
MĚSTO KU Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 02/2011 konaného dne 8. 2. 2011  
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, PaedDr. David Holman, Mgr. Michaela 
Kalinová, Jiří Koláček, Ing. Miloš Kotek, Zdeněk Kříž, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, RNDr. Igor Poledňák, 
MUDr. Renata Procházková, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Omluveni: Ing. Miluše Macková 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů ZM, tedy nadpoloviční většina. Po celou 
dobu jednání ZM nebyla přítomna Ing. Miluše Macková (omluvena). Vladislav Zejda a Ing. Miloš Kotek se 
dostavili v průběhu jednání ZM. 
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Návrhová komise: Ing. Petr Němec, PaedDr. David Holman 
Návrhová komise schválena všemi přítomnými (14) 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Rostislav Hanák, Mgr. Michaela Kalinová 
Ověřovatelé zápisu schváleni všemi přítomnými (14)  
 
Na jednání ZM se dostavili zastupitelé V. Zejda a Ing. M. Kotek – přítomno 16 členů ZM. 
 

 
 
Program: 

 
1. ÚP Kuřim – pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim (původně materiál č. 5) 
2. Snížení odměn členům a předsedům výborů ZM a komisí RM (původně materiál č. 17) 
3. Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – výzva roku 

2011(původně materiál č. 18) 
4. Informace z jednání výborů ZM (původně materiál č. 19A, 19B, 19C) 
5. Počet členů Výboru finančního ZM (původně materiál č. 20) 
6. Nominace člena Výboru finančního ZM (původně materiál č. 21) 
7. Ustanovení zodpovědného politika a koordinátora Projektu Zdravé město a místní agendy 21 Kuřim 

(původně materiál č. 23) 
8. Vysílání motoristického televizního magazínu Motormix v kabelové televizi (původně materiál č. 24) 
9. Studie autobusové zastávky Kuřim, Díly pod sv. Janem (původně materiál č. 25, doplněno o přílohy 

25A, 25B) 
10. Informace – děkovný dopis TJ Sokol Kuřim, skalní masiv v ulici Podhoří, provoz Wellness Kuřim 

s.r.o. za období říjen – prosinec 2010 (původně materiály č. 28, 29, 30) 
11. Nominace člena Výboru kontrolního (nový materiál č. 31) 
12. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2 
13. Různé 
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V diskuzi vystoupili: 
Ing. M. Kotek – požaduje projednat také přehled investičních akcí města na rok 2011 – přehledná tabulka byla 
přílohou návrhu rozpočtu na rok 2011 na minulém jednání ZM a nebyla projednána.  
J. Brabec – navrhuje projednat pouze body zařazené do programu ZM, přehled investičních akcí nemají zastupitelé 
dnes k dispozici. 
Ing. M. Kotek – trvá na tom, aby se to projednalo na dnešním zasedání ZM. Zastupitelé nevědí, které investiční akce 
se v letošním roce připravují. 
Hlasováno o zařazení do programu:  
Pro 4, proti 10, zdrželi se 2  (změny v navrženém programu jednání ZM nebyly schváleny)  
 
 
Starosta nyní dává hlasovat o návrhu programu ZM, tak jak byl předložen - schválen 16 hlasy přítomných 
členů ZM. 
 
 
 
 

1. ÚP Kuřim – pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim 
(Přílohy č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. J. Lekešová) 
 
V průběhu zpracování konceptu nového Územního plánu Kuřim byla doručena stanoviska dotčených orgánů, 
připomínky občanů a organizací. Jelikož se jednalo zejména o nedoporučení varianty č. 2 – jižní obchvat, který 
Zastupitelstvo města podporuje, byly zpracovány podklady pro obhajobu tohoto řešení. 
Jedná se o studii jižního obchvatu (HBH projekt), studie vlivů obou variant na životní prostředí – Ing. Jelínek, 
dopravní model města – CDV CR, hluková a rozptylová studie – EMPLA AG, které jednoznačně podporují variantu 
jižního obchvatu. 
Po zrušení  několika územních plánů obcí ústavním soudem z důvodu řešení nadmístního významu  ve svých ÚP, 
pokud nebyly řešeny nadřazenou dokumentací (Zásady územního rozvoje) proběhla porada na Krajském úřadu JMK. 
Zde bylo doporučeno Ministerstvem pro místní rozvoj zařazení koridorů a ploch nadmístního významu do rezervy – 
i ve variantách – až do schválení Zásad územního rozvoje JMK. 
Toto je jediné řešení jak pokračovat ve schvalování ÚP Kuřim. Zásady územního rozvoje JMK budou schváleny 
(pokud vše půjde hladce) do srpna 2011. S ohledem na problém R 43 bude zřejmě doba ještě delší. Na zasedání 
zastupitelstva JMK v prosinci 2011 byl dán pokyn k dopracování R43 v bystrcké variantě se severní propojkou u 
Kuřimi. 
Komise výstavby se v roce 2009 a 2010 zabývala pouze žádostmi, které zasahovaly do více pozemků a ovlivnily by 
rozvoj města a jeho celkovou koncepci: 

Komise výstavby podporuje výběr var. 2.  
 K připomínkám vybírá pouze nejvýraznější. 

EUROVIA, Mareš, Ford RAŠINO – komise doporučuje zůstat v navržených intencích ÚP – je to jediný 
mechanismus jak prosadit zájem města v daných lokalitách. 

Závěry z jednání nové komise stavební 12. 1. 2011: 
- navazuje na předchozí konstatování komise a preferuje jižní variantu obchvatu 
- komise doporučuje nepřesáhnout kapacitu lokality Záhoří 4 tis. obyvatel. 

Ostatní komise se sejdou do zasedání ZM, kde budou předloženy závěry z těchto komisí. 
Předkládáme Zastupitelstvu města pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim ke schválení.  
Příloha : - pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim, připomínky občanů a organizací. 
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – byl projednán koncept ÚP Kuřim, připomínky byly zpracovány, dnes by mělo ZM 
schválit pokyny a varianty. 
Ing. arch J. Kynčl (zpracovatel ÚP Kuřim) – ÚP Kuřim byl zpracován ve dvou variantách dle vedení plánované R43 
a vedení obchvatu Kuřimi. Do návrhu nelze dát variantně, oba obchvaty budou dány do rezervy. Nikdo dnes neví, 
jak realizace v budoucnu dopadne. Pokyny budou zapracovány dle zákona. Bude projednání s dotčenými orgány 
Ing. J. Lekešová (referentka OIRR) – všechny připomínky byly zpracovány. 
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starosta Ing. D. Sukalovský – konečný termín pro zpracování ÚP je prosinec 2011. V materiálech jsou stanoviska 
všech komisí + zápis z Komise pro životní prostředí z 19. 1. 2011 a Komise dopravní ze 7. 2. 2011.  
Ing. M. Kotek – Komise dopravní se 7. 2. 2011 tímto zabývala,  
starosta Ing. D. Sukalovský – jednala o tom i Komise Zdravého města, zápis zatím není – seznámí dr. D. Holman. 
PaedDr. D. Holman – seznámil členy ZM s jednáním Komise Zdravého města dne 6. 2. 2011. Komise se připojila 
k názoru komisí pro životní prostředí a pro dopravu. 
starosta Ing. D. Sukalovský – všechny připomínky z komisí je třeba rovněž vyřídit. 
Ing. arch. J. Kynčl – pokyny znamenají, že zastupitelé řeknou, jak si představují vyřízení připomínek, případně další 
instrukce.  
V. Zejda – jak se odpoví na všechny připomínky občanů? 
Ing. J. Lekešová (referentka OIRR) – ze zákona se jim odpovídat nemusí, pouze byli písemně vyrozuměni, že jsou 
jejich připomínky zapracovány. Musí sledovat úřední desku s informacemi o práci na ÚP, budou i na webové stránce 
města. 
PaedDr.  D. Holman – Musíme postupovat bod po bodu, každá připomínka bude jednotlivě projednána.  
 
Připomínky a stanoviska dotčených orgánů a organizací: 
Probíráno chronologicky   
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje  

 
A. Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor územního plánování a stavebního řádu  
Plocha rezervy pro R43 na území Kuřimi. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
B. Krajský úřad Jihomoravského kraje  - odbor dopravy 
Severní a jižní propoj jako rezerva, plocha pro autobusovou zastávku na Podlesí. 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje  - odbor kultury JM kraje (bez připomínek) 
 
C. Krajský úřad Jihomoravského kraje  - odbor životního prostředí 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Městský úřad Kuřim – odbor životního prostředí 
 
A. Sídelní zeleň Záruba a Horka 
 
PaedDr. D. Holman – návrh na usnesení: pokyn ke zpracování bude konzultován s odborem životního 
prostředí MěÚ 
Hlasováno: pro 4, proti 0, zdrželi se 12, nebyli přítomni 1  (návrh nebyl přijat) 
 
Protinávrh RNDr. I. Poledňáka – Záruba a Horka zůstanou plochou lesa. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
B. Regulační plány se nebudou zpracovávat 
Hlasováno: pro: 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
C. Zakreslit biokoridory podél vodních toků 
Hlasováno: pro 14, proti 0, zdrželi se 2, nebyli přítomni 1 
 
D. Mokřad u rybníku Srpek – změnit na biocentrum 
Hlasováno: pro: 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
E. Vyčlenit průmyslové plochy – prověřit možnost využití těchto ploch 
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Hlasováno: pro: 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
F. Ochranné pásmo lesa 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 4, nebyli přítomni 1 
 
G. Sběrný dvůr na ulici Havlíčkova 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
H. Park před nádražím – občanská vybavenost 
Hlasováno: pro: 6, proti 0, zdrželi se 10, nebyli přítomni 1 (návrh nebyl přijat) 
 
CH. Park před nádražím – plocha zeleně 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdrželi se 7, nebyli přítomni 1 
 
I. Plocha u božích muk pod Zárubou, nechat jako sportoviště 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
J. Plocha za Cimperkem  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
K. Sídelní zeleň pro sportoviště, procento zastavěnosti 
Hlasováno: pro 12, proti 0, zdrželi se 4, nebyli přítomni 1 
 
 
Krajská hygienická stanice 
Prověřit hlukovou situaci v území, podmíněně využité plochy 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 
Báňský úřad, civilní ochrana – bez připomínek 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Městská část Brno-Kníničky 
Koridor R43 pro rychlostní komunikaci R 43 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Magistrát města Brna – odbor územního plánování a rozvoje 
Zatížení komunikací, pozemky pro výstavbu budou v rezervě 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, územní pracoviště Brno 
Nesouhlasí s řešením, které by předjímalo vedení jižního obchvatu Kuřimi 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
České dráhy a.s., Správa Železniční dopravní cesty  
Ne objekty pro bydlení - Územní rezerva pro žel. Koridor, trasa VR 1 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Národní památkový ústav 
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Bez připomínek  
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Vězeňská služba ČR – Kuřim 
Vedení severní varianty obchvatu Kuřimi 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Připomínky a námitky občanů: 
Probíráno chronologicky   
 
Jiří Blažek, Rostislav Blažek - Záměr na čerpací stanici PHM a LGP, rozšíření zastavitelnost tohoto 
území 
Prověřit funkční využití pozemku 
Hlasováno: pro 9, proti 0, zdrželi se 7, nebyli přítomni 1 
 
 
Spokojené Díly, o.s. - Námitky proti zaokruhování komunikací kolem Dílů a další zástavbě Dílů 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 3 
 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel J. Brabec – přítomno 15 členů ZM 
 
Pan Jindřich Fikar - Změna regulace – záměr na hotel, restauraci, bowling, napojení na místní 
komunikaci 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Paní Lenka Janíčková - Nesouhlasí se změnou na výrobní a skladovací plochu   
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. Igor Poledňák – přítomno 16 členů ZM 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
EUROVIA Brno s.r.o. - Nesouhlas se zrušením ploch výroby a skladování 
PaedDr. D. Holman – oznámil podjatost, nebude v tomto bodě hlasovat 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan Aleš Tálský - Názor na dopravní řešení R 43 a I/43 – podporuje variantu č. 1 
PaedDr. D. Holman – oznámil podjatost, nebude v tomto bodě hlasovat 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nehlasoval 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan Alois Svojanovský a pan Aleš Svojanovský - Rozšíření ploch smíšených výrobních 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan Daniel Nosek - Účelová komunikace Rejmarka Podlesí, lepší dopravní obslužnost 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Město Kuřim - Žádost o odkoupení parc. č. 3419, 3420 od Statutárního města Brna 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
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Pan Ludvík Kotas - Parc. č. na Jánské ulici – při rekonstrukci kanalizace ji prodloužit až k dotčené 
parcele s RD. 
Není součástí ÚP, bude předáno k návrhu realizace kanalizace v ulici Jánská. 
 
Z jednání ZM se vzdálil 1. místostarosta J. Koláček – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
Mareš s.r.o. - Nesouhlasí s přestavbou pozemku (parc. č. xxxxxxxx) a uplatněním předkupního práva. 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nebyli přítomni 2 
 
 
Mareš s.r.o. - Nesouhlasí s přestavbou pozemku (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) a uplatnění předkupního práva. 
Hlasováno: pro 3, proti 0, zdrželi se 12, nebyli přítomni 2  (návrh nebyl schválen) 
 
Na jednání ZM se vrátil 1. místostarosta J. Koláček a vzdálil se zastupitel RNDr. I. Poledňák – přítomno 15 
členů ZM. 
 
 
Body 14, 15, 16, 17, 19 a 21 (manželé Smetanovi, Talandovi, M. Kočka, V. Kolařík a I. 
Rejdová) - Východní strana před nádražím 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 2 
 
 
Pan Aleš Vítek, paní Michaela Vítková - Záměr na výstavbu RD podle platného ÚP (za vlečkou u 
VKP Na bahnách) 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 4, nebyli přítomni 2 
 
Na jednání ZM se vrátil zastupitel RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
Pan Jiří Plevač, paní Marcela Vašíčková - Zařazení pozemku parc. č. xxxxxxx  nad Podlesím u lesa 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
TRISYS, spol. s r.o. - Pozemky na okraji areálu TOS u vlečky (studie provozního objektu) 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Mgr. Martin Nawrath - Díly za sv. Janem – navrhuje změnit plochu pro sport 
Hlasováno: pro 11, proti 0, zdrželi se 5, nebyli přítomni 1 
 
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští - Nesouhlasí se zaokruhováním  několika komunikacemi v Kuřimi 
– varianta č. 2 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Manželé Zdeněk a Jana Kučerovští - Nesouhlasí se zaokruhováním několika komunikacemi v Kuřimi 
– varianta č. 1 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
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Paní Libuše Bartošová - Nudle jižně od TYCA – změna na výstavbu izolační zeleně 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan Radim Cenek - Plochy sportu uvnitř ploch bydlení 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
RAŠINO plus s.r.o., Martin Šinogl - Nesouhlas s návrhem funkce občanské vybavenost, navrhují 
změnit centrální regulativ. 
Zapracovat stanovisko viz. Marešovi. 
 
 
Paní Jindřiška Kosová - Parc. č. xxxxxx v lokalitě na Dílech – realizace dvoupodlažního RD 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Jiří Blažka, Rostislav Blažka - Záměr na čerpací stanici PHM s LPG – rozšíření zastavitelnosti území. 
Bylo již řešeno viz výše. 
 
 
Zdeněk Krejčí - Blokování parcely a jejího využití jako stavebního místa. 
Bylo již řešeno viz výše. 
 
 
Občanské sdružení Kuřim-Podlesí - Podporují jižní obchvat, žádost o regulační plán na Záhoří 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Paní Arnoštka Kubíková a paní Romana Leichnerová - Zařadit plochy bydlení těsně za hranici 
zastavěného území 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan Zdeněk Votava - Zapracování 1/3 pozemku parc. č. xxxxxx,  jako plochu pro výrobu a skladování 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Paní Lucie Zajícová - Pozemek parc. č. xxxxxx, za garážemi v ulici Pod Vinohrady (za střelnicí) 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Pan L. Zedníček - Zahrádkářská kolonie na ulici B. Němcové a Pod Vinohrady – návrh příjezdové 
komunikace 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
Město Kuřim - Plocha před nádražím – specifikovat plochu občanského vybavení 
Tato záležitost je již vyřešena. 
 
 
Ing. M. Kotek – celkem nyní ZM projednalo 39 připomínek od veřejnosti. 
Sám dává 40. připomínku – navrhuje ponechat plochu na nám. 1. května dle stávajícího ÚP. 
Hlasováno: pro 5, proti 0, zdrželi se 11, nebyli přítomni 1  (návrh nebyl přijat) 
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Připomínky z komisí RM 
 
Komise pro životní prostředí 
J. Brabec - trvá na nepřekrokročitelnosti pásma 20 m od lesa pro zastavěnost. 
 
 
Komise dopravy  
Ing. M. Kotek - ochranné pásmo pro jižní obchvat, zapracovat do územního plánu točnu pro autobusovou točnu na 
Podlesí. 
 
 
Komise stavební  
Ing. arch. P. Němec (předseda Komise stavební) – vysvětlil stanovisko komise, dodal, že k některým závěrům nebylo 
Komisí stavební přijato usnesení, Komise stavební již v té době nebyla usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Přijaté usnesení:  1020/2011 - ZM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Kuřim dle přílohy 

se změnami podle zápisu.   
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1   
  
 
V diskuzi vystoupili: 
starosta Ing. D. Sukalovský – nyní by ZM mělo ustavit pracovní komisi pro ÚP Kuřim a navrhuje její složení:  
starosta Ing. D. Sukalovský, 1. místostarosta J. Koláček, místostarosta Ing. O. Štarha, předseda Komise pro 
životní prostředí V. Henzl, předseda Komise stavební Ing. arch. P. Němec, předseda Komise dopravy Ing. M. 
Kotek, zastupitel V. Zejda, referentka OIRR Ing. J. Lekešová, vedoucí OMP Mgr. J. Davidová, vedoucí OŽP 
Ing. J. Sikorová, zastupitelka Ing. M. Macková, radní PaedDr. D. Holman. 
 
S tímto návrhem členové ZM vyslovili souhlas.   
 
 
Přijaté usnesení: 1021/2011 - ZM ustavuje pracovní skupinu pro zpracování ÚP Kuřim ve složení dle zápisu. 

ZM ukládá pracovní skupině vykonat kontrolní den do 10. 3. 2011 a předložit výsledky 
kontrolního dne do nejbližšího následného zasedání ZM. 

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 
V diskuzi vystoupili: 
Ing. arch. J. Kynčl - nutno stanovit zmocněnce pro ÚP Kuřim, v minulém volebním období to byli starosta a oba 
místostarostové. 
PaedDr. D. Holman – z logiky věci ať je tímto zmocněncem jen starosta. 
 
S tímto návrhem členové ZM vyslovili souhlas.   
 
 
Přijaté usnesení: 1022/2011 - ZM ustavilo starostu města Ing. Draga Sukalovského zmocněncem pro ÚP Kuřim. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdrželi se 1, nebyli přítomni 1 
 
 
Starosta města Ing. D. Sukalovský upozornil, že se blíží 22:00 hod. – dle Jednacího řádu ZM tím musí skončit 
jednání ZM. Navrhuje dnes ještě projednat a schválit důležitý bod programu č. 12 – Rozpočtové opatření města 
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Kuřimi č. 2, následně jednání ZM ukončit a zbývající neprojednané body programu přesunout na další 
zasedání ZM v úterý 15. 2. 2011. 
 
S tímto postupem vyslovili členové ZM souhlas. 
 
 
 
 

2. Rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2 
(Přílohy č. 12, 12A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na rok 2011. 
 
 
Přijaté usnesení:  1023/2011 – ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2011 dle přílohy. 
 
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdrželi se 0, nebyli přítomni 1 
 
 

3. Různé:  
J. Herman – kritizuje zdlouhavé jednání ZM, které opět nestihlo probrat všechny navržené body programu. Apeluje 
na soudnost a stručnost ve vystoupeních zastupitelů při budoucích jednáních ZM. 
 
Starosta Ing. D. Sukalovský – protože ZM opět neprojednalo všechny navržené body programu jednání, 
svolává další zasedání ZM na úterý 15. 2. 2011 v 17:00 hod. 
 
 
Na závěr zasedání ZM dal starosta města Ing. D. Sukalovský překontrolovat všechna přijatá usnesení – přečetl je 
člen návrhové komise PaedDr. David Holman. 

 
 

Starosta ukončil jednání ZM ve 22:10 hod. 
 
 
 
 

   Ing. Drago Sukalovský 
       starosta 

 
V Kuřimi dne 8. 2. 2011 
Zapsal: Mgr. J. Jandl 

 
 
 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 
 
      Ing. Rostislav Hanák                                                                                             Mgr. Michaela Kalinová 
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Přílohy:  
Pozvánka 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
1, 1A, 1B     ÚP Kuřim – pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim 
2                   snížení odměn členům a předsedům výborů ZM a komisí RM 
3, 3A, 3B      Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi – výzva roku 2011  
4A, 4B, 4C   informace z jednání výborů ZM 5         
5                   počet členů Výboru finančního ZM  
6                   nominace člena Výboru finančního ZM  
7                   ustanovení zodpovědného politika a koordinátora Projektu Zdravé město a místní agendy 21 Kuřim  
8       vysílání motoristického televizního magazínu Motormix v kabelové televizi  
9, 9A, 9B     studie autobusové zastávky Kuřim, Díly pod sv. Janem  
10A              informace – děkovný dopis TJ Sokol Kuřim 
10B              skalní masiv v ulici Podhoří 
10C              provoz Wellness Kuřim s.r.o. za období říjen - prosinec 2010 
11                 nominace člena Výboru kontrolního  
12                 rozpočtové opatření města Kuřimi č. 2 
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