
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 03/2003  konaného dne 14.1.2003 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
PaedDr. David Holman a Alena Matějíčková - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák, Ing.arch.Vladislav 
Růžička,  Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Omluveni : Dr.Ing. Jiří Marek 
 
Návrhová komise : J. Brabec  

     Hlasováno : pro 15 - schváleno 
     V.Zejda 
     Hlasováno : pro 14, zdržel se 1 - schváleno 

 
Ověřovatelé zápisu : L.Kincl a Ing.R.Hanák  

    Hlasováno  : pro 15 - schváleno 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18:10 úvodem přítomno 15 členů  zastupitelstva, později se dostavil Ing,D.Sukalovský. 
Zápis z minulého jednání byl ověřen – bez připomínek. 
 
 
Program: 
1. Výstavba města, ÚP - Žádost obyvatel ul.Zámecká na rekonstrukci ulice, Podnět ke změně 

územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – pro část pozemku  PK 1695/1 
z plochy pro veřejnou zeleň na výrobu skladování a distribuci 

2. Doprava - Zřízení dopravní komise, Informace  o zajištění dopravní obslužnosti 
3. Odvolání a volba členů  finanční a kontrolního výboru ZM 
4. Delegování zástupce obce na Valnou hromadu  spol.. SPŠ a SOU s.r.o. 
5. Vyhlášení výběrového řízení na  příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti v Kuřimi 
6. Náhrada na odprodej pozemku  p.č. 4316 k.ú.Kuřim 
7. Různé - Reklamy  na sloupech VO, Zrušení  usn. 80/2002/2003, Diskuze nad rozpočtem 

města na r. 2003 
 
Hlasováno o návrhu programu plus dodatečně rozeslaného materiálu: pro 14, proti 1 – schváleno 
 
 
1. Výstavba města, ÚP 
 
1.1.  
Žádost obyvatel ul.Zámecká na rekonstrukci ulice (příl.12A) 
 
Přijaté usnesení : 1029/2003 - ZM bere na vědomí  žádost obyvatel ul.  Zámecká (ze dne 14.11.2002, č.j. 

6863/výst./2552) a schvaluje provizorní úpravu komunikačního systému ul. Zámecká do 
výše 25 tis. Kč. 

Hlasováno : pro 13, zdrželi  se 3 
 
Termín plnění : 31.12. 2003 
Zodpovídá : odbor výstavby 
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Odbor výstavby předkládá ZM opakovanou žádost občanů ul. Zámecká na opravu, případně celkovou 
rekonstrukci  komunikace ul. Zámecká.  

V roce 1998 byl zpracován projekt, který řeší rekonstrukci a doplnění komunikačního systému 
v prostoru sídliště Zámecká mezi ul. Zámeckou a ulicí Tišnovskou. Páteřní je komunikační propojení ul. 
Tišnovská a Zámecká , z kterého budou vycházet dvě obslužné větve, součástí projektu je řešení zpevněných 
ploch, parkovacích stání a oprava  (předláždění stávajících chodníků), přeložky sítí . Odhad nákladů v roce 1998 
byl dle projektu  4 086 tis. Kč. V případě realizace by bylo nutné projekt  aktualizovat. 

V případě nerealizování celkové rekonstrukce žádají občané alespoň provizorní úpravu  nezpevněných 
hlavních komunikačních ploch navezením štěrku. Vzhledem k rozsahu odhaduje odbor výstavby náklady na cca 
25 tis. Kč.  

                                             Předkládá: Mgr. L.Ambrož 
                            Vyřizuje: P.Kříž  
Diskuze: 
Dr.Holman : navrhuje realizovat jen provizorní úpravu do výše 25 tis. Kč. 
Ing.Kotek :  provizorní opravy  se provádí z běžného provozu - nedoporučuje hlasovat o tom o opravě za 25 tis, 

ale o přeřazení investiční akce do vyšší priority. 
Dr.Holman : návrh je předkládán z důvodu dosud neschváleného rozpočtu (schváleno jen rozpočtové 

provizorium). V tomto roce ale předpokládá předložení lepšího projektu za cenu nižší než za 5 mil. 
Realizaci  rekonstrukce už dle nového, levnějšího projektu předpokládá v r. 2004. 

J.Herman : souhlasí s návrhy Dr.Holmana. 
Ing.Němec : souhlasí, aby se investice „nákladově přeřešila“. 
 
Na jednání se v 18:25 dostavil Ing.Sukalovský – přítomno 16 členů ZM. 
 
Dr.Poledňák : schvalováním v  ZM takové investice (provizorní opravy) se  zavádí agenda, které zakládá  na 

precedens. 
Ing.Růžička : potvrzuje, že se jedná  oběžné výdaje úřadu, které jsou v pravomoci odboru výstavby. 
Dr.Holman žádá hlasovat je  jeho pozměňovacím návrhu : varianta provizorní úpravy komunikace za 25 tis. Kč – 

hlasováno. 
 
 
 
1.2. 
Podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – pro část pozemku  
PK 1695/1 z plochy pro veřejnou zeleň na výrobu skladování a distribuci  (mat.č.13) 
 
Staženo předkladatelem z jednání. 
 
Návrh na usnesení:  ZM schvaluje x neschvaluje podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města 

Kuřimi, týkající se změny části pozemku PK 1695/1 z plochy pro veřejnou zeleň na  
plochu pro výrobu skladování a distribuci 

O návrhu nehlasováno. 
 
Majitel pozemku PK 1695/1 v k.ú. Kuřim podává podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města 
Kuřimi,  a to na část  předmětného pozemku, která je určena pro plochy veřejné zeleně – Nzc ( plochy určené 
k rekultivaci a k výsadbě zeleně ). Změnou územního plánu části pozemku PK 1695/1 dojde k funkčnímu využití 
pozemku pro výrobu, skladování a distribuci v celém jeho rozsahu.  

Odbor výstavby tuto změnu nedoporučuje, poněvadž do této části zasahuje zátopové území vodního 
toku Kuřimky při Q100  vyplývající z projektu suchého poldru. 

                                      Předkládá: Mgr.L. Ambrož 
                           Vyřizuje: Ing. J.Honců 
 
Diskuze: 
V.Zejda : doporučuje tento podnět ke změně ÚP stáhnout. Jedná se pozemek v ÚP definován jako veřejná zeleň, 

ale nachází se v zátopové oblasti  100 leté vody. Navrhuje, aby návrhy byl napřed projednán v komisi 
výstavby o ověřily se další  informace. 

Starosta bod z jednání stahuje, bude projednáno následující den ve stavební komisi. 
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2. Doprava 
 
2.1.  
Zřízení dopravní komise (mat.č.14) 
 
Staženo předkladatelem z jednání 
 
Návrh  usnesení : ZM schvaluje k 1.1.2003 dopravní komisi. Předsedou komise jmenuje Ing. Miloše Kotka. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Komise se bude při své práci zabývat např.: 
- problematikou  základní dopravní obslužnosti mikroregionu  Kuřimsko -  autobusové a vlakové spoje , 

integrovaný dopravní systém – IDS s návazností spojů, řešení potřeb úprav jízdních řádů pro dopravu 
pracovníků do zaměstnání, žáků do škol, občanů k lékaři a pro jednání občanů na úřadu obce s rozšířenou 
působností  III. stupně. 

- projednání návrhů úprav dopravního značení, projednání výsledků pasportizace dopravního značení 
- na základě studie variantního řešení křižovatky silnic II/385 a II/386 ( nám. 1. května)  komise po 

vyhodnocení ekonomické náročnosti doporučí  ke zpracování dalšího stupně  projektové dokumentace jednu 
z variant 

- komise se  bude průběžně zabývat výsledky měření radarového systému VIASIS 2000  ve spolupráci 
s Dopravním Inspektorátem Policie ČR 

- problematikou R 43 (I /43) v úzké spolupráci s komisí výstavby města 
- bude přijímat a vyhodnocovat podněty k dopravní problematice ve vztahu k územnímu plánu 
Vzhledem ke specifice problémů  odbor výstavby doporučuje zřízení  komise dopravy. 

   Předkládá: Mgr. L.Ambrož 
                           Vyřizuje: Odbor výstavby 
Poznámka: 
Dr.Holman : doporučuje, aby komise dopravy pracovala nadále pod pravomocí rady. 
Dr.Poledňák : poznámka - komise zřizuje RM, ne ZM. 
Starosta bod z jednání stahuje. 
 
 
2.2. 
Informace  o zajištění dopravní obslužnosti (příl.15A) 
 
Přijaté  usnesení : 1030/2003 - ZM bere  na vědomí informace o zajištění dopravní obslužnosti města Kuřimi  
Hlasováno . pro 16 
 
Město Kuřim má uzavřeny smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2002 s těmito autodopravci : 
ČSAD Brno – město      
ČSAD Blansko              
ČSAD Tišnov -  na zajištění  linky  730 820  - IDS Brno – Bystrc 
Město Tišnov  -  víkendové spoje 730 870  
 
Pro rok 2003 je nutné uzavřít nové smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti, autodopravci byli kontaktováni a 
vyzváni k předložení návrhů nových smluv. 
Návrh nové smlouvy předloží ČSAD Brno – město dle sdělení Ing. Petráše do 13.12.2002.  
Jednání s Ing. Sovou, jednatelem ČSAD Tišnov o návrhu nové smlouvy proběhne po  jednání ČSAD Tišnov 
s KORDIS JMK, předběžný termín 13.12.2002. 
Zástupce ČSAD Blansko p. Maňoušek sdělí bližší  informace po jednání s JMK a KORDIS JMK dne 
16.12.2002. 
Město Tišnov, referát ŽP  podá informace do 13.12.2002. 

Dne 13.11.2002 byla zaslána žádost na ČSAD Brno – město na úpravu jízdních řádů, viz. příloha . Ve 
čtvrtek 28. listopadu proběhlo na MěÚ  Kuřim jednání se zástupci ČSAD Brno – město. Dle telefonického 
sdělení Ing. Hromka  dne 9.12.02 bylo žádosti vyhověno jen v těch případech , kdy změny nejsou závislé na 
vyřízení  licence. Požadované připomínky budou kladně vyřízeny a změny  uvedeny v nových jízdních řádech, 
platných od 15.12.2002. 
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Zatím nebylo vyhověno těmto požadavkům : 
Linka  720 050 ( Brno – Kuřim, TOS  - Podlesí)  bod 7) závisí na vyřízení licence 
    bod 3) zatím nevyřízeno, bude předmětem dalšího jednání 
           6) do vyřízení licence 
Linka  730 670 (Deblín – Braníškov – V. Bítýška- Kuřim- Brno) 
Linka 720 035 (Brno – Kuřim-V. Bítýška- Braníškov)   bod  1) do vyřízení licence  
Linka 720 068 (Brno-Lipůvka- Býkovice-Letovice)  bod 1), 2)zatím nerealizováno – do vyřízení licence 
Linka 720 070 (Brno – Vranov- Šebrov- Kateřina, Šebrov) bod 1),2) zatím nerealizováno – do vyřízení  
licence 
 

Dne 26.11.2002 byly  podány písemné připomínky k jízdnímu řádu  na firmu ADOSA , a.s. Rosice pro 
linku 730 120. Jejich vyřízení je dle  telefonického sdělení  náměstka ředitele p. Dufka možné , pokud bude linka 
zařazena do dotačního programu.  
 

Město Kuřim požádalo dne 29.11.2002 Krajský úřad Jihomoravského kraje  a  KORDIS JMK o 
zařazení těchto linek do dotačního systému základní dopravní obslužnosti: 
-      710 771  Rájec – Jestřebí – Kuřim , ČSAD   Blansko 
- 710 670  Boskovice – Blansko – Kuřim, ČSAD Blansko 
- 720 050  Brno – Kuřim, ČSAD Brno – město 
- 720 035  Brno – Kuřim – Vev. Bítýška – Braníškov ( víkendy) , ČSAD Brno – město 
- 730 120   Zastávka- Vev. Knínice – Kuřim, TOS           ADOSA ,a.s. Rosice 
V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci bude  město Kuřim  pokračovat v jednání s autodopravci. 
        Vyřizuje : Ing.V.Indrová  
        Předkládá : Mgr. L.Ambrož 
Poznámka: 
Ing.Kotek : s dopravci bylo jednáno a linky by měly být v souladu s požadavky města 
K.Múčková : žádá pro lepší orientaci uvádět jízdní řády autobusových linek. 
Dr.Holman : dotace od státu dopravcům stejné jako vloni, náš příspěvek je jen o něco málo vyšší. 
Ing.Kotek : nepředpokládá navýšení peněz z kraje, domnívá se, že přerozdělování prostředků z OKÚ neproběhlo  

zcela korektně, region nebyl zařazen do dotačního programu. 
 
 
3. Odvolání a volba členů finančního a kontrolního výboru ZM 
(mat.č.16) 
 
Důvodová zpráva: 
Finanční i kontrolní výbor ZM jsou výbory ze zákona povinné. Jejich předsedou nesmí být starosta, 
místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ. Nejmenší možný počet členů 
jsou 3. Předsedové musí být členy ZM. 
ZM musí nyní zvolit kontrolní výbor. Tento výbor byl sice v minulém volebním období zřízen, ale nebyl 
naplněn ani minimálním počtem 3 členů a nemá předsedu, který by byl nyní členem ZM, což jsou všechno 
podmínky stanovené zákonem o obcích. 
ZM by také mělo zvolit nový finanční výbor, jehož složení by odráželo většinovou vůli současného 
zastupitelstva a pověřit jej úkoly na přípravě rozpočtu města. Do funkce předsedy navrhuji - ing. Miloše Krupicu 
z několika důvodů: 1. je členem rady,  patří do týmu lidí nesoucí největší odpovědnost za stav financí, 2. má 
zkušenosti člena i předsedy tohoto výboru, 12 let je členem zastupitelstva a mnoho let členem rady. Na místo 
předsedy kontrolního výboru nikoho nenavrhuji, ale očekávám nominace z volebních stran nemajících 
zastoupení v radě města. Na místo předsedy „výboru kulturního Fondu“ považuji za nejzkušenějšího kandidáta 
Jiřího Brabce, ale případnou nominaci podmiňuji redukcí možného střetu zájmů vzhledem k jeho dominantní 
pozici mezi organizátory kulturního dění ve městě. 

Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman 
 
Přijaté usnesení : 1031/2003 - ZM odvolává předsedy a členy finančního a kontrolního výboru  

zastupitelstva města ke dni 14.1.2003 a vyjadřuje jim poděkování  za jejich práci pro město 
v uplynulém volebním období.  

 
Přijaté usnesení : 1032/2003 - ZM zvolilo RNDr.Igora Poledňáka předsedu kontrolního výboru 

zastupitelstva města. 
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Přijaté usnesení : 1033/2003 - ZM zvolilo  novými členy kontrolního výboru zastupitelstva města : 
Ing.Ladislava Pařízka, Ing.Dagmar Malou, Zdeňku Vašíčkovou, Květoslavu Múčkovou, 
Annu Sehnalovou a Mgr.Martina Vičara. 

 
Přijaté usnesení : 1034/2003 - ZM zvolilo Ing. Miloše Krupicu předsedou finančního výboru zastupitelstva 

města 
 

Přijaté usnesení : 1035/2003 -  ZM zvolilo novými  členy finančního výboru zastupitelstva města : 
RNDr.Igora Poledňáka, Jana Hermana, Ing.Jana Oplatka, Zdenka Kříže,  Ing. Miluši 
Mackovou, Jiřího  Brabce, Josefa Vozdeckého , Ing. Lubomíra Stříže, Ing.Petra Ondráška, 
Ing.Vlastu Veselou,  Ing.Miloše Kotka a Vladislava Zejdu. 

 
Přijaté usnesení : 1036/2003 - ZM odvolává Mgr.Martina Vičara z funkce předsedy výboru pro výběrová 

řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  a vyjadřuje mu poděkování za jeho 
dosavadní práci ve funkci předsedy výboru. 

 
Přijaté usnesení : 1037/2003 - ZM zvolilo Ing.Rostislava Hanáka předsedou Výboru pro výběrová řízení 

Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  
 

Přijaté usnesení : 1038/2003 - ZM zvolilo výbor  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve složení: 
Ivana Švaňhalová, Naděžda Chocholáčová, Aleš Kadlec, Hana Burianová, Filip Doné, Alena 
Szabová, Dana Stražovská, Michal Mikuš, Věra Humpolíková, Mgr.Michala Kalinová, Věra 
Štěpánová, Bohuslav Bednář, Šárka Kytnerová a Lubomír Kincl. 

 
Průběh hlasování o jednotlivých bodech návrhů usnesení : 

 
** ZM vyjadřuje poděkování všem členům finančního a kontrolního výboru za jejich práci pro město 
v uplynulém volebním období.  
Hlasováno : pro 16 - schváleno 

 
**  ZM odvolává předsedy a členy finančního a kontrolního výboru ZM ke dni 14.1.2003 
Hlasováno : pro 13, zdrželi se  3 - schváleno 

 
** ZM volí  Ing. Miloše Krupicu předsedou finančního výboru ZM 
Poznámky: 
Dr.Poledňák : kolik by měl výbor členů ? 
Dr.Holman :   cca 10, není stanoveno pevné číslo. 
Ing.Krupica :  budou tam členové ZM z každé strany + další odborníci z oblasti financí. 
Hlasováno : pro 16 - schváleno 
 
** ZM volí RNDr.Igora Poledňáka předsedu kontrolního výboru ZM  
Poznámky: 
Dr.Holman : navrhuje na funkci předsedkyně Ing.M.Bojanovskou. 
Ing.Bojanovská : kandidaturu nepřijímá, navrhuje Dr.Poledňáka. 
J.Brabec : souhlasí s kandidaturou na předsedu výboru 
Dr.Poledňák : souhlasí s kandidatur.na předsedu 
Hlasováno o předsednictví Dr.Poledňáka : pro 14 zdrželi se 2 - schváleno 
 
** ZM zvolilo  novými  členy finančního výboru ZM: Dr.I.Poledňáka, J.Hermana, Ing.J.Oplatka, Z.Kříže 
Ing.M.Mackovou, + další dovolení. 
Hlasováno : pro 16 - schváleno 
Dovolba  dalších členů finančního výboru :  
** ZM volí nové členy finančního výboru ZM: J.Brabce, J.Vozdeckého, Ing. L.Stříže, Ing.P.Ondráška, 
Ing.V.Veselou, Ing.M.Kotka, V Zejdu 
Hlasováno : pro 15, zdržel se 1 - schváleno 
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Volba členů kontrolního výboru ZM 
Návrhy: 
Ing.Kotek : navrhuje  M.Čuhelovou a Z.Vašíčkovou  
J.Herman : navrhuje K.Múčkovou 
A.Matějíčková : navrhuje p.Sehnalovou 
J.Brabec :  navrhuje Mgr.M.Vičara 
** ZM volí nové členy kontrolního výboru ZM : Ing.L.Pařízka, Ing.D.Malou, Z.Vašíčkovou, K.Múčková, 
A.Sehnalovou a  Mgr.M.Vičara 
Hlasováno : pro 14, zdrželi se 2 - schváleno 
(Pozn.: p.M.Čuhelová nedostala potřebný počet hlasů) 
 
** ZM odvolává Martina Vičara z funkce předsedy výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti ve městě Kuřim. Za jeho dosavadní práci ve funkci předsedy výboru mu 
vyjadřuje poděkování. 
Hlasováno : pro 12, zdrželi se 4 - schváleno 
 
Volba předsedy výboru „kulturního fondu“.  
Návrhy: Holman navrhuje :  
Ing.Kotka : kandidat. nepřijímá 
Ing.Hanáka : kandidat. přijímá 
L.Kincla : kandidat. nepřijímá 
** ZM volí předsedou výboru pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve 
městě Kuřim Ing.Rostislava .Hanáka. 

Hlasováno : pro 15, zdržel  se 1 - schváleno 
 
** ZM zvolilo výbor Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve složení : Ivana Švaňhalová, 
Naděžda Chocholáčová, Aleš Kadlec, Hana Burianová, Filip Doné, Alena Szabová, Dana Stražovská, 
Michal Mikuš, Věra Humpolíková, Mgr.Michala Kalinová, Věra Štěpánová, Bohuslav Bednář, Šárka 
Kytnerová a Lubomír Kincl. 

Hlasováno : pro 16 - schváleno 
 
P.Múčková avizuje  zřízení  dle zákona o obcích osadního výboru  pro Podlesí – bude předloženo písemně 
na dalším jednání  ZM. 

 
 
 
4. Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Střední průmyslová škola a 
Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. 
(mat.č. 17) 
 
Návrh usnesení: ZM odvolává RNDr. Igora Poledňáka jako zástupce města na valné hromadě SPŠ a 

SOU Kuřim, s.r.o. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM až do odvolání deleguje dle ustanovení § 84 odst.2), písm.g) zák. č. 128/2000 
                           paní Alenu Matějíčkovou  na valné hromady společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Dr.David Holman předložil návrh na změnu zástupce města na valné hromadě SPŠ a SOU Kuřim s.r.o. se 
zdůvodněním, že oblastí školství se zabývá p.A.Matějíčková. 
 
Místostarostka p.A.Matějíčková na jednání  předkládá protinávrh :  potvrdit alespoň dočasně ve funkci zástupce 
města  na valné hromadě Dr.I.Poledňáka. 
Dr.Poledňák : souhlasí s prozatímním setrváním ve funkci zástupce města, vypracuje zprávu s návrhem, co 

s podílem města ve společnosti.  
Město může jen málo ovlivnit dění ve společnosti, ale doporučuje, aby zastupitelstvo stanovilo 
svému zástupci, aby  v případě hlasování o záležitostech ve společnosti, které vyžadují 2/3 většinu, 
měl souhlas zastupitelstva. 

Pozn.: bez souhlasu města nemůže vedení společnosti s objektem zámku disponovat a předkupní právo má 
Město Brno. 
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Návrh Dr.Poledňáka: 
Přijaté usnesení : 1039/2003 – ZM stanoví svému zástupci na valné hromadě spol. SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o.  

svůj předchozí souhlas jako podmínku pro jeho rozhodování na valné hromadě v záležitosti 
dle  § 125 odst. 1 písm. c,d ,e   a o zrušení společnosti dle Obchodního zákoníku. 

Hlasováno : pro 14, proti 1, zdržel 1 - schváleno 
 
 
5. Vyhlášení výběrových řízení na příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1040/2003 - ZM vyhlašuje 3 výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi v roce 2003 a stanovuje následující termíny: 
1. Uzávěrka pro podání žádostí:  19.2. 2003 

Termín projednání v ZM:  4.3. 2003 
2. Uzávěrka pro podání žádostí: 14.5. 2003 
 Termín projednání v ZM: 27.5. 2003 
3. Uzávěrka pro podání žádostí: 17.9. 2003 
    Termín projednání v ZM: 30.9. 2003 

Hlasováno : pro 16 - schváleno 
Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman 

 
Přestávka : 19:55 – 20:15 hodin, z jednání odešel Dr.Poledňák – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
6. Náhrada na odprodej pozemku  parc.č. 4316 k.ú.Kuřim  
(materiál č. 19) 
 
Přijaté usnesení : 1041/2003 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 4316 k.ú.Kuřim (prost práv 

třetích osob) o výměře 18 m2  od správce konkurzní podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s. za 
cenu dle znaleckého posudku z dubna 2002. 

Hlasováno : pro 15 – schváleno 
 
Termín plnění : 31.3.2003 
Zodpovídá : SO 
 
Správce konkurzní podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s. nabízí městu k odprodeji pozemek parc.č. 4316 k.ú.Kuřim 
o výměře 18 m2. Jedná se o pozemek v areálu garáží U vlečky v Kuřimi (poslední pozemek před žel. podjezdem 
vlečky TOS - směn Zlobice), který byl až do roku 1987 zastavěn garáží. Následně, po upozornění 
Jihomoravských plynáren, že stavbou garáže došlo k porušení ochranného pásma v VTL plynovodu DN 150 
směr Tišnov-Kuřim, byla garáž přemístěna na ulici Sv.Čecha. Pozemek zůstal nevypořádán – v majetku  TOS 
Kuřim. Správce konkurzní podstaty předložil znalecký posudek na ocenění nabízené nemovitosti z dubna 2002 
na částku 2.020,- Kč. Při nabývání majetku od správce konkurzní podstaty hradí nabyvatel  daň z převodu 
nemovitosti, rovněž správní poplatek spojený se zápisem vkladu vlastnického práva do KN. Předpokládané 
náklady cca  3.000,- Kč.  
Bez připomínek.       Předkládá  : Mgr. L.Ambrož 
        Vyřizuje  : J.Němcová 
 
 
7. Různé 
 
7.1. Reklamy  na sloupech VO 
(mat.č.20) 
 
Přijaté usnesení : 1042/2003 - ZM ruší k 31.3.2003 usnesení z čís. 1002/1992  o „bezúplatném umísťování 

reklam na sloupech veřejného osvětlení. 
Hlasováno : pro 15 - schváleno 
 
Termín plnění :  31.3.2003 
Odpovídá :  Odbor výstavby  
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V měsíci prosinci provedli pracovníci civilní vojenské služby inventarizaci  reklamních tabulí, 

umístěných na sloupech  ve městě Kuřimi.  Ke dni  2.1.2003 byla provedena inventarizace na ulici Tyršova a 
Tišnovská a bylo zjištěno  45 ks  tabulí na sloupech VO, z toho  1  byla o ploše 1,05m2, dalších 44 do 1m2.  

Všechny  dosud zjištěné reklamní tabule , umístěné na sloupech VO v uvedených ulicích vyhovují  
svým rozměrem usnesení přijatému na  jednání Zastupitelstva města Kuřimi č. 1/92 dne 20.1.1992 . Město tímto 
usnesením povolilo každému podnikateli zdarma umístění  max. 5 reklamních tabulí  (do 1 m2) na sloupech  VO 
na území  města 

Odbor výstavby doporučuje  zvolit některý z  možných postupů umísťování reklamních tabulí: 
- ponechat stávající reklamy (do 1 m2) nainstalované na sloupech VO i nadále – bez časového omezení; 

dalším případným zájemcům umožnit umístění reklam za stejných podmínek 
nebo 
- zrušit bezplatné umísťování reklam a zpoplatnit jako příjem do rozpočtu města 
- umísťování reklam zadat reklamní agentuře , vybrané ve výběrovém  řízení s podmínkami majoritního 

podílu města na zisku z pronájmu nosičů reklam – sloupů VO 
Na základě projednání výše uvedeného materiálu Rada města doporučuje ZM zrušit usnesení čís. 1002/1992  o 
bezúplatném umísťování reklam na sloupech VO. 
        Předkládá :  Mgr.L. Ambrož  
        Vyřizuje :  P.Kříž 
Diskuze: 
Dr.Holman : smlouva uzavřená s firmou SEPES MEDIA je problematická – město od firmy dosud žádné peníze  

neobdrželo (v Tišnově obdrželi cca 60 tis). 
Ing. Kotek : 1) v Tišnově  není orientační systém vůbec podobný našemu. 
                     2) není záležitostí odboru výstavby, ale vedení města  uzavření nových smluv. 
J.Brabec : většina z nás smlouvu nečetla a neví o čem je. Proto jsem byl hned na začátku jednání proti projednání 

tohoto bodu. 
 
 
7.2.  Zrušení  usn. 80/2002/2003 – aktualizace vyhlášky č.8/1998 
(mat.č.21) 
 
Přijaté usnesení : 1043/2003 - ZM ukládá RM, aby zrušila  své usnesení č. 80/2002/2003 o aktualizaci  

vyhlášky čís.8/1998 ze dne 1.10.1998 a ve věci nadále postupovat v souladu s ust. § 102, 
odst. 2, písm.d, Zák 128/2000 Sb. a v souladu s ust. § 27, odst.7, Zák. 13/1997 Sb. 

Hlasováno : pro 15 - schváleno 
 
Dle citované legislativy  rada v přenesené působnosti vydává nařízení obce a  nikoli vyhlášky a proto nemůže 
předpis, byt historicky nese  název „vyhláška“ aktualizovat. Obecně závazný předpis lze měnit zase jen  
předpisem vydaným se všemi náležitostmi (vyvěšení, označení účinnosti). Má-li rada v úmyslu tento předpis 
měnit, je zapotřebí jej celý vydat znovu jako „nařízení“ a v závěrečných ustanoveních tohoto nařízení původní 
vyhlášku zrušit. 
         Předkládá : Dr.I.Poledňák 
Připomínky: 
Dr.Holman  přednesl výše uvedený návrh Dr.Poledňáka, který se musel z jednání vzdálit. 
Ing.Kotek : rada na svém jednání  aktualizovala vyhlášku – to ze zákona není možné. 
 
 
Poznámky, připomínky : 
Ing. Bojanovská se dotázala, zda by nebylo možné změnit termín jednání ZM na jiný den (pondělí, středa) 

z důvodu časového zaneprázdnění. 
Diskuze k jednacím dnům, Dr.Holman nesouhlasí se změnou dne jednání ZM. 
 
Dr.Holman : otevřel diskuzi k uveřejňování zápisu na webových stránkách města. 
 
V.Zejda se dotázal na možnost přeložení termínu jednání v době jarních prázdnin 4.3.  
Bude projednáno příště. 
 
Ing.Jan Brabec ( z veřejnosti) :  
- stěžuje si na stav chodníku v ul. U stadionu 941 – 943  
- u vchodu 942 je box pro popelové nádoby nevhodně umístěn. 
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Dr.Holman k LSPP : v lednu 2003 je LSPP zajištěna nepřetržitě a za odměnu schválenou zastupitelstvem (150,-  

a 180,-Kč)ale je  4 -5 lékaři, což je pod stav v porovnání s předchozími lety. Město ale oslovilo další 
lékaře a jsou již první ohlasy - lékaři se informují na podmínky. 

Ing.Kotek : nyní se na pohotovosti střídají víceméně 2 lékařky (ze 16 lékařů). Žádá pro ně za jejich přístup vyšší 
mzdové ohodnocení. 

Dr.Holman : podmínky jsou projednány dopředu a není možné je měnit  
 
 
7.3. Diskuze nad rozpočtem města na r. 2003 
(příl.22A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1044/2003 - ZM ukládá finančnímu výboru k projednání předkládanou verzi návrhu 

rozpočtu města na rok 2003, včetně návrhu investičních akcí a pravidel hospodaření 
s rozpočtem. 

Hlasováno : pro 15 - schváleno 
 
Zodpovídá : FO 
Termín plnění : 31.1.2003 
 
Na základě schváleného rozpočtového provizoria  a dopřesnění  některých rozpočtových položek byla 
vypracována aktuální verze návrhu rozpočtu města  pro rok 2003. K tomuto návrhu by se měly vyjádřit 
kompetentní orgány města, především pak finanční výbor a komise, které jsou tímto k tomuto úkolu  žádány. 
         Předkládá : Dr.D.Holman 
         Vyřizuje : Ing.A.Varmužka 
Diskuze: 
Dr.Holman : předpokládá se navýšení příjmů města v položkách daní – v tomto smyslu budou upraveny  položky 

„Příjmů města“  
Dále sdělil, že ředitelce Penzionu pro důchodce byl nařízen odbod 2,4 mil. do rozpočtu , ale 
prozatím bylo plnění pozastaveno. 
Zrekapituloval finanční závazky města (celkem cca 39,57 mil.Kč) na r. 2003. 

 
J.Herman : dotázal se, jak jsou čerpány  stát. dotace na rekonstrukci radnice ? 
Dr.Holman : peníze ze stát. dotace byly vyčerpány tak jak mají. 
 
Dr.Holman pozn.: zákon umožňuje radě města provádět rozpočtová opatření. RM tuto možnost nebude využívat, 

aby nezpochybnila rozpočet schválený ZM. 
Jaří Brabec : bude prosazovat prodej TKR profesionálnímu provozovateli. 
 
Ing.Hanák : navrhuje zařadit do priority 2-3 opravu tribun  stadionu. 
Dr.Holman : generální oprava tribuny není do plánu investic zařazena z toho důvodu, protože jsou tam 

nevyjasnění majetkové vztahy (pozemky). 
V.Zejda :  Kritizuje předložený systém plánu investic – pokládá tento za „krok zpět“, předchozí systém byl 

propracován do  priorit 1-5, ze kterých bylo patrno, v jaké rozpracovanosti  se investiční akce 
nachází. 

Dr.Holman : my jsme vycházeli z plánu investic, finanční výbor materiál obdrží. Plán investic zůstává 
v platnosti. 

Ing.Kotek : předložený plán investic je jakýmsi výběrem , typem ? 
Dr.Holman : je to pomocný materiál k plánu investic. 
Ing.Kotek : plán investic je schválený zastupitelstvem a některé věci tu chybí. 
Dr.Holman : nejsou tam jen proto, že se do rozpočtu nevešly. 
Diskuze k dalšímu postupu práce s plánem investic. 

Starosta se vzdálil z jednání. 
V.Zejda : počítá se v rozpočtu s novými projekty? 
Dr.Holman : dokončí co se začalo a pokud zbudou peníze, část se ponechá na „polštář“ a část se uvolní na 

případné  nové projekty. 
Komise výstavby  na svém jednání zítra posoudí,  jestli nebyly v plánu investic přehlédnuty investice, které  by 
bylo nutné zrealizovat. 
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Starosta vyzval návrhovou  komisi k rekapitulaci přijatých usnesení . 
Rekapitulaci proved p.Jiří Brabec. 
Následně hlasováno o úplnosti a právnosti přijatých usnesení : pro 15 - schváleno 
 
Starosta ukončil jednání  v 22:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 14.1.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu  
 
 
 
 
 
 

Ing.Rostislav Hanák          Lubomír Kincl 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
12,12A Žádost obyvatel ul.Zámecká na opravu komunikace 
13 Podnět ke změně ÚP na pozemku PK 1695/1 
14 Návrh dopravní komise  
15,15A Informace o zajištění dopravní obslužnosti 
16 Odvolání a volba členů finanční komise a výboru 
17 Delegování zástupce na valnou hromadu 
18 Vyhlášení  VŘ na poskytnutí příspěvků z FK 
19 TOS Kuřim, a.s. – nabídka na odprodej pozemku 
20 Reklamy na sloupech VO 
21 Návrh na zrušení usnesení č. 80/2002/2003 
22A,B Návrh rozpočtu města na r. 2003, pravidla hospodaření s rozpočtem 
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