  
Kolín - Havlíčkův Brod – Brno jsou zařazeny do doplňkové sítě programu TINA pro transevropskou síť. Mezi 
koncepční záměry rozvoje železniční dopravy v JMK patří severojižní kolejový diametr /SJKD/ Tišnov – 
Slavkov u Brna a vysokorychlostní trať /VRT/ Praha - Brno –Vídeň. Na trase SJKD je navrženo celkem 28 
stanic, jednou z nich je Kuřim. Rychlostní silnice R 43 je sledována ve variantách, základním řešením je trasa 
Bystrc, respektive „Německá dálnice“, alternativně je sledována varianta boskovickou brázdou. 
 

Regulativy pro sídla na hlavních urbanizačních osách: 
Sídlo vykazuje předpoklady pro významný celkový urbanistický rozvoj, pro který je přípustné vymezit 
rozvojové zastavitelné plochy v návaznosti na zastavěné území sídla jak pro funkce rezidenční tak funkce 
výrobní. Pokud jsou v současně zastavěném území sídla nezastavěné plochy, které nejsou blokovány  
majetkovými vztahy nebo ekologickými zátěžemi bude preferována dostavba těchto nezastavěných ploch. 
Další regulativy se týkají krajinných typů, a další plynou z limitů využití území. 
 

Poznámka: 
V tomto materiálu není možné obsáhnout rozsáhlý materiál, který se ÚPG JMK týká, nelze jej považovat za 
výtah. Zastupitelům bylo dáno na vědomí oznámení o jejím projednání ÚPG JMK. OIRR se snažil 
vyspecifikovat nejdůležitější témata, která se týkají našeho území. Rovněž měřítka zpracování neobsáhnou 
takové podrobnosti, aby se daly vyspecifikovat větší podrobnosti, která jsou předmětem podřízených územně 
plánovacích dokumentací, tedy našeho územního plánu. Do doby vyjádření OIRR ještě prověří trasy 
nadregionálních biokoridorů. 
Příloha - výřez koncepce silniční dopravy s označením záměru – viz návrh usnesení 
 

Přijaté usnesení: 1140/2004 - ZM schvaluje stanovisko města Kuřimi k projednání územní prognózy 
Jihomoravského kraje: 

 

Město Kuřim, jako dotčený orgán územního plánování podává námitky k projednání Územní prognózy 
Jihomoravského kraje: 
S koncepcí rozvoje modelu tzv. „usměrněné suburbanizace“ souhlasíme s těmito námitkami : 

1/ Město Kuřim souhlasí s výstavbou prvního úseku rychlostní komunikace R 43 Troubsko-
Kuřim pouze za podmínek, že bude současně realizován další úsek R 43 Kuřim- Sebranice.  

2/ Stávající koridor silnice I/43 /označení záměru 99/ požadujeme ponechat ve stávajících 
parametrech se stávajícím připojením silnice II/386 a to z důvodů průchodu sil. I/43 urbanizovaným 
územím, s ohledem na budoucí rozvoj města při jejím západním okraji dále a z obavy handicapu obsluhy 
přilehlého území.  

3/ V případě realizace rych. komunikace R 43 v trase „německé dálnice“ požadujeme její 
napojení na sil 1/43 tzv. severní obchvat Kuřimi (označení záměru 19) v parametrech S 11,5 (tj.j. 
dvojpruh).  V Textové zprávě B.f.1.7.3 „Záměry rozvoje silnic a dálnic“ je uvedeno toto napojení jako 
součást R 43 v parametrech R 24,5 /tj. čtyřpruh/. Návrhem severního obchvatu Kuřimi v parametrech R 
24,5 by nebylo možné zachovat  stávající napojení silnice II/386 na I/43 a to z důvodů vzdálenosti obou 
křížení. 
Ve smyslu výše uvedeném, schválilo zastupitelstvo města Kuřimi dne 9.3.2004  usnesení č. 1048/2004 
pořízení změny územního plánu. Změna se nachází ve fázi přípravných prací. 

4/ Odmítáme variantu „Boskovickou brázdou“. 
5/ Žádáme, aby  v souvislosti s výstavbou rychlostní komunikace R 43 byla prioritně provedena 

rekonstrukce sil II/386 v úseku Kuřim – Vev.  Bítýška s parametry odpovídajícími silnici 2 třídy. 
6/ Žádáme o doplnění ÚSES o biokoridor spojující Kuřimskou Horu s Podkomorskými lesy 

v lokalitě Stoupalova Niva -  Na Dolinách. Dále bereme na vědomí trasy navrženého biokoridoru číslo 17.  
 

Hlasováno pro 14 
 
 
13.  Žádost o příspěvek na vybudování /prodloužení/ inženýrských sítí pro výstavbu 
rodinných domů při ulici Pod Horkou 

Příloha č. 14A,B. 
Předkládá místostarosta, vyřizuje OIRR. 
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Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
OIRR předkládá žádost Ing. Jarůška, který zastupuje stavebníky pana Vaveru, Čížka a sl. Jarůškovou, kteří 
v souladu s územním plánem hodlají vybudovat při horní části ulice Pod Horkou /směrem k ulici Na Vyhlídce/ 
rodinné domy. Pozn. RD pana Vavery je již ve výstavbě. 

Této žádosti předcházely v loňském roce kroky ze strany žadatele pana Čížka podáním žádosti vyjádření 
k připojení pozemků na vodovod formou sdružené vodoměrné šachty a dvou přípojek pro sl. Jarůškovou a pana 
Čížka. V té době dále byla podána panem Vaverou žádost o odkoupení části obecního pozemku pro zbudování 
sjezdu na nezpevněnou komunikaci, současně pan Vavera vyřizoval stavební povolení na RD v této lokalitě. 
OIRR vyjádření k oběma žádostem podmiňoval doložením studie, která by prověřila a zkoordinovala napojení 
všech tří pozemků na inženýrské sítě a vzhledem k nezpevněné komunikaci také návrh novou komunikaci, tak 
aby vyhověla daným prostorovým podmínkám a platným normám. Investoři společně zadali studii projekční 
kanceláři Ing. Jiří Bajer. Výsledný návrh přístupového chodníku vč. vyřešení inženýrských sítí společně pro 
novostavby tří RD byl předložen k posouzení komisi výstavby dne 14.4.2004 s kladným výsledkem. Studie 
prověřila jednak možnosti připojení a jednak náklady této výstavby, s výsledkem připojení RD na IS přeložením 
a přepojením stávajících přípojek /kanalizace, vodovodu, plynovodu NN a TKR/, které slouží pro připojení RD 
pana Jánského a částečně i pro RD pana Vavery. Tyto přípojky jsou uloženy v nezpevněné komunikaci 
/pozemku města/ nevhodným způsoben – křižují podélně tuto komunikaci, jejich kapacita je vyčerpána max. pro 
2 RD a prostorově znemožňují uložení dalších inženýrských sítí. 

V návaznosti na výše uvedené žádá Ing. Jarůšek Město Kuřim o společný postup z hlediska realizace uvedené 
infrastruktury tj. o zařazení výstavby IS a komunikace do investiční výstavby města a o vyvolání územního 
řízení, z titulu vlastníka pozemku a budoucího vlastníka nové infrastruktury. 

Náklady stavby zahrnují: 
Přístupový chodník    411.000,-Kč 
Inž. sítě      829.000,-Kč (z toho voda + kanalizace činí cca 550.000,-Kč) 
Přeložky stáv. přípojek      81.000,-Kč 
Celkem   1 321.000,-Kč    
OIRR vzhledem k IS, které nabývá město Kuřim do majetku /kanalizace, vodovod/, navrhuje s investory uzavřít 
smlouvu o sdružení a budoucím převodu investice, s tím že město zajistí výběrové řízení na dodavatele 
vodovodního a kanalizačního řadu, bude mu smluvním partnerem ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude 
financovat přímo a jeho podíl bude činit max. 50 % částky odpovídající sjednaným, nákladům. Investoři si na 
své náklady zajistí projekt  a inženýrskou činnost. Smlouva s dodavatelem bude uzavřena po té, co investoři složí 
na účet města 50 % nákladů plynoucích z VŘ. O úhradu případných víceprací nebo o úspory na stavbě, se strany 
podělí rovným dílem. Do třiceti dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí převedou investoři podíl na 
nově vybudované infrastruktuře do majetku města Kuřimi.  

Návrh usnesení: ZM schvaluje x neschvaluje uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi 
městem Kuřim a investory RD při ul. Pod Horkou – panem Čížkem, Vaverou a sl. Jarůškovou. 
Město Kuřim se bude podílet na nákladech stavby vodovodního a kanalizačního řadu pro 
zástavbu 3 RD při ulici Pod Horkou padesáti procenty ceny vyplývající z výběrového řízení 
max. však polovinou orientačních rozpočtových nákladů tj. 275 tis. Kč. z rozpočtové rezervy. 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje x neschvaluje zařazení výstavby přístupového chodníků při ul. Pod Horkou do 

přehledu investičních akcí s prioritou 2. 
 
Předkladatel stáhl materiál z programu jednání. 
 
 
14.  Doplnění seznamu investičních akcí s financováním v rozpočtovém roce 2004 
Předkládá místostarosta, vyřizuje OIRR.  
 
Zastupitelstvu je předkládán seznam akcí, které lze financovat v rozpočtovém roce 2004 (viz tabulka přílohou). 
Seznam akcí byl projednán v komisi výstavby 12.8.2004 a následně bude projednán v Radě města 16.8.2004.  
V den jednání ZM bude materiál doplněn souborem rozpočtových opatření, která zajišťují financování těchto 
akcí z rozpočtové rezervy (pozn.: níže uváděné ceny zahrnují DPH). 
 
Zdůvodnění: 
1) Výměna radiátorových ventilů za ventily s termostatickými hlavicemi + vyvolané investice v objektech 
města - II.etapa 
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ZM schválilo svým usnesením 1006/2004 realizaci rozsáhlé výměny radiátorových ventilů za ventily s 
termostatickými hlavicemi v objektech města a usnesením 1007/2004 vyčlenilo prostředky ve výši 600 tis.Kč. 
Důvodem bylo nařízení zákona č. 406/2000 o hospodaření energií a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu 
č. 152/2001, kterým jsou vyhlášena opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie. V průběhu příprav byly 
zjištěny problémy na objektech – plavecký areál, tribuna stadionu, kulturní dům, MŠ Jungmannova, MŠ 
Otevřená, MŠ a KD Podlesí, hasičská zbrojnice, DDM. Jejich odstranění (staré plechové radiátory, velké 
průměry rozvodů, staré kotelny-samotížné…) je podmínkou pro efektivní instalaci nových hlavic. Realizace 
akce v objektech města, kde byly závady zjištěny byla odložena s tím, že OIRR zajistí důkladnější odborné 
posouzení technického stavu těles, u kterých se osazení nových termostatických hlavic jeví jako problematické a 
doporučí soubor opatření, která je třeba provést. Náklady 700 tis.Kč, uváděné v příloze, jsou pouze orientační a 
budou zpřesněny do příštího jednání ZM. Nyní jsou tedy pouze avizovány další očekávané výdaje spojené 
s investiční akcí č.30/04 „Výměna radiátor.ventilů za ventily s termostatickými hlavicemi v objektech města“ 
(priorita 1). 
 
2) Tepelné čerpadlo na škole Komenského - projekt 
V současné době je možné využít možnosti zajištění dotace na realizaci této akce. Pro podání žádosti o dotaci a 
důkladnější projednání navrhovaného řešení je vhodné nechat zpracovat projekt. Tato problematika byla 
diskutována samostatně v komisi výstavby. Stanoviska odborníků spolu s doporučením komise výstavby 
projedná RM na svém mimořádném zasedání v pondělí 16.8.2004. Stanovisko RM bude v den jednání ZM 
k dispozici.  
 
Přijaté usnesení:  1141/2004 - ZM schvaluje částku 15.000,-Kč z rozpočtové rezervy na zajištění projektové 

dokumentace akce „Tepelné čerpadlo pro ZŠ Komenského“ a zařazení akce do priority č.3 
na rok 2004. 

 
Přijaté usnesení: 1142/2004 - ZM souhlasí s podáním žádosti o dotace na tepelné čerpadlo ZŠ Komenského 

na Ministerstvo životního prostředí ČR. 
Hlasováno o obou usneseních současně pro 9, zdrželo se 5. 
 
3) Projekt Rekonstrukce ulice Fučíkova (vč. kanalizace a vodovodu) 
ZM schválilo usn.č.1041 /2004 zařazení akce do priority č.3. Pro realizaci projektu ale dosud neuvolnilo finanční 
prostředky. V rámci přípravy akce byla „zkamerována“ kanalizace a bylo zajištěno stanovisko BVK ke stavu 
vodovodu. Stav kanalizace i vodovodu byl označen za nevyhovující, proto by rekonstrukce komunikace byla 
podmíněna komplexní rekonstrukcí kanalizace a vodovodu. Kanalizace by pak také konečně mohla být předána 
do provozování BVK,a.s. Předběžně odhadované náklady na realizaci akce: 2,9mil.Kč komunikace, 1,9mil.Kč 
kanalizace, 0,7mil. Kč vodovod. Ostatní plochy (parkovací místa, vjezdy do garáží...) jsou odhadnuty na 0,8 - 
1mil.Kč. Předpokládá se ale, že podobně jako v případě investiční akce č.15/04 „Komunikace podél okálů na 
Zámecké“ by realizace ostatních ploch (vjezdy do garáží) byla na zvážení a financování uživatelů garáží.  
 
Z jednání se vzdálil v 19:54 pan I. Poledňák. 
Do jednání se vrátil v 19:58 pan I.Poledňák. 
 
Přijaté usnesení:  1143/2004 - ZM schvaluje částku do 220.000,-Kč z rozpočtové rezervy na zajištění 

projektové dokumentace kompletní rekonstrukce komunikace, kanalizace a vodovodu 
(vč.přípojek) v ulici Fučíkova, Kuřim. 

 
Přijaté usnesení:  1144/2004 - ZM souhlasí s podáním žádosti o finanční podporu z Fondu životního prostředí 

JmK – dotační program Podpora v oblasti vodního hospodářství (program 3: Podpora při 
tvorbě projektů v oblasti vodárenství a v oblasti čištění odpadních vod) na zhotovení 
příslušné projektové dokumentace pro investiční akci „Rekonstrukce komunikace, 
kanalizace a vodovodu v ulici Fučíkova. 

Hlasováno o obou usneseních současně  pro 14 
 
Přestávka  ve 20:02 hod. 
 
Zahájení  ve  20:17 hod. 
 
4) Projekt příjezdové komunikace k polyfunkčním domům nám.1.května z ul. Zahradní 
Příloha č.15A. 
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Studie řešící tuto příjezdovou komunikaci byla projednána v komisi výstavby i se správci sítí. Komunikace je 
navrhována jako jednosměrná s tím, že v části, kde zatím nezapočala výstavba bude komunikace řešena jako 
provizorní cesta se zpevněným povrchem. Tato akce byla v minulosti odkázána na dobu, kdy bude dokončeno 
náměstí. Proto předkladatel navrhuje realizaci projektu pro stavební řízení. Akce má nyní prioritu č.... 
Odhadované náklady na realizaci stavby činí 1,5 mil.Kč.  
 Do jednání se vrátil  pan Poledňák 2025 
 
Přijaté usnesení: 1145/2004-ZM schvaluje částku do 40.000,-Kč z rozpočtové rezervy na zajištění projektové 

dokumentace příjezdové komunikace k polyfunkčním domům Nám.1. května z ul. Zahradní. 
Hlasováno pro 10 zdrželi se 2 proti 2 
 
5) Příspěvek na infrastrukturu v lokalitě "Pod vlečkou" 
 viz samostatný materiál   
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje změnu usnesení č.1229/2003 ze dne 16.12.2003, kterou se navyšuje hodnota 

nabytého majetku – objekt SO 05 STL plynovod + 5ks přípojek a 1ks odbočky v lokalitě „U 
vlečky – o 5% DPH. 

Materiál projednán pod bodem 10. 
 
6) Chodník spojka od Dílů do Podhoří 
Úprava cesty z horní části Dílů za sv.Janem. (ul.Rozdělovací) do Podhoří (ul.Jánská) si klade za cíl zkvalitnit 
komunikační propojení „staré“ a „nové“ části města. Cesta je nyní v zanedbaném stavu, přesto je využívána 
zejména obyvateli Dílů za sv.Janem. jak pro vycházky (maminky s kočárky...), tak jako „klidnější“ cesta k 
centru města. Realizace této menší investiční akce již v r.2004 je navrhována také proto, že ve stejnou dobu 
budou „dořešeny“ i všechny komunikace „uvnitř“ této části Dílů za sv.Janem. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje částku do 50 tis.Kč na realizaci investiční akce „Chodník spojka od Dílů za 

sv. Janem do  Podhoří“ a zařazuje akci do priority č.1. 
Dr. Holman materiál pouze informace – bez návrhu na usnesení (akce bude realizována z ORG 502). 
 
7) Chodník spojka od Alberta ke kotelně PPD 
Vybudování chodníku propojujícího sídliště Nádražní přímo podél prodejny Albert s Náměstím 1.května je 
součástí schválené Koncepce regenerace panelového sídliště Nádražní. Jeho realizace je dlouhodobě 
komplikována interpretací vlastnických vztahů jak ji podává vlastník sousedního objektu. Město však disponuje 
doklady potvrzující vlastnický vztah města k pozemku. Cesta a zkulturnění prostoru před kotelnou a garáží PPD 
navíc nikterak nekomplikuje vyjíždění traktoru ze sousedící stodoly. Stavební řízení právě probíhá. Předpokládá 
se kladný výsledek.  
 
Zejda částka  se mu zdá výrazně nízká. 
Holman cena je dle projektu z OIRR.   
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje částku do 50 tis.Kč z rozpočtové rezervy na realizaci investiční akce 

„Chodník od Alberta ke kotelně PPD“ a zařazuje akci do priority č.1. 
Předkladatel  stahuje materiál z jednání. 
 
8) Parkovací místa u pošty v ul. Smetanova 
Příloha 15B. 
Projekt Odstavné a manipulační plochy řešící stavbu 5 parkovacích stání v ul. Smetanova v prostoru u budovy 
České pošty byl projednán v komisi výstavby. S dopravním inspektorátem bylo projednáno dopravní řešení – 
z ul. Legionářská bude možné odbočení do ul. Smetanova s tím, že značka zákaz vjezdu ve směru k ul. Otevřené 
bude posunuta před první (shora) rodinný dům ul. Smetanova a komunikace bude upravena tak, aby bylo 
umožněno zaparkování a výjezd zpět směrem do ul. Legionářské. Navrhované řešení počítá se zachováním 
přístupu na městské pozemky a stejně tak i zachovává rezervu pro případné budoucí rozšíření o nová parkovací 
místa. Příprava projektu (akce je zařazena do priority č.3) je finančně zajištěna příslušným usnesením ZM. Na 
základě projektu byly zpracovány cenové nabídky.   
 
Protinávrh pana Ing. Kotka rozšířit parkovací stání na 10 míst. 
 

 16



Přijaté usnesení:  1146/2004 - ZM schvaluje částku do 500.000,-Kč z rozpočtové rezervy na realizaci 
investiční akce „Parkovací místa u České pošty v ul. Smetanova“ (cca 10 míst) a zařazuje 
akci do priority č.1. 

Hlasováno pro 14 
 
9) Projekt - světelné značení křižovatky Nám.1.května + stavební úpravy 
Příloha 15C. 
Snahou zastupitelstva je v nejkratší možné době dokončit úpravy náměstí 1.května. Nyní jsme pokročili do fáze, 
kdy se zamýšlíme nad trasováním chodníků přes travnatou plochu (plocha E) směrem, který kopíruje 
nejfrekventovanější trasu. Tou je trasa směrem ke stávajícímu přechodu pro chodce na ul.Legionářská (mezi KB 
a křižovatkou). Současně se ale diskutuje otázka světelné signalizace v křižovatce nám.1 května. Občané stále 
častěji upozorňují na zhoršující se situaci. V případě jakéhokoliv nového řešení křižovatky by došlo ke změně 
nejfrekventovanější trasy a promarnění investice do připravovaných chodníků. Proto je navrhováno řešit oba 
úkoly (chodníky i křižovatku) ve vzájemné vazbě. 
Nerovnoměrné rozložení intenzit dopravy (na II/386 a II/385) a silný podíl levých odbočení hovoří ve prospěch 
dynamicky řízené křižovatky („doba zelené“ se přizpůsobuje intenzitě provozu v reálném čase). Z dokumentace 
EIA k R43 plyne, že očekávaný nárůst dopravy bude o cca 10-15% zmírněn výstavbou R-43. Přesto lze očekávat 
zhoršení oproti současnému stavu a nelze tedy předpokládat, že pominou důvody pro navrhované řešení.  
 
Z jednání  odešel  v 20:56 pan RNDr. Poledňák, přítomno 13 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení:  1147/2004 - ZM schvaluje částku do 30.000,-Kč z rozpočtové rezervy na zajištění 

projektové dokumentace křižovatky a světelného signalizačního zařízení na Náměstí 
1.května a zařazuje akci do priority č.3. 

Hlasováno pro 13 
 
10) Projekt prodloužení podchodu pod nádražím  
Akce je zařazena do seznamu investic k žádosti o dotaci ze Společného regionálního operačního programu EU. 
Organizátorem je společnost KORDIS JmK, které byla předána projektová dokumentace SUDOP z r.1988 
k aktualizaci. Financování projektové přípravy pro účely podání žádosti je na straně Kordisu. Připravovaný 
projekt bude projednán v komisi výstavby.  
 
Přijaté usnesení: 1148/2004 - ZM schvaluje zařazení investiční akce „Prodloužení podchodu pod nádražím“ 

do priority č.3. 
 
Přijaté usnesení: 1149/2004 - ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Prodloužení podchodu pod 

nádražím“ do projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou 
integrovaného dopravního systému“ v rámci programu SROP. 

Hlasováno o obou usneseních současně pro 12, zdržel se 1 
 
11) Projekt točny autobusů na Podlesí  
Akce je zařazena do seznamu investic k žádosti o dotaci ze Společného regionálního operačního programu EU. 
Organizátorem je společnost KORDIS JmK. Ze tří diskutovaných řešení lokalizace točny byla vybrána pro 
zpracování projektu k žádosti původní varianta v místě současné zastávky. Připravuje se projekt, který bude 
předložen k projednání v komisi dopravy. 

 
Přijaté usnesení: 1150/2004 - ZM schvaluje zařazení investiční akce „Obratiště autobusů v Kuřimi na 

Podlesí“ do priority č.3. 
 
Přijaté usnesení: 1151/2004 - ZM souhlasí se zařazením investiční akce „Obratiště autobusů v Kuřimi-

Podlesí“ do projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji formou IDS 
v rámci programu SROP. 

Hlasováno o obou usneseních současně pro13 
 
12) Projekt autobusových zastávek pod Díly za sv. Janem. 
Příloha 15D 
Poptávka po zřízení nových autobusových zastávek v blízkosti rozrůstajícího se sídliště v Dílech za sv.Jánem 
roste spolu s výstavbou sídliště. Se společností KORDIS je dojednáno jejich zapojení do systému IDS. 
V současné době je dohodnuta participace společnosti KORDIS JmK s příslibem zajištění dotace ve výši 50% 
nákladů. Příspěvky supermarketů jsou předjednány a v době jednání ZM budou k dispozici přesnější informace. 
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Studie, kterou v minulosti zadalo město Kuřim bude nyní rozpracována do fáze projektové dokumentace. 
Objednavatelem projektu je KORDIS JmK. Zhotovitelem PRODISTAV (zhotovitel studie). Studie uvádí odhad 
nákladů na výstavbu zastávek: 320tis.+ DPH u Disscountu a 550tis.+DPH u LIDLa. 
Právě nyní je projednávána možnost urychlení realizace autobusové zastávky v místě u supermarketu Disscount 
Plus tak, aby se využilo probíhajících prací a odpadlo riziko pozdějších zásahů do konstrukce chodníku v době 
záruky. V případě zastávky u supermarketu LIDL tato situace nehrozí. V době jednání ZM bude více informací, 
na základě kterých se budeme moci rozhodnout. 
 
Přijaté usnesení:  1152/2004 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a sdružení finančních prostředků 

na přípravu a realizaci projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti v Jihomoravském kraji 
formou IDS“ v rámci programu SROP za účelem výstavby autobusových zastávek u sídliště 
Díly za sv. Janem s finančním podílem Města Kuřim do celkové výše 450.000,-Kč 
z rozpočtové rezervy. 

 
Přijaté usnesení: 1153/2004 - ZM schvaluje zařazení investiční akce „Autobusová zastávka u Dílů za sv. 

Janem“ do priority č.3. 
Hlasováno pro 13 
 
13) Vánoční světelná výzdoba" v ul.Tyršova 
V minulosti byla opakovaně zvažována možnost osadit SVO zejména v hlavní průjezdové trase (ul.Tyršova, 
příp. nám.1.května a Tišnovská) zimní světelnou výzdobou. Podobně jako např. v městské části Královo Pole 
tato světla již několik let dotváří příjemný vzhled ulice po celou zimu (nejde výlučně o vánoční výzdobu), mohla 
by se pozitivně projevit i na tváři našeho města. Po vybudování náměstí je nyní vhodný čas pokročit v celkové 
estetizaci směrem od náměstí také do ul. Tyršova. Pro I.etapu je uvažováno s úsekem v ulici Tyršova – od 
prvního RD po náměstí. Předloženy byly nabídky 3 firem.  
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje částku 200.000,-Kč z rozpočtové rezervy na pořízení a instalaci „Vánoční 

světelné výzdoby v ul. Tyršova“ a zařazuje tuto akci do priority č.1. 
Hlasováno pro  6, proti  3,  zdržel se 4 – usnesení nebylo přijato. 
 
14) Dětské hřiště pro JIH a Díly za sv.Jánem - 1.část - ve sport. areálu u ZŠ Tyršova 
Občanům ze sídliště Díly za sv.J. byla na besedě prezentována možnost realizace záměru dětského hřiště ve 
dvou lokalitách. Po dokončení stavebních úprav v blízkosti dešťové zdrže jedno malé hřiště zde (vzhledem 
k nedostatku místa opravdu jen malé hřiště) a druhé hřiště v rámci sportovního areálu za ZŠ Tyršova. V části 
mezi Brněnskou a tenisovými kurty. Místo je velmi příjemně situováno do stínu vzrostlých stromů. Lokalizace 
nekoliduje se záměrem na stavbu MŠ. Zde situované hřiště může zužitkovat synergický efekt školy, sportovišť a 
blízkého parčíku. Zároveň pak může sloužit obyvatelům Brněnské, Dílů i Podhoří. Vstup na hřiště bude přímo 
z parčíku u sokolovny a také hlavní bránou od Brněnské. Je zpracována cenová nabídka. 
 
Z jednání se v 21:31 vzdálil pan D.Sukalovský, přítomno 12 členů zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení:  1154/2004 - ZM schvaluje částku 200.000,-Kč z rozpočtové rezervy na akci „Dětské hřiště 

v jižní části  Kuřimi“ a zařazuje tuto akci do priority č.1. 
Hlasováno pro 12 
 
15) Studie řešení rekonstrukce letního koupaliště (alternativní řešení) 
Město oslovilo 3 firmy specializující se na stavby koupališť. Projektanti těchto firem připraví varianty řešení 
rekonstrukce letního koupaliště. Zejména se jedná o bazénové dno, rozvody vody, ale také o dětský bazén, 
úpravy toboganu a další úpravy dle jejich doporučení a zadání města. Studie budou následně posouzeny v komisi 
výstavby i v ad hoc sestavené komisi odborníků na problematiku letního koupaliště. Komisi ustanoví RM. Účast 
zájemců z řad členů ZM bude vítána. Vzhledem k tomu, že přístupy jednotlivých firem se do značné míry 
rozchází, je velmi důležitá jejich konfrontace, aby mohlo být vybráno „nevnucené“ a maximálně efektivní řešení. 
Je však třeba již nyní předpokládat, že tato příprava má smysl, pokud je ZM ochotno pro rok 2005 uvolnit 
mnohamilionové prostředky na realizaci rekonstrukce. Hrubé odhady např.na realizaci rekonstrukce bazénového 
dna se pohybují v rozmezí od 4 do 8 mil.Kč (zpřesněno bude po prozkoumání stavu dna po vypuštění bazénu). 
 
Do jednání se v 21:33 vrátil pan Sukalovský, přítomno 13 členů ZM. 
 
Diskuze: 
L.Kincl: je pro rekonstrukci, ale celkovou a s navýšením částky. 
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V.Zejda: je také pro celkovou rekonstrukci –  celkovou modernizaci plaveckého areálu. 
Místostarosta:  zatím by navrhoval zařadit rekonstrukci do  priority 3 a částky zatím nestanovovat. 
Ing. Kotek: krytý bazén je skoro v havarijním stavu, je to zařízení města, o které bychom měli pečovat, měli 
bychom být na celkovou rekonstrukci připraveni. 
Ing. Krupica: jedno jednání rady proběhlo na krytém bazénu, stav je opravdu špatný, začít bychom měli u 
budovy krytého bazénu. 
 
Přijaté usnesení:  1155/2004 - ZM schvaluje částku 80.000,-Kč z rozpočtové rezervy na studie rekonstrukce a 

modernizace letního koupaliště a zařazuje akci „Rekonstrukce letního koupaliště“ do priority 
č.3. 

Hlasováno pro  13 
 
16) "Salvyk" - úpravy pro potřeby DDM 
viz samostatně předložený materiál čís. 3. 
 
 
15  Název nové ulice města Kuřim  
Příl. čís. 16, předkládá tajemník. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V lokalitě U Boží muky jsou rozestavěny 3 domy. Investor domů Ing. J. Fikar st. požádal o stanovení názvu 
ulice pro tuto část města Kuřim. Navrhuje použit historický název vztahující se k tomuto území jako U boží 
muky, Za boží mukou, Pod boží mukou. Na starých mapách se tento prostor nazývá Klín za horou. Na 
nových mapách má název Záhoří, jedná se však o trochu větší prostor.  Nová ulice by byla pokračováním ulice 
Na vyhlídce, jejíž poslední objekt je vodárna. V tomto prostoru se předpokládá postavení celkem 6 domů. Je 
třeba zvážit zda 6 domů potřebuje zvláštní název, může se pouze „prodloužit název“ ulice Na vyhlídce anebo 
založit novým názvem novou ulici atd. Pro obsluhu 6 rodinných domků a spojení ulice Na vyhlídce s lokalitou 
Záhoří bude sloužit komunikace vybudovaná na současné polní cestě vinoucí se podél lesa, na kterou je již 
vypracována studie fy VH Ateliér z r. 2001 a ZM byl schválen podnět k pořízení změny územního plánu. Je 
v kompetenci města o tomto rozhodnout podle § 28 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) „ 
Obci přísluší rozhodovat o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství“. Podrobněji viz  
dataprojektor, digitální foto a sken mapy při jednání.  
 
Návrh usnesení: a) ZM rozhodlo  pojmenovat nově vznikající ulici v lokalitě Záhoří názvem…………… 
 
                        : b) ZM rozhodlo o pokračování ulice Na vyhlídce do lokality Záhoří podle územního plánu  

města Kuřim viz příloha. 
 
Přijaté usnesení:  1156/2004 - ZM rozhodlo o pokračování ulice Na vyhlídce do lokality Záhoří podle 

územního plánu  města Kuřim viz příloha. 
Hlasováno pro 13 
 
 
16.  Různé 
 
16.1.  Vlajka a znak obce 
Příl. čís. 17, předkládá tajemník. 
 
Přijetím příslušného zákona se mění i § 34a zákona č.128/2000 Sb., o obcích. V důsledku toho je nutné 
novelizovat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/1996 z 18.3.1996 o praporu a znaku obce. V podstatě se jedná o 
„technickou“ novelu, kdy se slovo prapor zamění slovem vlajka. 
V této souvislosti se  nabízí možnost, bude-li k tomu vůle zastupitelů, provést některé další změny, které si 
vyžaduje praktické užívání zejména znaku.  

Jedná se o následující: 
1. nikde nebyl nalezen rozměr znaku vyjádřený poměrem šířky k délce. To v době používání 

počítačových technologií vede k nejrůznější manipulaci a vytváření všelijakých placatých nebo 
protáhlých a jinak deformovaných znaků. 

2. největší problémy existují se stříbrnou  jetelovou pružinou umístěnou na stříbrným štítě. viz znak 
města. Stříbrná barva se v počítači velice obtížně znázorňuje nejčastěji se stříbrná nahrazuje bílou a 
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3. Mohlo by se zpřesnit, kde se vlastně má na vlajce umisťovat znak, co je to „horní žerďový roh". 
4. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích v § 34a uvádí: „Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce 

změnit znak nebo vlajku obce“. Bylo by nutné vyžádat svolení předsedy Poslanecké sněmovny, který si 
zřejmě vyžádá vyjádření podvýboru pro heraldiku. 

5. I firma zabývající se výrobou reklamních materiálů pro město a úřad a používající např. Program Corel 
má problémy s bílou na stříbrné a stříbrnou na bílé.  

 
J.Brabec:  žádná norma nestanoví poměr výšky a šířky, můžeme si to stanovit vnitřní normou. Lze žádat pouze o 
změnu barvy pružiny. 
 
 
16.2.  Odpověď na interpelaci J. Brabce 
Příl čís. 20, předkládá tajemník. 
 
Jak je  vyřešeno zálohování dat na serveru městského úřadu pro případ havárií počítačového systému? 
 
V červenci tohoto roku došlo k výpadku internetového serveru MÚ v Kuřimi, který zajišťuje některé funkce 
informačního systému městského úřadu, zejména připojení k internetu, chod elektronické pošty, připojování 
počítačů do vnitřní sítě úřadu (DHCP server) a v neposlední řadě na něm běží internetové stránky Kuřimi, 
Městského úřadu (radnické stránky) a interní stránky MÚ. Výpadek byl zapříčiněn selháním hardwaru tohoto 
serveru a to základní desky, zdroje, a tím i fyzickým poškozením pevného disku.  
 Důvodem je velmi zastaralé a nevhodné hardwarové, ale i softwarové vybavení tohoto serveru. Tento 
stav je mi dobře znám již delší dobu a proto dlouhodobě plánuji změnu. Proto jsem zahrnul do rozpočtu roku 
2005 nákup nejméně dvou serverů a příslušného softwaru, který by tuto situaci zlepšil. Na již zmíněném serveru 
byl nainstalován z důvodu finanční úspory ještě před mým příchodem na úřad, zastaralý systém Linux Red Hat. 
Z důvodu kompatibility a vyšší ochrany a také v rámci Atestované strategické dokumentace ISVS (náš úřad 
získal tuto atestaci jako jeden z prvních), bude tento systém nahrazen. 
     Ihned po výpadku serveru byly započaty práce na obnovení výše uvedených funkcí, které tento server 
zajišťuje a učiněny kroky k co nejrychlejší a zároveň finančně nejméně náročné nápravě daného stavu. 
Vzhledem k tomu, že veškerá důležitá data jsou na úřadě zálohována (nebyly zálohovány nedůležitá data 
z Listárny), došlo k rychlé postupné obnově celého systému (během 2 dnů) podle stanovených priorit v chodu 
úřadu. Nejdříve byl vyměněn hardware a následně na něj dočasně nainstalována nejnovější verze operačního 
systému Linux a poté proběhla jeho konfigurace, tak aby byl nejdříve zprovozněno připojení na internet 
pracovníků MÚ následně pak k obnovení elektronické pošty a nakonec obnovení internetových stránek. Prvním 
krokem, který předcházel výměnu serveru za nejvhodnější PC (ze stávajících na MÚ) bez nákupu nového (tedy 
zcela bez potřeby financí), bylo zprovoznění DHCP serveru na jiném serveru MÚ pro obnovení chodu interní 
sítě. V případě listárny, jejichž data nejsou považována za důležitá byla nejdříve vlastními prostředky prověřena 
možnost obnovení dat z fyzicky poškozeného disku a po vyčerpání všech možností byl tento disk zaslán jediné 
firmě se specializovanou laboratoří, která zdarma zjistila nemožnost obnovení jakýchkoli dat z tohoto disku. 
 Zálohování dat na MÚ je komplikované z důvodu chybějících moderních technologií, zejména 
jednotného informačního systému MÚ a tím i jediné velké databáze a je omezeno i současným stavem serverů. I 
přesto je zálohování prováděno na profesionální nadstandardní úrovni vzhledem k daným možnostem. Zálohy 
jsou rozděleny dle druhu dat (aplikace, programy, soubory, konfigurace) a místa vzniku (servery, jednotlivé PC a 
členěny podle struktury MÚ tedy odborů) a podle toho je k nim individuálně přistupováno! 
 
Stručný popis způsobu zálohování: 
– veškerá důležitá data (nyní včetně Listárny) jsou zálohována v pravidelných časových intervalech tak aby 

byla k dispozici vždy co nejaktuálnější data, 
– zálohování probíhá prozatím na dvou na sobě nezávislých platformách Linux a Microsoft (veškerá data 

jsou zálohována oběma systémy- k dispozici jsou tedy 2 nezávislé zálohy) v případě Linuxu, který je 
postupně omezován není při obnově dat k dispozici diakritika při obnově názvů souborů, 

– fyzicky jsou zálohy (data) umístěna na zálohovacím serveru (dojde k jeho výměně), a na administrátorském 
počítači umístěném vedle serverovny a na vyjímatelném disku – tedy mimo budovu MÚ, 

– celkem je tedy záloha na 4 nezávislých médiích: 
 server (1 disk), administrátorské PC (2 disky), PC s vyjímatelným diskem, 
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 a 3 místech (serverovna, IT pracoviště) z toho jedno je mimo budovu! 
V případě selhání jakéhokoli serveru jsou k dispozici 4 zálohy. 
V případě selhání jakékoli z těchto záloh jsou připraveny další 3 plnohodnotné zálohy! 
Po plánovaných inovacích serveru bude vypracována speciální dokumentace (směrnice) -podrobná konečná 
metodika způsobu zálohování. 
Při výše jmenované havárii Internetového serveru nedošlo ke ztrátě žádných důležitých dat. 
 
 
16.3.  Informace  --  Závěry z jednání kolegia starostů na téma R 43 v Kuřimi 12. 8. 2004 
Příl. čís. 18, předložil místostarosta. 
 
Starostové měst, obcí a městských částí a předseda Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 
zastupující celkem 125.000 obyvatel:  
1) odmítají trasování komunikace R 43 ve variantě F1 
2) podporují výstavbu varianty „D“ ve stopě “německé dálnice“ 
3) odmítají variantu “Boskovické brázdy“ 
4) trvají na bezodkladné přípravě dalšího úseku rychlostní komunikace R43 severně od Kuřimi          
 
Pro: starostové Komína, Řečkovic, Medlánek, Žabovřesk, Milonic, Závisti, Lažan, České, Čebína, Veverské 
Bítýšky, Chudčic, Hvozdce, Boskovic, Kuřimi a předseda Svazku obcí za výstavbu rychlostní komunikace R43  
Zdrželi se: starostové Ivanovic a Bosonoh 
Proti: nikdo 
 
 
16.4. Stanovisko města k dokumentaci EIA - posuzování vlivů výstavby R 43 na ŽP 
Překládá místostarosta a  ing.Miloš Kotek. 
 
Záměr stavby „Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“ je v současné době posuzován 
z hlediska vlivů na životní prostředí (dokumentace EIA). Posuzování vlivů na životní prostředí probíhá podle 
zákona ČNR č.244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č.132/2000 Sb.  
Do dokumentace může veřejnost nahlédnout (resp.činit si výpisy, kopie) po dobu 30-ti kalendářních dnů od 
vyvěšení (vyvěšeno 19.7.2004). Zastupitelé byli o možnosti seznámení se s tímto obsáhlým materiálem 
informováni dopisem. Vyjádření veřejnosti i vyjádření Města Kuřim (viz návrh usnesení) bude nejpozději do 14-
ti dnů od ukončení veřejného nahlédnutí do dokumentace zasláno MŽP ČR. 
Město Kuřim se dlouhodobě zabývá problematikou R 43 a projednávání dokumentace EIA je vhodnou 
příležitostí k rekapitulaci a vyjádření připomínek, které máme k oběma posuzovaným variantám R 43 ( var. „D“ 
a  var. „F1“). V příloze uvádíme vyjádření vedoucí odboru ŽP ing.Sikorové a tabulku, která klasifikuje celkové 
zhodnocení vlivů na životní prostředí v obou variantách.  
 A) Připomínky k variantě D i F1: 
        Zásadně požadujeme zachovat křížení silnic II/386 a I/43 ve stávající poloze. 
  
 B)  Připomínky k variantě D : 

1) Požadujeme připojení severní tangenty k I/43 úrovňovým křížením. 
2) Žádáme ponechat průjezd pod R43  pro stávající cestu a budoucí páteřní cyklostezku podél toku 

Kuřimky  v blízkosti MÚK Moravské Knínice.  
3) Žádáme vybudovat podjezd pod R 43 pro stávající cestu severní tangentou  a budoucí cyklostezku 

v koridoru zrušené železniční tratě Kuřim- Drásov – Tišnov. 
4) Žádáme vybudovat podjezd severní tangenty pro polní cestu a budoucí cyklostezkou ( ve směru 

Kuřim, stadion – Zlobice – Malhostovice)  v lokalitě Nad mouzami. 
5) Žádáme vybudovat podjezd pod severní tangentou pro polní cestu a budoucí cyklostezku v trase 

Kuřim- Lipůvka v lokalitě Kotouloska. 
6) Žádáme zachování plnopropustného biokoridoru mezi Kuřimskou Horou a Podkomorskými lesy 

v lokalitě Na dolinách – Stoupalova Niva. 
7) Žádáme zachování plnopropustného biokoridoru mezi Zborovem a Zlobicí. 
8) Žádáme zachování plnopropustného biokoridoru v biocentru Na Bahnách v trase Lučního potoka. 
9) Žádáme pro severní obchvat Kuřimi vytvoření „zelené clony“ na straně k městu po celé délce 

obchvatu. 
10) Požadujeme urychlené zahájení přípravy dalšího úseku rychlostní komunikace R43 severně od 

Kuřimi. 
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 C)  připomínky k variantě F1: 
 1)   Za situace, kdy bude R 43 vedena jako čtyř-pruhá ve variantě F1 bude město                        
       Kuřim požadovat zřízení MÚK Kuřim – Podlesí a MÚK Kuřim- Prefa. 
 2)   Žádáme snížení nivelety tělesa komunikace a její vedení tunelem pod Červeným vrchem. 

3)   Žádáme zřízení plnopropustného nadregionálního  biokoridoru K 129 ve směru Opálenka – Zadní 
mezihoří - Šiberná. 

 4)   Žádáme ponechat průjezd pod komunikací pro cyklistickou stezku v místě stávajícího podchodu u 
       Podlesí a stávající polní komunikace Kuřim – Lelekovice. 
 5)   Žádáme zachování autobusových zastávek pro Kuřim-Podlesí.  
             

 
Přijaté usnesení: 1157/2004 - ZM schvaluje připomínky k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby 

„Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice D1 – Kuřim“ na životní prostředí dle zápisu. 
Hlasováno pro 13 
 
 
16.5.  Rozpočtová opatření 
Bez příloh, předkládá místostarosta. 
 
Dodatečně je ZM předkládán návrh na provedení následujícího rozpočtového opatření, souvisejícího s prodejem 
pozemků u TOS firmě gromathic s.r.o. se sídlem Kuřim, Tišnovská 305: 
 
Příjmy:  § 3639  + 4 000 000 Kč 
Výdaje: § 6409 + 4 000 000 Kč      posílení rezervy 
 
Pozn. Jelikož není dosud známá přesná výměra prodávaného pozemku, konečná částka bude do rozpočtu 
zapojena později. ( výměra činí cca 13 000 m2   po 320 Kč ) 
 
Návrh usnesení: 1158/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města na rok 2004, dle 

zápisu. 
Hlasováno pro  13 
 
 
 
Různé diskuzní příspěvky : 
Ing. Kotek: 
1)  interpelace světelný přechod u sokolovny není bezbariérový a je potřeba ho upravit 
2)  úprava křižovatka Havlíčkova  
3) křižovatka - Brněnská, Rozdělovací, Hojerova, je zde nebezpečná dopravní situace, není zaměření této 

křižovatky 
PaedDr.Holman: z jednání na setkání občanů z lokality Díly za sv.Janem vyplynulo, že není tato křižovatka pro 
ně tak problematická. 
Ing. Hanák: již jednou byla tato křižovatka řešena v dopravní komisy, tak proč to znovu řešit? 
Ing. Kotek: za problém to bude považovat až se stane nehoda?  
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje zpracování studie křižovatky Brněnská, Rozdělovací, Hojerova s ohledem na 

bezpečnost chodců a řidičů. 
Hlasováno pro 5  
 
Ing. Petr Němec:  předkládá ke schválení ZM následující usnesení: 
 
Návrh usnesení:  1159/2004 - ZM schvaluje částku do 10.000,-Kč z rozpočtové rezervy na projektovou 

dokumentaci k rekonstrukci  vchodu do budovy MěÚ Kuřim a zařazení akce do priority č.3. 
Hlasováno pro 11 zdrželi se 2 
 
 
Problematika nadstavba knihovny: 
Veřejnost: 
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Paní Fučíková zastupující obyvatele bytů ul.Popkova, byla na jednání v dubnu, předkládají písemně námitky a 
připomínky, žádá zastupitele, aby se zabývali jinou alternativou řešení knihovny, nadstavbou jsou byty 
znehodnoceny a zastíněny. Navrhují rozšíření knihovny na úkor klubu důchodců. 
 
Ing. Kotek:  potřeba rozšíření knihovny není zpochybnitelná, zvažovali se různé alternativy.  
PaedDr.Holman: probíhá normální stavební řízení, podal vysvětlení k probíhajícímu územnímu řízení. 
Starosta upozornil členy ZM na to, že mají právo podat návrh na zrušení investiční akce knihovna, jinak vše 
bude probíhat dále dle stavebního řízení. ZM tento projekt odsouhlasilo a schválilo, stavební řízení probíhá, 
zastupitelé města mohou do příštího jednání ZM dne  29.9. na Podlesí do tohoto procesu zasáhnout. 
 
 
L. Kincl: dotaz na vedení města - článek MF DNES  -  žádá vysvětlení k článku, Kuřim vybírá místo pro 
sportovní halu? 
PaedDr. Holman: vše je dle usnesení RM a ZM a komise výstavby, cesta za halou byla motivována finanční 
dotací.  
D. Sukalovský: článek je kombinace dvou autorů článku a v žádném případě není článek mnou autorizován.  
 
Místostarostka: všechny organizace, které jsou pod městem mají svůj právní rámec, pouze KD je nedořešen. 
Proto by chtěla pověřit finanční výbor, aby udělal rekapitulaci hospodaření KD za rok 2001, 2002.  
J. Brabec:  KD je nestandardní forma a opravdu by se měla řešit, mandátní smlouva s panem Vichtou je do roku 
2006.  
Ing. Krupica: je to spíše pro kontrolní komisi a finanční odbor. 
Vedení města předloží návrh usnesení do příštího jednání ZM. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl  Jiří Brabec . 
Následně bylo  hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení – schváleno 13 hlasy. 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23:03. 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
 
V Kuřimi dne 17.8.2004 
Zapsala Hana Koláčková 
 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
Ing. Martina Bojanovská                                                                                                        Ing. Miloš Krupica. 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
- Usnesení návrhové komise 
1 Plnění usnesení ZM k 17.8.2004 
2 Majetkoprávní úkony 
2A žádost o odprodej části pozemku p.č.2116 k.ú.Kuřim 
2B mapka k žádosti 
2C mapka p.č. 2331/2 k.ú,Kuřim 
2D bezúplatný převod p.č. 2786/52 a 2786/36 k.ú.Kuřim 
2E mapka p.č. 2470 a 1431/1 k.ú.Kuřim 
2F mapka p.č. 2615/9 k.ú.Kuřim 
2G mapka p.č. 2758 k.ú.Kuřim 
3, 3Aa B Přidělení finanč. příspěvku  na úprava pozemku Legionářská 291, grafic. příloha 
4, 4A,B Výsledky hospodaření města  k 30.6.04 
5, 5A Sazebník odměn členů ZM, RM,  komisí a výborů 
6 Rozpočtová opatření 
7 Zřízení nových živností města – nakládání s odpady 
8, 8A AB -  OIL s.r.o. – úplatný převod pozemků, grafic. příloha 
9 Nabytí vodovod. řadu  od spol. LIDL 
10, 10A,B Výstavba TI v lok. „U vlečky“, žádost 2x Ing. Dohnal 
11, 11A Změna plánu č.VIII ÚP SÚ Kuřim, grafic. příloha 
12, 12AZřízení věcného břemene, grafic. příloha 
13, 13AÚzemní prognóza JMK (R 43) 
14, 14A,B Žádost o příspěvek na infrastrukturu „Pod Horkou“ 
15, 15A-D Doplnění seznamu investičních akcí r. 2004 
16 Název nové ulice – Na vyhlídce 
17 Vlajka a znak obce 
18 Závěry z jednání kolegia starostů na téma R 43 ze dne 12.8.2004 
19 Rekonstrukce a nástavba Městské knihovny – vyjádření vlastníků bytů 
20 Odpověď na interpelaci p.Jiřího Brabce 
 
 
 


	- Vlajka a znak obce
	16.1.  Vlajka a znak obce
	Ověřovatelé zápisu


