
M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s  

 
ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 07 /2003  konaného dne 27.5.2003 

 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák,  
Ing.arch.Vladislav Růžička, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno  13 členů  zastupitelstva (ZM). 
 
Do návrhové komise zvoleni všemi přítomnými Ing.M.Krupica a RNDr.I.Poledňák. 
 
Ověřovateli zápisu zvoleni všemi přítomnými Ing.M. Bojanovská a J.Herman. 
 
V 18:10 se na jednání dostavil Ing. M.Kotek – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
Program: 
 
1. Majetkoprávní úkony  
2. Výsledky hospodaření města k 31.3.2003   
3. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4. Územní plán 
 4.1.  Schválení změny č. VI ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se ze změny R a T 

4.2. Podněty ke změně č.VII  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
5. Výstavba města, investice 
 5.1. Úpravy nám. 1. května 
 5.2. Zatěžovací zkouška retenční nádrže 
 5.3. Studie páteřní cyklostezky 
6. Veřejná linková doprava -  Smlouva o závazku veřejné služby  
7. Různé 
 7.1. Osadní výbor na Podlesí 
 7.2. Úprava vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
 7.3.Rozpočtové opatření 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony  
 
1.1.  
Ing. Tomáš a  Andrea Stejskalovi, Húskova 27, Brno – žádost o směnu pozemků 
v lokalitě RD Podlesí 
Příl. 1A, předkládá starosta. 
 
Manž. Stejskalovi jsou vlastníky pozemků parc.č. 3217/3, 3217/1, 3198/49 a 3198/52 vše v k.ú.Kuřim a 
v současné době mají od ČR-Pozemkového fondu pronajat pozemek parc.č. 3198/4 o výměře 85 m2, o jehož 
bezúplatný převod  má  město Kuřim zažádáno již od účinnosti zákona číslo 95/1999 Sb. Do dnešního dne však 
„Kupní smlouva“ na převod do majetku obce  uzavřena není. S předmětným pozemkem bylo uvažováno jako 
s přístupovou cestou  k již vykoupeným pozemkům za zahradami RD ulice Fučíkova v Kuřimi. Požadovanou 
směnou by  přístup zůstal  zachován a manž. Stejskalovi by si svoje pozemky scelili a uvažovanou stavbu RD by 
mohli situovat do horní části pozemku parc.č. 3217/1 k.ú.Kuřim. 
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Usn. RM číslo 246/2003 z 2.4.2003 byl schválen adresný záměr  na  budoucí směnu. V souladu s ust. § 39 
zákona číslo 128/2000 Sb. byl schválený záměr po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek.   
 
Přijaté usnesení : 1110/2003 - ZM schvaluje  budoucí směnu  části pozemku parc.č. 3198/4 k.ú. Kuřim  o 

výměře cca 60 m2 (vlastník ČR-Pozemkový fond) za část pozemku parc.č. 3198/49 a 
3198/52  o výměře cca 55 m2 (vlastníci SJM manž. Stejskalovi) bez cenového vyrovnání 
s podmínkou, že  manž. Stejskalovi uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti. Budoucí směna je podmíněna nabytím pozemku parc.č. 3198/4 
k.ú.Kuřim z majetku ČR-Pozemkového fondu do majetku města. 

Hlasování pro 14. 
Termín : 31.12.2003 
Zodpovídá : OS 
 
 
1.2.  
Pojmenování ulice v nově budované lokalitě rodinných domků pod ZŠ Jungmannova 
Příl. 1B, předkládá starosta. 
 
Na návrh občanů města Kuřimi (pí. Hálová, p.Prostějovský a.MVDr. Filka) předkládá odbor správní 
zastupitelstvu ke schválení název nově vznikajících ulic, kde v současné době probíhá I.etapa výstavby 
rodinných domků ( RD + objekt Sboru badatelů bible) a následovat bude II. etapa ( RD) v lokalitě pod ZŠ 
Jungmannova.  
 
Přijaté usnesení : 1111/2003 - ZM schvaluje pojmenování ulice  s nově budovanými rodinnými domy 

v lokalitě  pod ZŠ Jungmannova  -  ulice Jelínkových. 
Hlasování pro 14. 
Termín : 31.12.2003 
Zodpovídá: OS 
 
 
1.3.  
Manž. Tichý Zdeněk a Hana, Kuřim, Malá Česká 1249 – odprodej části pozemku parc.č. 
1138/62 k.ú.Kuřim 
Předkládá starosta. 
 
Usn. ZM číslo 1091/2003 ze dne 15.4.2003 byl schválen adresný záměr  na odprodej  části poz.parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim o vým. cca 8 m2 manž. Tichým. Schválený záměr byl od 17.4.2003 v souladu s ust. § 39 zák.č. 
128/2000 Sb. zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení : 1112/2003 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 

8 m2 manž. Tichým, bytem Kuřim, Malá Česká 1249 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
k rozšíření zahrady a zastavění objektem  hospodářské budovy s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 14. 
Termín : 31.12.2003 
Zodpovídá : OS 
 
 
1.4.  
Dana Odehnalová, Kuřim, Malá Česká 1251 – odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim 
Příl. č. 1, předkládá starosta. 
 
Usn. ZM číslo 1092/2003 ze dne 15.4.2003 byl schválen adresný záměr  na odprodej  části poz.parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim o vým. cca 18 m2 paní Daně Odehnalové. Schválený záměr byl od 17.4.2003 v souladu s ust. § 39 
zák.č. 128/2000 Sb. zveřejněn – bez připomínek. 
 

 2



Přijaté usnesení : 1113/2003 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 
18 m2 paní Daně Odehnalové, bytem Kuřim, Malá Česká 1251 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
k rozšíření zahrady s  podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 14. 
Termín : 31.12.2003 
Zodpovídá : OS 
 
 
Během projednávání bodu 1.5. se dostavili  Ing.D. Sukalovský  a Dr.D.Holman – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
1.5.  
Český svaz chovatelů, Základní organizace Kuřim – zápůjčka části pozemku  parc.č. 
2005/3, 2006/1, 2005/2  k.ú.Kuřim 
Příl.1C, předkládá starosta. 
 
Usn. RM číslo 248/2003 ze dne 2.4.2003 byl schválen adresný záměr na zápůjčku pozemku parc.č. 2006/1 
k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 367 m2, pozemku parc.č. 2005/3 k.ú.Kuřim o výměře 69 m2 a pozemku parc.č. 
2005/2 k.ú.Kuřim o výměře 56 m2 Českému svazu chovatelů, ZO Kuřim s podmínkou zřízení předkupního 
práva jako práva věcného ve prospěch města Kuřimi k celému objektu klubovny na pozemku parc.č. 2005/2 
(vlastník Město Kuřim) a pozemku parc.č. 2006/2 (vlastník ČR-Pozemkový fond) za ½ ceny stanovené aktuálně 
dle cenového předpisu. A dále za podmínky, že ČSCH ZO Kuřim umožní příležitostný přístup k zadnímu  
vchodu do objektu Dělnického domu. V případě využití části zahrady parc.č. 2005/3, 2006/1 k.ú.Kuřim 
nájemcem k vybudování letní zahrádky, bude plocha využitá jako „letní zahrádka“  vyjmuta ze smlouvy o 
zápůjčce a na základě samostatné žádosti pronajata nájemci klubovny k provozování letní zahrádky. 
 Vzhledem ke stížnostem obyvatel okolních RD na způsob provozování letní zahrádky předchozím 
nájemcem (bylo již projednáno na radě města a usnesením čís. 329 byla uložena novému provozovateli učinit 
taková technická a organizační opatření, aby nebyli okolní obyvatelé rušeni hlukem a znečišťováním okolí)  Ing. 
Hanák předkládá návrh vybudovat protihlukovou stěnu (zástěnu)  a opravu soc. zařízení. 
Na jednání přítomen nový nájemce a konstatoval, že s vybudováním protihlukové stěny souhlasí a počítá rovněž  
s rekonstrukcí soc. zařízení 
 
Hlasováno o návrhu Ing.Hanáka: 
ZM ukládá RM v případě adresného záměru dle usn RM 329 řešit v rámci smluvního vztahu provoz letní 

zahrádky tak, aby  byly respektovány připomínky okolních obyvatel. 
Hlasování pro 7,zdrž .9 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1114/2003 - ZM schvaluje zápůjčku pozemku parc.č. 2005/2, části pozemku parc.č. 2005/3 a 

části pozemku parc.č. 2006/1 vše v k.ú.Kuřim o celkové výměře 463 m
2 Českému svazu 

chovatelů, ZO Kuřim s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného  ve 
prospěch  města Kuřimi k celému objektu klubovny na pozemku parc.č. 2005/2 (vlastník 
Město Kuřim) a pozemku  parc.č. 2006/2 (vlastník ČR-Pozemkový fond) za ½ ceny 
stanovené aktuálně dle cenového předpisu. A dále za podmínky, že ČSCH ZO Kuřim 
umožní příležitostný přístup k zadnímu vchodu do objektu Dělnického domu. Náklady 
spojené se zřízením předkupního práva ponesou obě strany rovným dílem 

Hlasování pro  16. 
Termín : 31.12.2003 
Zodpovídá: OS  
 
 
1.6.  
Marián Uchytil, Kuřim, Popkova 1004, Petr Burian, Kuřim, Popkova 1005 – žádost o odprodej 
části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim k vybudování parkovací plochy pro invalidní 
spoluobčany 
Příl. č. 1, předkládá starosta. 
 
Pan M.Uchytil a P.Burian požádali o odprodej  výše uvedeného pozemku k vybudování  parkovací plochy pro 
invalidní občany. 
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 Schválit přímý prodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře cca 25 m2  podnikatelům 
k vybudování byť parkoviště pro tělesně  postižené by bylo ze strany města nestandardním postupem, neboť 
v případech budování parkovacích ploch na pozemcích města je postupováno tak, že   stavebník do 30-ti dnů po 
kolaudaci převede stavbu do majetku města a toto mu pak obratem  vyhradí parkovací stání tak, že poplatek za 
vyhrazené stání se započte do plné výše pořizovacích nákladů stavby. V tomto konkrétním případě je pozemek 
navíc zatížen kanalizačním řadem, což při prodeji bude mít za následek uzavření smlouvy o věcném břemeni pro 
oprávněného tj. město Kuřim a BVaK, a.s. 
 
Přijaté usnesení : 1115/2003 - ZM  neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č.2116 

k.ú.Kuřim o výměře cca  30 m2 k vybudování parkovací plochy pro invalidní spoluobčany  p. 
Mariánu Uchytilovi a p. Petru Burianovi (vlastníkům sousedního objektu čp. 1284 s pozemku 
parc.č. 2118 k.ú.Kuřim). 

Hlasování pro 16.  
Termín : 30.6.2003 
Zodpovídá : OS 
 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje záměr na pronájem a budoucí odprodej  části pozemku parc.č. 2116 

k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2  podmíněný kolaudací stavby – vybudované parkovací 
plochy pro invalidní občany  panu Mariánu Uchytilovi, Petru Burianovi - za cenu .... Kč  
pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny  a při prodeji druhá 
polovina ceny + náklady spojené s převodem nemovitosti včetně daně z převodu 
nemovitosti s podmínkou zřízení věcného břemene pro oprávněného Město Kuřim a BVaK, 
a.s. za cenu 50,- Kč/m2 z důvodu uložené řadu veřejné kanalizace 

O návrhu nehlasováno 
 
Návrh usnesení :  ZM souhlasí s vybudováním vyhrazené parkovací plochy pro invalidní spoluobčany na části 

pozemku parc. č. 2116 k.ú. Kuřim o výměře cca 25 m2 u objektu čp. 1284 s poz.parc.č. 2118 
k.ú.Kuřim ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi za podmínky, že podnikatelé pan Marian Uchytil a 
Petr Burian převedou stavbu do 30-ti dnů od kolaudace do majetku města a město na 
vybudovaném parkovišti vyhradí  trvalé parkovací místo pro invalidní osoby 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
1.7.  
Manželé  Jana a Kasim Al-Dury, Kuřim, Zborovská  886 – žádost o odprodej objektu 
bývalé hydroforové stanice včetně přilehlého pozemku 
Příl. č.1, předkládá starosta. 
 
Manž. Al-Dury svým dopisem ze dne 16.5.2003 reagují na veřejnou nabídku města na odprodej objektu bývalé 
hydroforové stanice v Kuřimi. Předmětný objekt chtějí využít k vybudování prodejny a kanceláří.  Jako důvod 
žádosti o možnost kupní cenu splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 120.000,- Kč uvádějí využití 
finančních prostředků, které mají v současné době k dispozici k okamžitému zahájení stavebních prací na 
objektu. 
 
Přijaté usnesení : 1116/2003 - ZM schvaluje budoucí odprodej objektu čp. 1013 s pozemkem parc.č. 2080 

k.ú.Kuřim o výměře 144 m2 a poz.parc.č. 2081 k.ú.Kuřim o výměře 319 m2  (objekt bývalé 
hydroforové stanice v Kuřimi, Legionářská ul.) podmíněný  úhradou smluvní ceny ve výši 
970.000,- Kč nejpozději  do 24 měsíců od uzavření budoucí kupní smlouvy manž. Al-Dury, 
Kuřim, Zborovská 886 s tím, že úhrada kupní ceny bude prováděna pravidelnými čtvrtletními 
splátkami ve výši 120.000,- Kč a s tím, že poslední splátka  bude ve výši 130.000,- Kč 
(7x120 tis. Kč, 1x 130 tis. Kč). 

Hlasování pro 16. 
Termín: 30.6.2005 
Zodpovídá: OS 
 
 
1.8. 
DOLP s.r.o., se sídlem Bednářova 30a, Brno – odprodej pozemků v lokalitě B6.1 Podlesí 
Příl. č.1, předkládá starosta. 

 4



 
Usn. RM číslo 296/2003 ze dne 30.4.2003 byl schválen adresný záměr na odprodej části pozemků ve 
zjednodušené evidenci-parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1 a 1829 k.ú.Kuřim v lokalitě  B6.1 
Podlesí stavební  firmě DOLP se sídlem Brno, Bednářova  30a. Schválený záměr byl v souladu s §§ 39-41 
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích v době od 5.5.2003 do 21.5.2003 zveřejněn. V době zveřejnění záměru 
nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení : 1117/2003 - ZM schvaluje odprodej části pozemků ve zjednodušené evidenci-parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1, 1829 k.ú.Kuřim v lokalitě B6.1 Podlesí firmě DOLP 
stavební společnost s.r.o., se sídlem Brno, Bednářova 30a o výměře do 1500 m2  za cenu 
1.500,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem. Daně 
budou hrazeny dle zákona. 

Hlasování pro 16. 
Termín :  31.12.2003 
Zodpovídá: OS 
 
 
 
2. Výsledky hospodaření města k 31.3.2003   
Příl. č. 2A, B, předkládá starosta 
 
Příjmy města za 1. čtvrtletí 2003 po konsolidaci činily k 31.3.2003 45 503 295, 76 Kč, výdaje města po 
konsolidaci činily 36.344.455,83 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 9.158.839,93 Kč.  

Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je 
za 1. čtvrtletí roku 2003 v konsolidovaném stavu. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 33,97 % .Toto vyšší procento je způsobeno plněním kapitálových příjmů 
již v 1. čtvrtletí ( prodej pozemků,..)a také obdržením dotací ( školství ), které nejsou zatím zaúčtovány formou 
rozpočtových opatření – poprvé za měsíc duben ). Plnění ostatních příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu. 
Daňové příjmy se vyvíjejí mírně nad očekávání, odhady celorepublikových výnosů pro rok 2003 jsou ovšem 
pesimističtější, v tuto chvíli těžko odhadovat další vývoj. Ostatní položky jsou v konsolidovaném stavu, 
drobnější úpravy budou řešeny rozpočtovými opatřeními v nejbližší době.  
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 24,30 %, což znamená, že výdaje se vyvíjejí proporciálně ke 
schválenému rozpočtu  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana rozpočtu 
byla plněna rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období Město dosáhlo hospodářského výsledku + 9 158 839,93 
Kč, což je k zimnímu období samozřejmé. Úhrady nákladnějších investičních akcí nás ještě čekají, především ve 
2. a 3. čtvrtletí.  Také na výdajové straně budou některé přesuny řešeny rozpočtovými opatřeními. 
 
Přijaté usnesení: 1118/2003 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 31.3.2003. 
Hlasování pro 15, zdržel se 1 
Termín plnění: 27.5.2003 
Zodpovídá: OF 
 
 
 
3. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 3A, předkládá Ing.R.Hanák. 
 
Dne 21.5. se sešel výbor Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti k posouzení žádostí o příspěvky. 
Celkem bylo podáno 12 žádostí s celkovým požadavkem 528.000,-. Komise doporučila ZM schválit příspěvky 
v celkové výši 389.000,- Kč. Žádosti TJ Sokolu Kuřim, Horolezeckého klubu Babí lom a žádosti ZŠ a MŠ o 
navýšení příspěvku na děti byly výborem zamítnuty. 
Připomínky: 
Jiří Brabec : upozorňuje, že ředitelé základních škol používají příspěvky z KF namísto toho, že by školy sami na 

žáky  přispěli. 
V. Zejda nesouhlasí s příspěvkem 200 tis. na Kuřimské kulturní léto (KKL), doporučuje schválit částku  100 tis. 
Ing. Kotek se dotázal p:Brabce, zda je KKL sponzorováno firmami ? 
J.Brabec : ne. 
V. Zejda žádá, aby p.Brabec  předložil „rozpoložkované“ loňské KKL. 
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J.Herman navrhuje,  aby příspěvek na KKL byl v rozpočtu pro příští rok rozpočtován zvlášť, aby neodčerpával 
peníze  z KF. 

 
Hlasováno o výši příspěvku pro KKL: ZM schvaluje příspěvek  200 tis. pro SCKD – pro 9, proti 2, zdrželo se  
5 – výše byla potvrzena  (nebude samostatně evidováno jako usnesení). 
 
Přijaté usnesení: 1119/2003 -  ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Výboru kulturního fondu  ze dne 21.5.2003 - dle přílohy. 
Hlasování pro 16. 
Termín plnění: 30.6.2003 
Zodpovídá: KÚ, OF 
 
Schválené čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 21.5.2003: 
 
Poř žadatel žádáno navrženo účel čerpání  
č.  Kč Kč  

1. SK-Kuřim volejbal      9 000,-      9 000,- 12. ročník volejbalového turnaje "O kuřimský měšec"  
2. CB Morávia-Kuřim      3 000,-      3 000,- 6.ročník-memoriál Otty Jebáčka, závody radioamatérů a drakiáda   
3. Spol.centrum Kuřim  230 000,- 200 000,- Kuřimské zámecké kulturní léto 2003                                                    1) 
4. Sbor dob.hasičů Kuřim      7 000,- 7 000,- Soutěž mladých hasičů v požárním sportu  
5. TJ Sokol Kuřim    17 100,- 0,- Nákup a dovoz antuky, cvičební nářadí, stol. tenis-míčky  2) 
6. Horolez. klub Babí lom    22 000,- 22 000,- Pronájem horolezecké stěny  
7. Horolez. klub Babí lom      5 200,- 0,- Nákup lan a jistících prostředků pro výcvik nováčků a členů klubu 3) 
8. ZUŠ Kuřim      8 000,- 8 000,- Tři koncerty posluchačů JAMU, AMU a abs. Konzervatoře Brno  
9. SK-Kuřim stolní tenis    20 000,- 10 000,- Nákup míčků a dresů + pronájem tělocvičny  4) 

10. FC Kuřim  120 000,- 120 000,- Na sportovní činnost v r.2003                                                                  
11. Buschido Katomi    26 700,- 10 000,- Pronájem tělocvičen     4) 
12. Školy, školky-navýšení 60 000,- 0,- Obnova smluv s požadavkem na navýšení smluvních částek 5) 

celkem : 528 000,- 389 000,-  

 
 
 
4. Územní plán 
4.1.  
Schválení změny č. VI ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se ze změny R a T 
Příl. č. 4A, předkládá starosta. 
 
Odbor výstavby předkládá  ZM zprávu o projednání návrhu změny č. VI. ÚPn SÚ Kuřim, která se sestává ze 
změny R a T. 
Důvodem pořízení změny R, je zájem města rozšířit obytnou zástavbu  lokality B 6.1 v Podlesí o další stavební 
parcely severozápadním směrem, v celé délce o cca 30 m. Změna se dotýká částí pozemků p.č. PK 1818/1, 
1818/4, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827/1, 1827/2, 1828, 1829, 1830/1, 1830/2, 1831/1, 1831/2, 1832, 1833 v k.ú. 
Kuřim.  
O pořízení změny T požádal vlastník pozemku p.č. 3279 k.ú. Kuřim v lokalitě Podlesí, se záměrem výstavby 
rodinného domu. Změnou dojde ke změně funkčního využití ze zóny NZ – veřejná zeleň na zónu U(B), určenou 
pro plochy bydlení v rodinných domech.  
Připomínky:  
J.Herman:  nesouhlasí obecně se změnami v ÚP, domnívá se, že se tak vytváří  prostor pro spekulace s pozemky. 
Ing.Bojanovská: zdůraznila, že ÚP je dlouhodobý plán rozvoje města a je třeba  se přizpůsobit aktuálnímu 

vývoji. 
Diskuze k potřebě výstavby chodníku na Podlesí podél příjezdové silnice. 
 
Přijaté usnesení: 1120/2003 - ZM schvaluje změnu závazné části Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, 

označenou č.VI.  
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Přijaté usnesení :  1121/2003 - ZM schvaluje doplnění závazné části Územního plánu  sídelního tvaru Kuřim o 
schválenou změnu označenou č.VI,  vydáním obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o 
závazných částech ÚPn SÚ Kuřim, doplňující vyhlášku  č. 9/1998. 

  
Přijaté usnesení : 1122/2003 - ZM bere na vědomí, že v průběhu projednání Návrhu změny závazné části ÚPn 

SÚ Kuřim, označené č.VI, nebyly uplatněny námitky. 
Hlasováno pro všechna usnesení současně pro14, zdrželi se 2. 
Termín plnění : 31.8.2003   
Zodpovídá : odbor  výstavby    
 
 
4.2.  
Podněty ke změně č.VII  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Příl. čís. 5A, předkládá starosta. 
 
Změna „U“ 
O změnu požádal p Pavel Motyčka,  jako budoucí investor výstavby RD na pozemku parc.č. 895/1 v k.ú. Kuřim. 
Pozemek se nachází  v biokoridoru vodního toku Kuřimky, změnou dojde k funkčnímu využití pozemku pro 
bydlení v rodinných domech.  
 Žádost byla projednána v komisi výstavby dne 26.2.2003 - komise změnu doporučuje po doložení 
kladných vyjádření DOSS a správců sítí.  
Povodí Moravy – správce toku Kuřimka ve vyjádření ze dne 26.3.2003 souhlasí se záměrem výstavby RD a 
stanovuje podmínky  z hlediska ochrany a plánování v oblasti vod. 
 
Změna „V“ 
Žadatel o změnu stavební firma Moravská stavební INVEST a.s., jako majitel  pozemků parc. č. 2081, 2082, 
2083, 2084 k.ú. Kuřim v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“ žádá o změnu územního plánu z využití pozemků jako 
plochy veřejné zeleně a sportovních či rekreačních zařízení na lok. pro bydlení v rodinných domech. Rozšíření 
lokality počítá cca s 52 rodinnými domy.  
Žádost byla projednána v komisi výstavby dne 23.4.2003 a změna byla komisí doporučena. 
 
Změna „W“ 
Žadatel o změnu p.Votava Zdeněk,  jako majitel pozemku PK 1695/1 v k.ú. Kuřim žádá o změnu 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 by došlo 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, ze stejného důvodu nedoporučuje tuto změnu rovněž komise 
výstavby vyjádřením ze dne 26.2.2003. 
 
Přijaté usnesení: 1123/2003 - ZM schvaluje podněty ke změně č.VII ÚPn SÚ Kuřim, sestávající se z částí „U“ 

– rozšíření lokality B 3.4 pro bydlení v rodinných domech - Díly za Sv.Jánem,  a „V“ – 
změny pozemku p.č. 895/1 z biokoridoru na bydlení v rodinných domech. Potřebnou 
projektovou dokumentaci pro pořízení změny si předkladatel podnětu hradí z vlastních 
zdrojů. 

 ZM neschvaluje ke změně č. VII ÚPn SÚ Kuřim, podnět ozn. „W“ – změny části pozemku 
PK 1695/1 z veřejné zeleně na plochy výroby skladováni a distribuce. 

Hlasování pro 16. 
Termín plnění : 28. 2. 2004 
Zodpovídá :  odbor výstavby 
 
 
5. Výstavba města, investice 
 
5.1.  
Úpravy nám. 1. května 
Příl. 6A, předkládá Ing. Miloš Kotek. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se na jednání dostavil Dr.Marek – přítomno 17 členů ZM. 
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Pojížděný chodník 
Ing.Kotek  předkládá návrh změny  povrchu pojížděného chodníku v severní části  náměstí 1. května a to takto: 
povrch by měl být jednotný (nedělený) v šíři 3m a v provedení  dlažba nebo válcovaný štěrkopísek. 
 Hlasováním tento návrh nebyl schválen a zůstává v platnosti posledních schválená verze:  podloubí 
podnikatelských domů bude od pojížděného chodníku odděleno trávníkem a pojížděný chodník v šíři 3,5 m se 
bude skládat ze dvou pruhů, z nichž jeden bude dlážděný v š. 1,5 m a druhý travnatý se zpevněným podložím 
v š. 2 m a v místě odpočinkového zálivu  bude povrch štěrkopískový  - stejný jako parkové stezky. 
 
Shromažďovací prostor 
V současnosti schválený trávník neumožní jakékoliv využití plochy náměstí a nezohledňuje přirozené pěší trasy 
obyvatel.  
 Předkladatel navrhuje válcovaný štěrkopískový povrch, ten stejný, ze kterého budou vytvořeny všechny 
chodníky v budovaném parku. Tento nový návrh byl následně schválen. 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá odboru výstavby zajistit jednotný povrch pojížděného chodníku v severní části 

náměstí v šíři 3m a to v provedení : 
 a) dlažba - hlasování pro 7, proti 4, zdrželo se  6- neschváleno 

 b) válcovaný štěrkopísek – hlasování  pro 4, proti 8, zdrželo se  5 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení: 1124/2003 - ZM schvaluje vytvoření shromažďovacího prostoru v západní části náměstí 1. 

května (plocha E) změnou povrchu z trávníku na  válcovaný štěrkopískový povrch. 
Hlasování pro 9, proti 5, zdrželi se  3 
Termín plnění : 30.6.2003 
 
Diskuze: 
Starosta : zdůvodnil  svůj postoj –  nezasahovat do podkladů k územnímu řízení 
Dr.Holman: architekt nesouhlasí s návrhem Ing.Kotka. 
V.Zejda : komise výstavby se shoduje s názorem Ing.Kotka 
 
 
5.2.  
Zatěžovací zkouška retenční nádrže 
Příl. čís. 6, předkládá Ing.M.Kotek 
 
Návrh na usnesení: ZM ukládá odboru výstavby připravit zkušební napuštění retenční nádrže. 
Předkladatel původně navrhoval v průběhu záruční doby provézt zkušební  napuštění retenční nádrže a ověřit  
její funkčnost.  
Na jednání byl tento návrh předkladatelem stažen. 
 
 
5.3.  
Studie páteřní cyklostezky 
Příl. čís. 7A, předkládá Ing. M.Kotek 
 
Pro rozvoj cyklostezek na Kuřimsku bude klíčové vybudování tzv. páteřní cyklotrasy, která by respektovala 
cyklisty nejvíce frekventované trasy a umožňovala napojení stezek z dalších směrů. Pro Kuřim je důležité, aby 
trasa probíhala napříč městem, integrovala do Kuřimi dosud odlehlé Podlesí, aby procházela napříč kuřimským 
regionem, postupně napojovala obce regionu a sousední regiony. 
V minulém období byla páteřní cyklostezka navržena v trase Brno-Mokrá Hora – Lelekovice – Kuřim – 
Moravské Knínice – Chudičce – Veverská Bítýška. Z Mokré Hory je stezka navržena údolím Podávky do 
Lelekovic, odtud částečně polní cestou do Podlesí a Kuřimi. Kuřimí by stezka procházela ulicemi Pod Zárubou - 
-Komenského - Havlíčkova – U potoka – Zahradní – Nám. 1. května – Podhoří/Láznisko – U rybníka – 
Křižkovského. Z Kuřimi je stezka navržena paralelně se silnicí II/386 až k potoku Kuřimka, odtud v trase polní 
cesty do Moravských Knínic, místními komunikacemi do místní části Mezihoří a dále po tělese zrušené 
železnice s malými trasovými odchylkami v Chudčicích až do Veverské Bítýšky.  
Páteřní cyklostezka by měla umožnit budoucí odbočení z Lelekovic do Vranova a dále do Moravského krasu, 
z Kuřimi do směrů Čebín – Sentice a Tišnov, Česká – Brno, Ivanovice, Lipůvka - Blansko, z Moravských Knínic 
do Jinačovic a Rozdrojovic, z Veverské Bítýšky do Hvozdce, údolí Bílého potoka, k hradu Veveří a budovanou 
lávku přes přehradu. 
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Pro zahájení přípravy výstavby je třeba zpracovat studii cyklostezky, která by precizovala trasu stezky, 
identifikovala dotčené pozemky, navrhla technické řešení stezky včetně povrchu, odhadla přípravné a pořizovací 
náklady a navrhla další postup.  
 
Přijaté usnesení: 1125/2003 - ZM schvaluje vypracování studie páteřní cyklostezky Brno – Kuřim – Veverská 

Bítýška a provedením pověřuje odbor výstavby. 
Hlasování pro 17. 
Termín: 31.12. 2003 
 
 
 
6. Veřejná linková doprava -  Smlouva o závazku veřejné služby  
Příl. čís. 8A-C, předkládá  starosta 
 
ČSAD Brno – město,a.s požádalo město Kuřim  o dotaci ztrátových spojů na těchto linkách: 

720 050 Brno – Kuřim – Kuřim -Podlesí , 
720 035 Brno – Kuřim – Vev. Bítýška - Braníškov 
730 670 Brno – Kuřim – Vev. Bítýška – Braníškov – Deblín 
 

Pro rok 2002 město Kuřim uzavřelo s ČSAD Brno – město smlouvu o dotaci ztrátových spojů  ve   výši 350 tis. 
Kč. V letošním roce ČSAD Brno- město požádalo o dotaci ve výši 365.000Kč. 
Komise dopravy na svém zasedání dne 19.5.2003 projednala žádost ČSAD Brno –město a doporučila dotaci do 
výše 350 000Kč, stejně jako v loňském roce, z důvodu klíčových linek pro město Kuřim ve směru do Brna. 
 
Přijaté usnesení : 1126/2003 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Brno –město, a.s. o 

zajištění dopravy na autobusových linkách  720 050, 720 035, 730 670 v předpokládané ceně 
do výše max. 350.000,- Kč. 

Hlasování pro 17. 
 
V 19:45 se vzdálili Dr.Poledňák – 16 členů ZM. 
 
 
7. Různé 
 
7.1. Osadní výbor na Podlesí 
Příl. čís. 9, předkládá Osadní výbor Podlesí. 
 
Ustanovený Osadní výbor Podlesí předložil ZM tyto požadavky: 

1. Předkládat veškeré písemnosti týkající se Podlesí předkládat výboru alespoň 14 dní (nebo dle možnosti) 
před jednáním ZM, informovat o akcích na Podlesí ve fázi příprav, přizvat  v uvedené  na jednání 
v orgánech města zástupce OV 

2. Poskytnout informace, zda se připravuje výstavba  chodníku u přístupové komunikace  na Podlesí 
(poskytnout projektovou dokumentaci), v případě, že by se výstavby ještě nepřipravovala, neprodleně 
zahájit  přípravné práce. 

3. Poskytnutí informací týkající se vybudování (umístění a stavebně – tech. řešení ) sběrného dvora na 
Podlesí 

4. Informace o vývoji situace přípravy stavby rychlostní komunikace R 43 Brno – Mor. Třebová 
5. uvedení kontaktu na osobu odpovědnou za veřejné osvětlení, resp. kontakt na osoby pro hlášení poruch 

 
Přijaté usnesení : 1127/2003 - ZM bere na vědomí dopis osadního výboru na Podlesí a ukládá předsedům 

komisí a výborů  zvát na svá  jednání zástupce Osadního výboru  v záležitostech  týkajících se  
Podlesí. 

Hlasování pro 13, proti 1, zdržel se1. 
 
Diskuze: 
Bylo konstatováno, že není technicky možné OV doručit materiály pro jednání komisí a zastupitelstva 14 dnů 
před jednáním. 
V.Zejda : konstatoval, že nebude hlasovat z „principu“ v  případech hlasování o Osadním výboru, neboť 

nesouhlasí s jeho personálním obsazením. 
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Zejda se vzdálil v 19:45 a dostavil se v 19:50 hod. 
Přestávka 20:00 – 20:10 hodin, po přestávce  nepřítomen Dr.Holman – 16 členů ZM. 
 
 
7.2.  
Úprava vyhlášky O místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru, 
přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů 
Příl. 10A, předkládá  tajemník. 
 
V prosinci 2002 byla novelizována Vyhláška 7/2001 o místních poplatcích za provoz  systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálního odpadu, která byla následně zaslána  na krajský 
úřad JMK. Tento vrátil vyhlášku k úpravám. Upravená vyhlášky dle pokynů krajského úřadu je  předložena ke 
schválení ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1128/2003 - ZM schvaluje úpravu obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi č. 7/2001, dle 

pokynů  Krajského  úřadu Jihomoravského kraje. 
Hlasování  pro 16. 
Termín plnění: 31.5.2003 
Zodpovídá : OF 
 
 
7.3. 
Rozpočtové opatření 
Příl. 11, předkládá A.Matějíčková. 
 
Na základě usn. RM  je navrhováno schválit rozpočtové opatření, kterým se přesouvá částka 100 tis. Kč  
z vyjmenovaných  investičních akcí – akce č. 8, 9, a 10 Rekonstrukce stravovacích  provozů na posílení 
příspěvku města ZŠ Jungmannova na zakoupení myčky nádobí. 
 
Přijaté usnesení : 1129/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  k rozpočtu Města Kuřimi na rok 2003 dle 

přílohy. 
Hlasování pro 16. 
Termín plnění: 31.5.2003 
Zodpovídá : OF 
 
 
Ing. Kotek předkládá níže uvedený návrh na rozpočtové opatření: 
Návrh usnesení :ZM schvaluje povýšení § 2 v zál pozemních komunikací o částku 250 tis. Kč na úkor povýšení 

daňových příjmů za účelem vybudování  kalového zákrytu komunikace  od železničního mostu 
do spodní části .ul. Hybešova a za účelem  opravy bezpečnostních prvků přechodu pro chodce u 
Sokolovny. 

Diskuze: 
Ing. Krupica: nesouhlasí - město neví v této době, jaké bude povýšení daňových příjmů. 
Dr.Poledňák: konstatoval, že  příjmoví daňová částka je na r.2003  podhodnocena. 
Ing. Hanák:  navrhuje toto RO napřed projednat ve finančním výboru. 
Hlasováno, zda návrh nesnese odklad - pro 2. Další projednání tedy odloženo.  
 
 
Ing. Kotek předkládá návrh – zařadit do priority 2 výstavbu chodníku na Podlesí a zastávka u Polikliniky. 
Ing. Bojanovská :  podporuje návrh ing.Kotka. 
Dr.Holman : navrhuje v této záležitosti svolat finanční výbor a mimořádné zasedání zastupitelstva dne 17.6. 
 
 
Jan Herman : 
vyjádřil nesouhlas s hlasováním Dr.I.Poledňáka jako zástupce města  při rozhodování o budoucím správci bytů 
v lok. u Sv.Ján (hlasováním bylo rozhodnuto, že  správu nebude vykonávat MSBK, s.r.o., ale firma Augustýn. 
Pan Herman se domnívá, že Dr.Poledňák jednal v rozporu se zájmy města. 
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Dr.Poledňák vysvětlil poměry hlasů města v „Družstvu Sv.Ján“ : 77 hlasů má město a Moravská stavební – 
Invest (MS) rovněž 77. S každým dalším družstevníkem přibývá hlasů MS. Kdo bude správcem bytového fondu 
rozhoduje plenární zasedání družstevníků a on hlasuje podle vůle této pracovní skupiny. 
 
 
Jan Herman - interpelace : 
- kdy proběhne  kolaudace ul.Podhoří  
- žádá vyřešit průjezdnost ul.Podhoří od restaurace „U Mertů“ k rybníku. 
 
 
Starosta ukončil diskuzi a vyzval  návrhovou  k rekapitulace přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl Dr.I.Poledňák. 
Hlasováním schválena úplnost a správnost přijatých usnesení. 
Starosta ukončil  jednání  v 21:15 hodin. 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 27.5.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Ing. Martina Bojanovská         Jan Herman 
 
 
Přílohy:  
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
1, 1A-C Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
2,2A,B Výsledky hospodaření města k 31.3.2003 
3,3A Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  
4,4A Schválení změny č.VI ÚP, změna R a T 
5,5A Podněty ke změně č.VII ÚP – změny U,V a W, grafic. příloha 
6,6A Úprav nám. 1. května, grafic. příloha 
7,7A Studie páteřní cyklostezky, grafic. příloha 
8,8A Smlouva o závazku veřejné služby v linkové dopravě 
9 Osadní výbor na Podlesí -  - požadavky 
10,10A Úprava vyhlášky „o místním poplatku za provoz systém shromažďování odpadu...“ 
11 Rozpočtové opatření 
12 Informační dopis obyvatelům ul. Zborovská ve věci kácení bříz 
13 Usnesení návrhové komise 
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