
M Ě S T O   K U Ř I M  

Z á p i s 
ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 13 /2003  konaného dne 21.10.2003  

 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská , Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Jan Herman, Lubomír 
Kincl, Ing. M.Kotek, Ing.Miloš Krupica, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, RNDr.Igor Poledňák, 
Vladislav Zejda. 
Ing.Petr Němec -tajemník 
 
Omluveni: Dr.Ing.Jiří Marek a Ing.Drago Sukalovský 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, přítomno 15 členů zastupitelstva (ZM). Jednání se 
uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968. 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. arch .V.Růžička a RNDr. I. Poledňák 
Ověřovateli zápisu zvoleni Ing.J.Němec a Ing.M.Bojanovská 
 
 
Program: 
1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 
2. Informace a diskuze  z pracovního jednání  IDS  ze dne 16.10.2003 ve věci spuštění E 1 na Kuřimsku 
3. Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení výběrového řízení 
4. REALSANT s.r.o.  – žádost o směnu pozemků v lokalitě „zemník“  
5. Různé 

5.1 Aktualizace studií parkovacích míst 
5.2. Uvolnění prostředků na opravu wersalitového obložení DPD 

Program schválen i s dodatky.všemi přítomnými. 
 
 
1. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 
Příl. čís. 1A,B, předkládá  starosta a finanční odbor. 
Staženo z jednání.  
 
ZM byla předložena novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“. 
Podstatnými změnami jsou zvýšení sazby na 410,- Kč za poplatníka a rok a stanovení okruhu osob, které jsou od 
platby osvobozeny nebo mají nárok na slevu. 
 
Připomínky: 
J.Brabec: navrhuje slevu  50% pro důchodce, pro seniory nad 75 let a pro děti  do 3 let osvobození.  
Ing. Němec: žádá zapracovat do vyhlášky možnost zaplacení poplatku naráz 
Ing. Růžička: zapracovat do Čl. 2, a):  Poplatek platí fyzická osoba „dle evidence  města Kuřimi a cizinecké 

policie Brno – venkov“ (umožnit vybírání poplatků i od cizinců, kteří v Kuřimi mají bydliště). 
J.Herman: navrhuje slevu 50% na každé dítě do 15 let a pro seniory nad 70 let. 
Ing. Kotek: navrhuje slevy napřed projednat v komisích a výborech, neboť tak rozsáhlé úlevy by měly 

významný vliv na rozpočet města. 
Dr.Holman: nesouhlasí s návrhem Ing.Kotka 
Ing. Kincl: rovněž žádá  projednání v komisích, nesouhlasí se zvýšením poplatku. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2003, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

O návrhu nehlasováno 
 



Staženo z jednání, připomínky po  písemném předložení ze strany  členů ZM budou projednány  v orgánech 
města. Po jejich zapracování  do návrhu vyhlášky budou opět předloženy ke schválení v ZM. 
 
 
 
2. Informace a diskuze  z pracovního jednání  IDS  ze dne 16.10.2003 ve věci spuštění E 1 
na Kuřimsku 
Příl. čís.2. 
 
Dne 16.10.2003 proběhlo na MěÚ Kuřim pracovní jednání o problematice IDS za účasti : 
Za JMK: Ing. Jaroslav Pospíšil, Ing. doc. Pavlíček a vedoucí odd. veřejné dopravy p.Veselý. 
Za KORDIS JMK, spol. s r.o.: Ing. Jaromír Holec a Ing. Horský. 
Za Město Kuřim : Mgr. Ladislav Ambrož, PaedDr.David Holman, Ing.Miloš Kotek, RNDr.Igor Poledňák. 
Hosté: František Černý (starosta Veverské Bítýšky), Josef Mifek (místostarosta Vev. Bítýšky), Ing.František 

Svoboda (starosta Tišnova), Helena Navrátilová (starostka Chudčic), Jiří Šup (starosta Drásova), Petr 
Grünwald (starosta Malhostovic), František Kšica (starosta Morav. Knínic). 

Jednání probíhalo  na základě rozšířených poznatků o IDS jak ze strany  firmy KORDIS, tak ze stran jednotl. 
dotčených obcí. Prozatím nedošlo k zásadnímu sjednocení názorů na spuštění IDS. Další jednání budou i nadále 
probíhat.  
 
K danému tématu se rozvinula široká diskuze: 
Dr. Holman: informoval, že na jednání s JMK a firmou Kordis  bylo konstatováno, že IDS bude spuštěno  a 

připomínky obcí budou řešeny postupně. Dále informoval, že nádraží bezbariérové nebude, WC se 
v současné době opravuje a další  stavební úpravy (parkoviště, osvětlení ... ) nebudou ze strany JMK 
řešeny. 

Ing. Kotek: potvrdil, že na jednání která proběhla a firmou KORDIS a JMK, nebylo dosaženo žádného pokroku. 
Dosavadní výsledky jsou v rozporu s vůlí města Kuřimi i okolních obcí. 

 Domnívá se, že dojde k „odlivu“ z veřejné dopravy. 
Ing. Bojanovská vyzvala vedení města, aby i nadále vedlo jednání s JMK a firmou Kordis v intencích, která byla 

dána na posledním jednání ZM. 
Jelikož k jednání nebyl předložen žádný konkrétní návrh, J.Brabec navrhuje ukončit diskuzi.  
Hlasováno o ukončení diskuze o IDS:  pro 7, proti 7, zdržel se 1 – neschváleno, ještě krátce pokračováno 
v diskuzi. 
F.Černý (starosta obce Veverská Bítýška) informoval, že JMK spustí od 1.1.2004 IDS bez ohledu na postoj 

obcí. Zda bude brán zřetel na připomínky obcí  nebylo jednoznačně řečeno.  
Hlasováním schváleno ukončení diskuze.  
 
Z jednání se vzdálil Dr.Poledňák – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
 
3. Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení výběrového řízení 
Příl. čís.3, předkládá starosta a finanční odbor. 
 
Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu , v platném znění, 
vyhlašuje ZM výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání žádostí 
na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 22.10.2003 do 14.11.2003 
včetně.  Rozpočet města umožňuje přidělit půjčky v celkové výši 1 mil. Kč. 

 
Přijaté usnesení: 1204/2003 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 

z Fondu pro podporu bytové výstavby dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování 
půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků. Termín 
podání žádostí je od 22.10.2003 do 5.12.2003 vč. 

Hlasování pro: 14  
 
 
 

4. REALSANT s.r.o.  – žádost o směnu pozemků v lokalitě „zemník“  
Příl. čís. 4, předkládá A.Matějíčková a odbor správní. 



 
Společnost s r.o. REALSANT se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou požádala o směnu pozemků 
v lokalitě „zemník“ v Kuřimi. Rozdíl ve výměrách dle situace předložené s.r.o. REALSANT činí ve prospěch 
města 1828 m2. Účelem navržené směny je efektivnější využití pozemku jak pro společnost, tak i pro město 
Kuřim. Odbor výstavby směnu doporučuje, neboť pozemek získaný směnou umožní  dopravní napojení 
sousední rozvojové lokality východním směrem, dále bude možno pozemku využít pod veřejně prospěšnou 
komunikací – napojení na Podlesí. Pozemek  při levé části, o který má REALSANT s.r.o. zájem není již přímo 
napojitelný na ulici Tyršovu a jeví se více vhodný pro rozšíření areálu firmy REALSANT s.r.o., není např. 
omezen vedením VN.   
V souvislosti s navrženou směnou je třeba upozornit na skutečnost, že z pozemku, který město od společnosti 
REALSANT s.r.o. navrženou směnou získá,  bude třeba oddělit a následně bezúplatně převést  do majetku SÚS 
JM kraje část o výměře cca 260 m2, do něhož zasáhne stavba kruhového objezdu.  
 
Přijaté usnesení: 1205/2003 - ZM schvaluje adresný záměr na směnu pozemku parc.č. 2615/2 k.ú.Kuřim,  

části pozemku parc.č. 2616/5 k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc.č. 
2615/6 k.ú.Kuřim (vlastník s.r.o. REALSANT) - dle situace -  bez cenového vyrovnání s tím, 
že náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny rovným dílem, a za 
podmínky, že v rámci rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků  se město Kuřim bude 
finančně spolupodílet na nově budované komunikaci  

Hlasování pro 14, zdržel se  1. 
 
 
 
5. Různé 
 
5.1 Aktualizace studií parkovacích míst 
Příl. čís. 5, předkládá L.Kincl. 
 
Pan Lubomír Kincl předložil na jednání návrh aktualizovat  studii parkovacích stání v pro obyvatele 
ul.Zborovská, neboť  současné době již stávající stav  parkovacích ploch nevyhovuje.  
Jeho návrh předpokládá rozšíření parkoviště na ul.Zborovská  směrem k náměstí Osvobození i směrem 
k ul.Jungmannova a  vybudování parkoviště  směrem k MŠ Zborovská.. 
 
Přijaté usnesení: 1206/2003 - ZM ukládá RM zajistit aktualizaci stávající studie parkovacích ploch  na ul. 

Zborovská a prozkoumání dalších možností jejich rozvoje. 
Hlasování pro 13, zdrželi se 2 
 
 
5.2. Uvolnění prostředků na opravu wersalitového obložení DPD 
Příl. čís. 6, předkládá p.Marta Mikšová a Ing.M.Krupica. 
 
Ředitelka Penzionu pro důchodce v Kuřimi p.Marta Mikšová žádá ZM o uvolnění 230 tis. na opravu 
wesalitového obložení  „dolní pergoly“ objektu, jejíž  oprava je plánovaná na r.  2004, ale část by mohla být 
zrekonstruovaná ještě v letošním roce. 
 
Přijaté usnesení: 1207/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření ve výši 230 tis. na opravy wersalitu ve 

dvorním traktu DPD Kuřim, ul. Zahradní 1275. 
Hlasování pro 12, zdrželi se 3. 
 
 
Ing.M.Bojanovská se dotázala starosty, zda má nějaké nové informace v záležitosti výstavby rychlostní 
komunikace R 43. Doslechla se o nové – 3. variantě, která se má Kuřimi dotýkat velmi úzce. 
Starosta: prozatím nemá nové  informace, ale předpokládá jednání. 
 
 
Interpelace: 
V.Zejda: proč rada rozhodla ve věci pojížděného chodníku na nám.1. května  rozporu  s doporučením komise 

výstavby? 
Starosta: bylo to na požadavek  k hasičů, konkrétně p.Dohnalové. 



V.Zejda: - nesouhlasí 
V.Zejda: bude 15.1. náměstí  1. května hotovo vč. výtvarného díla? 
Dr. Holman: nelze za to ručit, protože smlouva není podepsána. 
V. Zejda: cena díla dle rozpočtu je  2.692 tis. bez DPH, což  je navýšení větší než o 20%. Bylo vypsáno VŘ? 
Dr.Holman: projekt nebyl dobrý a komise výstavby projednávala změny. Vše bude na pořadu dalšího jednání 

ZM. 
 
Z veřejnosti: 
p. Trtílková: - poděkovala p.Aleši Kadlecovi za záchranu života svého syna 
 - nesouhlasí s pronájmem TKR jiné firmě (domnívá se, že  TKR  není ve výlučném majetku města) 
 
Dr.I.Poledňák: dotázal se na zál. pozemků ve vojenském cvičišti Zlobice, o  které město Kuřim usilovalo. 

Dověděl se, že byly bezúplatně převedeny na obec Malhostovice - vč. pozemků která patřily Kuřimi. 
Starosta: je informován a je zadám právní posudek na právnické fakultě. 
 
 
Jiří Brabec předložil níže uvedený návrh: 
Přijaté usnesení: 1208/2003 - ZM děkuje mládežnickému družstva SDH Kuřim za  reprezentaci  obce a kraje 

na mistrovství ČR. 
 
 
A. Matějíčková pozvala přítomné na úterý 28.10. k pomníku obětem 1. světové války na nám. 1.května  ke 
vzpomínkovému aktu, který bude zahájen v 10:00 hod. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení: pro 15 - schváleno 
Starosta ukončil jednání v 19:55 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 21.10.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 

Ing. Martina Bojanovská        Ing. Jaromír Němec 
 
 
Přílohy: 
 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 



1, 1A,B Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 (neschválený návrh) 
2 Informace a diskuze z pracovního jednání IDS 
3 Fond na podporu bytové výstavby – vyhlášení VŘ 
4 Realsant s.r.o. – žádost o směnu pozemků v lok. Zemník 
5 Rozšíření  parkovacích stání na ul. Zborovská – návrh L.Kincla 
6 Penzion pro důchodce – žádost o fin. prostředky na opravu wersalitu 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky veřejného hlasování 
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