
 M Ě S T O   K U Ř I M  
Z á p i s  

 
z mimořádného  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 09 /2003  konaného dne 22.7.2003 

 
Přítomni :   
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková - místostarostka 
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. Drago Sukalovský, 
Ing.arch. Vladislav Růžička, Vladislav Zejda. 
 
 
Omluven:  PaedDr. David Holman – místostarosta, Dr. Ing. Jiří Marek, 
 Ing. Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:04 hodin, úvodem přítomno  14 členů  zastupitelstva (ZM). 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. Rostislav Hanák,  Vladislav Zejda. 
Hlasováno  pro 14. 
Ověřovateli zápisu zvoleni všemi přítomnými RNDr. Igor Poledňák a Ing.arch. Vladislav Růžička.  
Hlasováno pro 14. 
Byl odsouhlasen zápis z minulého jednání ZM. 
Hlasováno pro 14. 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony 

-  KOMFORT, a.s. - změna smlouvy o výstavbě, převod části spoluvlastnického podílu, odprodej 
pozemku 

-  Darovací smlouvy infrastruktury Na Vyhlídce v Kuřimi. 
2. Obecně závazná vyhláška čís. 2/2003 
3. Změna zřizovací listiny  ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno venkov, příspěvková organizace 
Dodatečný materiál: 
– Moravská stavební-INVEST 
– darování pozemku p.č. 2629/1, manž. Kučerovští 
– změna plánu investic, rozpočtové opatření 
 
Hlasováním program schválen i se změnami  -  pro 14. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
Příl. čís. 1A, předkládá starosta a KÚ. 
 
1.1. KOMFORT, a.s. se sídlem Brno, Staré Brno č.p.946, Nové sady 30, PSČ 602 00 – 
změna smlouvy o výstavbě, převod části spoluvlastnického podílu, odprodej pozemku 
 
Usn. RM číslo 420/2003 ze dne 25.6.2003 byl schválen záměr města uzavřít „Změnu smlouvy o   výstavbě V10 
3039/1997“ ze dne 2.6.1997 se společností KOMFORT, a.s., ve věci vybudování střešní nadstavby o 10 nových 
bytech týkající se domu na ul. Školní č.p. 848, 849, 850 v Kuřimi. 
Schválený záměr byl v souladu s ust.§ 41 zák.č. 128/2000 Sb. od 1.7.2003 po dobu 15 dnů zveřejněn. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení: 1141/2003 - ZM schvaluje uzavření „Změny smlouvy o výstavbě V10 3039/1997“ ze dne    

2.6.1997.  
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Usn. RM číslo 421/2003 ze dne 25.6.2003 byl schválen záměr převést část stávajícího spoluvlastnického podílu   
Města Kuřim na poz. parc. č. 1930, 1931, 1932 na fy KOMFORT, a.s., se sídlem Brno, Nové sady 20. Sjednaná 
cena ideálních částí pozemků, které jsou touto smlouvou převáděny, činí 100,-Kč/m2, tj. celkem  6.879,- Kč. 
Schválený záměr byl v souladu s ust.§ 39 - 41 zák.č. 128/2000 Sb. od 1.7.2003  po dobu 15 ti dnů zveřejněn. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení:  1142/2003 - ZM schvaluje převod části stávajícího spoluvlastnického podílu  Města Kuřim 

na poz. parc. č. 1930, 1931, 1932  /  pod budovami č.p. 848, 849, 850/ v obci a k.ú. Kuřim na 
firmu KOMFORT, a.s., se sídlem Brno, Nové sady 20 s tím, že stávající velikost 
spoluvlastnického podílu Města Kuřim na předmětných pozemcích je 17 984/29006, po 
převodu na firmu  KOMFORT, a.s. bude podíl Města Kuřim na těchto pozemcích  
11849/32247. 

 Sjednaná cena ideálních částí pozemků, které jsou touto smlouvou převáděny činí 100,-
Kč/m2, tj. celkem  6.879,- Kč a a.s. KOMFORT tuto částku uhradí formou provedení prací 
při opravách společných částí domu nejpozději do vydání kolaudačního rozhodnutí na 
nástavbu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
Usn. RM číslo 422/2003 ze dne 25.6.2003 byl schválen záměr odprodat pozemek p.č. 1939/3 o velikosti 15 m2 
jehož vlastníkem je Město Kuřim za cenu 400,- Kč za m2. 
Schválený záměr byl v souladu s ust.§ 39 - 41 zák.č. 128/2000 Sb. od 1.7.2003  po dobu 15 dnů zveřejněn. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení: 1143/2003 - ZM schvaluje odprodej pozemku p.č. 1939/3 k.ú. Kuřim o výměře 15 m2 

z majetku Města Kuřimi vlastníkům bytových jednotek č.p.848, 849, 850 ul. Školní vč. a.s. 
KOMFORT se sídlem Brno, Nové sady 20  za cenu 400,- Kč za m2 za účelem získání 
pozemku k vybudování výtahu. 

Hlasováno o všech třech předcházejících usneseních společně. 
Hlasování pro 14. 
 
V 18:12 se do jednání dostavil Ing. Miloš Kotek  -   přítomno 15 členů ZM. 
 
 
1.2. Darovací smlouvy infrastruktury Na Vyhlídce v Kuřimi. 
Příl. čís. 2A a B, předkládá starosta a OV. 
 
 Firma TIPA F s.r.o, Spojovací 1339, Třebíč, na základě předchozího usnesení zastupitelstva města 
Kuřimi č.1156/02 ze dne 1.10.2002 předkládá smlouvu „O sdružení, zajištění závazku a převodu investic“  na 
stavbu -  propojení  vodovodu v ul. Na  Vyhlídce,  DN 100 z tvárné litiny , délky 124 m . Firma TIPA F navrhuje 
ve společné investici postupovat v souladu s čl.5 odst.1 předložené smlouvy, ve kterém garantuje, že ceníkové 
položky nepřesáhnou ceny dle směrného ceníku RTS 2003/I, s tím, že příspěvek města nepřekročí částku 200 tis. 
Kč, které město uhradí až v 1/Q r. 2004, tudíž ustoupit od výběrového řízení, vzhledem k tomu, že stavba je již 
ve fázi před dokončením. Spoluvlastnický podíl na vybudovaném propoji bude činit okamžikem kolaudace pro 
město 50 % a pro investora 50 %. 

Dále firma TIPA F předkládá ke schválení návrh vzorové darovací smlouvy  na nově budovanou 
technickou infrastrukturu v ul. Na Vyhlídce a to : 

- 49 % podíl části Vodovodní uličního řadu DN 100 (propojení stávajícího vodovodního řadu z hrdlových 
trub – tvárná litina, 2x hydrant) v celkové délce 124m na pozemku p.č.2455/1 a 2541/2 ve vlastnictví Města 
Kuřim v ulici Na vyhlídce, v souladu se smlouvou č. …../2003 (Smlouva o sdružení, zajištění závazků a 
převodu investic uzavřená dne …../2003 mezi dárcem a obdarovaným).  

- Vodovodní uliční řad DN 80 (PEHD 90x8,2 mm, napojen na nový výše jmenovaný uliční řad - litina, 1x 
hydrant a ukončen v obratišti komunikace 1x hydrant) v celkové délce 148m na pozemku p.č.2451/1 ve 
vlastnictví Města Kuřim v ulici Na vyhlídce. 

- Kanalizační řad DN 300 (jednotný systém z betonových trub s kameninovou výstelkou, s obetonováním, s 
polyuretanovým spojem, s 6x revizní šachta DN 1000 a ukončením ve stávající revizní šachtě Š705) 
v celkové délce 150m, včetně odvodnění obslužné komunikace na pozemku p.č.2451/1 ve vlastnictví Města 
Kuřim v ulici Na vyhlídce. 

- VO (5x sloupy veřejného osvětlení v trase obslužné komunikace)  na pozemku p.č.2451/1 ve vlastnictví 
Města Kuřim v ulici Na vyhlídce. 

- Obslužnou komunikaci.  
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Darovací smlouvy budou uzavřeny dle podmínek daných ve schválené vzorové smlouvě i jednotlivě, a to z 
důvodů časových harmonogramů a návazností s tím spojených v závislosti na dokončených sítích a jejich dílčích 
kolaudacích. 
 
Přijaté usnesení: 1144/2003 - ZM schvaluje uzavření smlouvy „O sdružení, zajištění závazku a převodu 

investic“ na stavbu - propojení vodovodu v ul. Na Vyhlídce, DN 100 z tvárné litiny, délky 
124m mezi Městem Kuřim a firmou TIPA F s.r.o, Spojovací 1339, Třebíč. 

 
Přijaté usnesení: 1145/2003 - ZM schvaluje uzavření darovacích smluv mezi Městem Kuřim a firmou TIPA F 

s.r.o, Spojovací 1339, Třebíč na nově budovanou technickou infrastrukturu v ul. Na Vyhlídce 
a to : 

- 50 % podílu vodovod. uličního řadu DN 100, dl.124 m, tvárná litina v souladu se 
 smlouvou o sdružení a převodu investic 

- vodovod. uličního řadu DN 80, dl.148 m, mat. PEHD 90x8,2 mm 
- kanalizačního řadu DN 300, dl.150m, mat. betonové trouby s kameninovou výstelkou 
- veřejného osvětlení s pěti sloupy v nové obslužné komunikaci 
- obslužnou komunikaci  
Darovací smlouvy budou uzavřeny vždy po kolaudaci a dle smluvních podmínek daných 
vzorovou darovací smlouvou. 

Hlasováno pro obě předcházející usnesení společně. 
Hlasování pro 15. 
 
 
 

2. Obecně závazná vyhláška 
 
2. Obecně závazná vyhláška čís. 2/2003 
Příl. čís. 3A, předkládá starosta a OV. 
 

Při přípravě materiálů do ZM na jednání ze dne 27.5.2003 došlo k administrativnímu pochybení 
v přidělení čísla obecně závazné vyhlášky. Na toto pochybení se přišlo před podpisem obecně závazné vyhlášky 
a jejím vyvěšením. Proto je navrženo zrušení usnesení č. 1121/2003 a schválení nového a tím dosažení nápravy 
vzniklého stavu. Usnesení 1121/2003 bylo přijato hlasy - pro 14, zdrž. 2. Tajemník městského úřadu  a Ing. 
Honců z odboru výstavby se zastupitelstvu za vzniklé pochybení omlouvá. 
  
 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. Rozšíření lokality se předpokládá severozápadním směrem, v celé délce o cca 30 m. V roce 
2001 byla vybudována infrastruktura východní části původní lokality, na kterou byla zpracována zastavovací 
studie, která svým řešením umožňuje vývoj lokality pro bydlení tímto směrem, za stávající hranici. 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.  Předmětné pozemky jsou nyní  užívány jako zemědělská půda, 
změnou dojde ke změně funkčního využití  na  zónu pro plochy bydlení v rodinných domech - U(B). Stávající 
lokalita B6.1 je již takto určena schváleným územním plánem sídelního útvaru města Kuřimi. Tyto pozemky se 
nachází za hranicí současně zastavěného území města. 
    O pořízení změny T požádal vlastník pozemku p.č. 3279 k.ú. Kuřim v lokalitě Podlesí, se záměrem 
výstavby rodinného domu. Předmětný pozemek je nyní využíván jako zahrada, změnou dojde ke změně funkčního 
využití ze zóny NZ – veřejná zeleň na zónu U(B), určenou pro plochy bydlení v rodinných domech. Tento 
pozemek se nachází v současně zastavěném území města a přímo navazuje na stávající zastavěnou zónu UB. 
    Oznámení o projednání konceptu a návrhu bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 13.6.2002 do 1.8.2002. 
Dotčené orgány se vyjádřily  do 18.9.2002, jednání s veřejností bylo dne 16.7.2002 s možností vyjádření se do 
15.8.2002. Dodatečně, na základě vrácených dokumentů k dořešení, nadřízeným orgánem územního plánování, 
doložil žadatel změny T, výjimku pro stavbu RD v ochranném pásmu lesa, rozhodnutím ze dne 12.3.2003. 
K předmětné změně byly dále doloženy veškerá kladná stanoviska DOSS a správců sítí. Námitky nebyly 
vzneseny.  
 Po doložení úplných podkladů, nadřízený orgán územního plánování KÚ JmK, doporučuje svým 
stanoviskem ze dne 9.5.2003 změnu předložit zastupitelstvu města Kuřimi ke schválení.  
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Přijaté usnesení: 1146/2003 - ZM ruší usnesení č. 1121/2003 a schvaluje doplnění závazné části Územního 
plánu sídelního tvaru Kuřim o schválenou změnu označenou č.VI, vydáním obecně závazné 
vyhlášky č. 2/2003 o závazných částech ÚPn SÚ Kuřim, doplňující vyhlášku  č. 9/1998. 

Hlasování pro 15. 

 
 
3. Změna zřizovací listiny 
 
3. Změna zřizovací listiny  ZŠ Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno venkov, příspěvková 
organizace 
Příl. č. 4A a B, předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OŽ. 
 
ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 je jedna z prvních příspěvkových organizací, vznikla už v roce 1994. Její zřizovací 
listina sepsaná v roce 1994 byla na základě návrhu referátu školství OkÚ Brno-venkov změněna dne 3.9.2001. 
Tato zřizovací listina příspěvkové organizace ze dne 3.9.2001 v současné době neodpovídá předpisům 
vydaným dle § 27 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 
a metodickým pokynům, které v souladu s citovaným zákonem vydal KÚ JmK, odbor školství. Z důvodu 
předejití možným nepříjemnostem s přidělováním rozpočtu příspěvkové organizaci v následujících letech je 
třeba jednotlivé části zřizovací listiny změnit nebo doplnit takto: 
Část I. - Sídlo zřizovatele 
 -  Identifikační číslo  
Část II. -  Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Část III. -  Vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícího předmětu činnosti 
 - Doplnění součástí příspěvkové organizace 
 -  Doplnění adresy odloučeného pracoviště 
Část IV. - 0 
Část V. - 0 
Část VI. - Vymezení majetkových práv 
Část VII. - Doplnění okruhů doplňkové činnosti 
Část VIII. - 0 
Část IX. - Doplnění závěrečných ustanovení 
 

Otázka zřizovací listiny byla konzultována s právním oddělením KÚ, kde byla doporučena celá 
upravená zřizovací listina ne pouze dodatek. Při vypracování nové zřizovací listiny se vycházelo ze stávající 
zřizovací listiny (ze dne 3.9.2001), nájemní smlouvy (ze dne 9.2.1994), delimitačního protokolu o převodu 
majetku a finančních prostředků (ze dne 9.2.1994), smlouvy o bezúplatném převodu drobného investičního 
majetku, investičního majetku, materiálu na skladě a zboží na skladě (ze dne 9.2.1994) a metodického pokynu 
KÚ JmK, odboru školství. Všechny jmenované dokumenty jsou přílohou. Ředitel školy PaedDr. Zdeněk 
Motlíček byl s návrhem upravené zřizovací listiny seznámen. 
 
Přijaté usnesení: 1147/2003 - ZM schvaluje v souladu s § 27 odst. 2 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění změnu zřizovací listiny ZŠ Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ze dne 3.9.2001. 

Hlasování pro 15. 

 
 

4. Dodatek- majetkoprávní 
 
4.1. Moravská stavební–INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13, Ing. Vlastimil Chládek, 
Brno, Kubešova 4, - směna pozemků – III.etapa výstavby RD v lokalitě „Díly za Sv. 
Jánem“ 
Předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OS. 
 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s. požádala o směnu pozemků jak shora uvedeno v souvislosti s výstavbou 
rodinných domků v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“ – III- etapa. Usn. ZM číslo 1136/2003 ze dne 17.6.2003 byl 
schválen adresný záměr, který byl po dobu 15-ti dnů zveřejněn  (od 20.6.2003 do 7.7.2003) – bez připomínek. 
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Přijaté usnesení: 1148/2003 - ZM schvaluje směnu pozemků dle návrhu GP zak.č. 1662-66/2003 ze dne 
15.5.2003 a to pozemku parc.č. 2642/619 o výměře 106 m2, poz. parc.č. 2642/620 o výměře 
2477 m2 – pozemky pod budoucími komunikacemi (vlastník Moravská stavební-INVEST, 
a.s., Ing.Vlastimil Chládek – každý id. ½ – výměra 2583 m2) za pozemky v majetku města a 
to: parc.č. 2642/700 o vým. 150 m2, poz. parc.č. 2642/701 o vým. 154 m2, poz. parc.č. 
2642/702 o vým. 146 m2, poz. parc.č. 2642/703 o vým.- 49 m2, poz. parc.č. 2642/704 o vým. 
45 m2, poz. parc.č. 2642/705 o vým. 69 m2  k.ú. Kuřim (výměra 613 m2) bez cenového 
vyrovnání s tím, že náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti hradí Moravská stavební-INVEST.   

Hlasování pro 15. 

 
 

4.2. Moravská stavební–INVEST, a.s. se sídlem Brno, Koliště 13 – žádost o odprodej 
pozemků  
Příl. č.5A, předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OS. 
 
Moravská stavební – INVEST, a.s., se sídlem Brno, Koliště 13 požádala, v souvislosti se záměrem vybudovat 
v prostoru „za benzinou“ obchodní dům, o odprodej shora uvedených pozemků určených k vybudování  
komunikace a parkovišť. Po vybudování komunikace včetně kruhového objezdu před benzinou a mostku přes 
potok, budou odpovídající pozemky pod komunikací včetně komunikace ze strany vlastníka marketu převedeny 
do vlastnictví města. Realizací záměru současně dojde ke komunikačnímu napojení budovaného sídliště 
v lokalitě „Díly za sv. Jánem“ a k odlehčení stávající křižovatky při ulici Brněnské v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení:  1149/2003 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 2628/1 k.ú. Kuřim o 

výměře 87 m2 a části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 2511/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 167 m2 a.s. Moravská stavební – INVEST se 
sídlem Brno, Koliště 13 za cenu 200,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti.   

Hlasování pro  15. 

 
 
4.3. Odprodej pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim 
Předkládá A.Matějíčková, vyřizuje OS. 
 

V souladu s usn. ZM číslo 1138/2003 ze dne 17.6.2003 byla v souladu s ust. §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. 
v době od 20.6. do 7.7.2003 vyhlášena veřejná nabídka na pronájem a budoucí odprodej pozemku parc.č. 3396 
k.ú. Kuřim. Na tuto nabídku reagovala pouze firma REAL COLOR spol. s r.o. se sídlem Brno, Boří 6, která 
projevila zájem o pronájem a budoucí odprodej pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim, na kterém dle podnikatelského 
záměru hodlá vybudovat penzion s ubytovací kapacitou 24 lůžek včetně restaurace.  
Harmonogram stavby: 
* předpokládané zahájení   ..............  II/Q 2004 
* dokončení stavby .......................... III/Q 2005  
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje pronájem a budoucí odprodej pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim o výměře 2105 

m2 ke komerčnímu využití spol. s r.o. REAL COLOR, se sídlem Brno, Boří 6 za cenu 500,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při prodeji druhá 
polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. Odprodej se uskuteční po kolaudaci 
staveb (výstavba penzionu a restaurace s obytným podkrovím), které dle podnikatelského 
záměru zrealizuje kupující. 

Diskuse: 
Majitel firmy REAL COLOR s.r.o., přítomný na zasedání ZM, nesouhlasí se zněním usnesení a to s větou: 
„Odprodej se uskuteční po kolaudaci staveb (výstavba penzionu a restaurace s obytným podkrovím), které dle 
podnikatelského záměru zrealizuje kupující.“ 
 
Proběhlo jednání o změně tohoto znění návrhu usnesení, ZM  bez hlasování rozhodlo připravit nové znění tohoto 
usnesení do příštího jednání ZM dne 19.8.2003 a stáhlo tento bod z jednání. 
 
O návrhu nehlasováno, staženo z jednání. 
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4.4. Manželé Kučerovští, Vodova 53, Brno – darování pozemku parc.č. 2629/1 k.ú. 
Kuřim o výměře 452 m2 
Příl. č.6A, předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje OS. 
 
Uvedený pozemek je součástí dopravního řešení kruhovým objezdem u benzínové pumpy.  
 
Přijaté usnesení:  1150/2003 - ZM schvaluje nabytí (dar) pozemku p.č. 2629/1 k.ú. Kuřim o výměře 452 m2 do 

majetku Města Kuřimi z vlastnictví manželů Zdeňka a Jany Kučerovských, Vodova 53, Brno. 
Hlasování pro 15. 

 
 
5. Změna plánu investic 
 
5.1. Změna plánu investic 
Předkládá  Ing. Kotek, vyřizuje OV. 
 
Změna plánu investic č. 3 se týká těchto změn: 
1) Výstavba mostu přes Kuřimku v ulici Láznisko z priority 3 na 2 
V roce 2001 byl v souvislosti s přípravou rekonstrukce břehového opevnění Kuřimky v ulici Láznisko zjištěn 
havarijní stav mostu přes Kuřimku. Statik zjistil příčné i podélné pukliny mostovky, poškozený pilíř a vzhledem 
k závažnosti a charakteru poškození doporučil výstavbu nového mostu. Na základě expertního posudku bylo 
neprodleně dopravním značením omezeno dovolené zatížení mostu a následně připraven projekt nového mostu. 
Projekt nového mostu byl ještě v loňském roce dokončen a bylo vydáno stavební povolení. Vzhledem 
k probíhající výstavbě na Podhoří však již nebylo možno stavbu  zahájit. Stavba nového břehového opevnění a 
komunikace v ulici Láznisko však již respektovala technické řešení nového mostu. 
Vzhledem k potřebě a připravenosti stavby mostu navrhuji, aby jeho výstavba byla zahájena co nejdříve a pokud 
možno byla dokončena ještě v letošním roce, aby v příštích letech nedošlo k navýšení ceny díla o změněnou 
hodnotu DPH. Rozpočet stavby činí 1 mil. Kč. 
 
2) Prodloužení veřejného osvětlení v Blanenské ulici od autobusového nádraží TOS až k Prefě z priority 

3 na 2. 
Vzhledem k obrovskému nárůstu dopravní frekvence v severní průmyslové zóně a to včetně pěších, dopravním 
rizikům a nehodovosti v této lokalitě byl v uplynulém období  zpracován projekt na prodloužení veřejného 
osvětlení  Blanenské ulice od autobusového nádraží TOS až k závodu Prefa. V lokalitě je zaměstnáno 2,5 tis.lidí 
a v dopravních špičkách patří neosvětlená část ulice k nejvíce zatíženým v Kuřimi. Z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu je tento úsek bezesporu možno označit za nebezpečný, přímo odstrašující jsou z tohoto 
hlediska autobusové zastávky Prefa rozcestí. Výstavba osvětlení by měla příznivý vliv i na přehlednost nedaleké 
„svitavské“ křižovatky. 
Projekt je hotov stavební povolení vydáno a jeho platnost skončí v příštím roce. Rozpočet stavby je 1,3 mil. Kč. 
Předkladatel navrhuje neprodlené zahájení stavby tak, aby mohla být dokončena v letošním roce a náklady 
stavby nebyly zatíženy navýšením DPH od příštího roku. 
 
Diskuse: 
Pan Jiří Brabec: navrhuje jednat o návrzích jednotlivě. 
 
Odsouhlasení prvního bodu: 
Hlasování pro  15. 

Odsouhlasení druhého bodu: 
Hlasování pro 5  proti 4   zdrželi se 6  -  neodsouhlaseno. 
 
Přijaté usnesení: 151/2003.-.ZM schvaluje změnu plánu investic č. 3/2003  -  se změnou dle zápisu.  
Hlasováno pro 15.  
 
 
5.2. Rozpočtové opatření 
Předkládá  Ing. Kotek, vyřizuje OF. 
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Rozpočtové opatření předpokládá navýšení výdajové stránky rozpočtu o náklady nově schválených 
vyjmenovaných investičních akcí a navýšení příjmové stránky rozpočtu o 2,3 mil. Kč na daňových příjmech. 
 
Přijaté usnesení: 1152/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/03 ve výši 1.000.000,- Kč. 
Hlasování pro 15. 

 
 
 
Interpelace: 
P.Kincl  
- žádá členy ZM, o informaci o práci firmy KORDIS, která má provést změnu v dopravní obslužnosti města. 
Zastupitelé hovořili o problémech, které s touto změnou budou souviset.  
Do budoucna se počítá s informační schůzkou pro občany města na toto téma. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing. Rostislav Hanák. 

Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení: pro 15 hlasů. 

Starosta ukončil jednání ZM v 18:56 hodin. 

 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 22.7.2003 
Zapsala  Hana Koláčková 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

RNDr. Igor Poledňák      Ing. arch. Vladislav Růžička 
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Přílohy:  

- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Výsledky hlasování 
1, 1A Majetkoprávní úkony, změna smlouvy o výstavbě 
2, 2A Smlouva č. 101/2003 
    2B Darovací smlouva č. 100/2003 
3, 3A Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 
4, 4A Zřizovací listina 
    4B Zřizovací listina  -  úplné znění 
5, 5A Mapka- pozemky navržené k odprodeji – Moravská stavební - INVEST 
6, 6A Zdeněk Kučerovský – žádost o projedná ní a schválení darovací smlouvy 
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