
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 04/2011 konaného dne  8. 3. 2011  
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Mgr. Michaela Kalinová, 
Jiří Koláček, Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo Peřina, MUDr. Renata Procházková, 
Ing. Oldřich Štarha – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17:05 hodin, úvodem přítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční většina.  
Zasedání ZM je usnášeníschopné. 
V průběhu jednání ZM se dostavili: Ing. Miloš Kotek, Vladislav Zejda, PaedDr. David Holman a RNDr. Igor 
Poledňák.  
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: Ivo Peřina, Zdeněk Kříž. 
Přijaté usnesení: 1036/2011 ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Iva Peřinu. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4. 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož , Ing. Petr Němec 
Přijaté usnesení: 1037/2011 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce a 

Mgr. Ladislava Ambrože. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4. 
 

 
Program: 

 
1. Plnění usnesení ZM 

 Plnění usnesení k 1.3.2011      mat.č. 1  
 Zrušení usnesení  - zastupitel pověřený spoluprací s pořizováním ÚP mat. č. 11 

2. Bytový fond města Kuřimi 
Bytový fond města Kuřimi      mat. č. 2 

 Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města Kuřimi  mat č. 9 
 Obnovení prodeje bytů ve vlastnictví města Kuřimi   mat. č 12 

3. Majetkoprávní úkony   
 Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s JmK mat. č. 3 
 Bezúplatný převod pozemků na ul. Tyršova - ČR ÚZSVM   mat. č. 3 

4. Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi – 1. etapa   mat. č. 4 
5. Žádosti o poskytnutí dotace 

 Dotace         mat. č. 5 
 Dotace doplněný materiál       mat. č. 5C,D 
 Doplnění Program finanční podpory sportovní činnosti města Kuřimi mat. č. 13 

6. Zprávy z  jednání výborů 
 Zápis ze schůze kontrolního výboru     mat. č. 7 
 Finanční výbor – zápis       mat. č. 14 

7. Informace k protihlukovému valu Kuřim „Podlesí“    mat. 15 A-J 
8. Informace k právnímu postavení výboru kontrolního a výboru finančního ZM 

          mat. č. 16 
9. Rozpočtové opatření č. 4       mat. č. 6 

10. Různé 
 Informace o R 43 a  ÚP Kuřim, zásady územního rozvoje   mat. č. 8 
 Informace k provozu Wellness Kuřim s.r.o.    mat. č. 10 
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Přijaté usnesení: 1038/2011 ZM schvaluje navržený program jednání ZM. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 4. 
 
Do jednání  ZM se dostavil Vladislav Zejda, přítomno 14 členů  ZM. 
 
 
 
1. Plnění usnesení ZM 
 
1.1.  Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 1. 3. 2011 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení závisející na spolupráci s druhou stranou vůči městu Kuřim, především v oblasti 
investiční a majetkové.  
 
Příloha: nesplněné úkoly do 1. 3. 2011. 
 
Diskuse: 
Ing. Němec – navrhuje odsouhlasit změnu termínu nesplněného usnesení. 
J. Herman – úkolem kontrolního výboru je nyní kontrola plnění usnesení, do příštího jednání ZM bude předložen 
výsledek a navrženy změny termínů plnění. 
Ing. Němec - svůj návrh stahuje. 
 
Přijaté usnesení: 1039/2011 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 1. 3. 2011. 
Hlasováno: pro 13, proti 0, zdržel se 1, nepřítomni  3. 
 
 
Do jednání  ZM se dostavil Ing. Miloš Kotek , přítomno 15 členů ZM. 
 
 
 
 
1.2.  Zrušení usnesení - zastupitel pověřený spoluprací s pořizovatelem územního plánu. 
(Příloha č. 11, předkládá a zpracovala Ing. M. Macková) 
 
Dne 8.2. 2011 bylo  zastupitelstvem přijato následující usnesení: 
1022/11 - ZM č.2, 08.02.2011 
ZM ustavuje starostu města Ing. Draga Sukalovského zmocněncem pro ÚP Kuřim. 
 
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů vyžaduje 
zastupitele, pověřeného spoluprací s pořizovatelem při zpracování územního plánu. Navrhuji upravit znění 
tohoto usnesení a uvést do souladu s výše jmenovaným zákonem. Jedná se pouze o administrativní úkon. 
Domnívám se také, že usnesení 1022/11 - ZM č.2, 08.02.2011 koliduje s usnesením 1191/07 - ZM č.9, 
02.10.2007, proto navrhuji jeho zrušení. (ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Ing. Oldřicha Štarhu, Mgr. Ladislava Ambrože a Ing. Miluši 
Mackovou jako zastupitele Města Kuřimi, pověřené spoluprací s pořizovatelem při zpracování "Územního plánu 
Kuřim" a jeho změn.) 
 
Přijaté usnesení: 1040/2011 - ZM ruší usnesení č. 1191/07 ze dne 2. 10. 2007 a usnesení 1022/11 ze dne 

8. 2. 2011. 
Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2. 
 
 
Přijaté usnesení: 1041/2011 - ZM schvaluje dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu ve znění pozdějších předpisů Ing. Draga Sukalovského jako zastupitele Města Kuřimi, 
pověřeného spoluprací s pořizovatelem při zpracování "Územního plánu Kuřim" a jeho 
změn. 

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2. 
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Starosta navrhuje následující bod č. 2. „Bytový fond města Kuřimi“ projednat později, až se do jednání 
ZM dostaví také zastupitelé, kteří se omluvili za malé opoždění. 
Členové ZM souhlasí. 
 
 
 
3.  Majetkoprávní úkony 
 
3.1. Pozemky u nově vybudovaného přechodu – darovací smlouva s Jihomoravským 
krajem 
(Příloha 3, 3A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vybudovalo stavbu „Přechod pro chodce na ul. Tišnovská u kostela v Kuřimi a autobusová 
zastávka „Kuřim, zámek“ dále jen „přechod na ul. Tišnovská“. 
V rámci stavby došlo k rozšíření silnice a u přechodu byl postavený ve vozovce „ostrůvek“ – viz příloha A. Po 
vydání kolaudačního souhlasu (č.j. MK/16613/10/OD) na stavbu „přechod na ul. Tišnovská“ je potřeba narovnat 
majetkoprávní vztahy. Silnici II/385 má ve správě Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje jako příspěvková 
organizace Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno.  
OIRR po odsouhlasení se Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje předložil OMP k majetkoprávnímu 
vyrovnání GP č. 2674-201/2010. Majetkoprávní vztahy budou narovnány darovací smlouvou.  
Rada města Kuřimi dne 9.2.2011 schválila usn. č. 42/2011 záměr na převod části pozemku parc. č. 4239 v k.ú. 
Kuřim dle GP č. 2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 4239/3 v k.ú. Kuřim o výměře 3 m2 a části 
pozemku parc. č. 4212 v k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2674-201/2010 nově označená jako parc. č. 4212/1 
v k.ú. Kuřim o výměře 128 m2 a parc. č. 4212/2 v k.ú. Kuřim o výměře 7 m2 formou darovací smlouvy z majetku 
města Kuřimi do majetku Jihomoravského kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37.  
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1042/2011 - ZM schvaluje převod části pozemku parc.č. 4239 v k.ú. Kuřim dle GP č. 2674-

201/2010 nově označená jako parc.č. 4239/3 v k.ú. Kuřim o vým. 3 m2 a části pozemku 
parc.č. 4212 v k.ú. Kuřim geometrickým plánem č. 2674-201/2010 nově označená jako 
parc.č. 4212/1 v k.ú. Kuřim o vým. 128 m2 a parc.č. 4212/2 v k.ú. Kuřim o vým. 7 m2 formou 
darovací smlouvy z majetku města Kuřimi do majetku Jihomoravského kraje se sídlem 
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70 88 83 37.  

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nepřítomni 2. 
 
Do jednání  ZM se dostavil PaedDr. David Holman, přítomno 16 členů  ZM. 
 
 
 
 
3.2. Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – bezúplatný 
převod pozemků na ul. Tyršova 
(Příloha 3, 3B, 3C, 3D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
V červnu roku 2004 požádal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (jako vlastník pozemků) o 
stanovisko obce k případnému bezúplatnému převodu pozemků do vlastnictví města Kuřimi. Mimo jiné se 
jednalo i o pozemky kolem silnice II/385 na ul. Tyršova. Město Kuřim k nabídce bezúplatného převodu 
pozemků do majetku města reagovalo přijetím usnesení Zastupitelstva města Kuřimi č. 1102/2004  ze dne 
29.6.2004. V průběhu více než tří roků od nabídky se však podařilo zrealizovat pouze část usnesení. Převod 
zbývajících pozemků bohužel zastavila obnova operátu katastrálního území Kuřim, neboť geometrické plány 
vyhotovené pro oddělení pozemků se již po obnově operátu nedaly použít. Z tohoto důvodu bylo část usn. ZM č. 
1102/2004 zrušeno usnesením ZM č. 1006/2008 ze dne 22.1.2008. 
OMP dále jednal o převodu zbývajících pozemků. Na první část nevyřešených pozemků nyní Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových předložil městu Kuřim k odsouhlasení Smlouvu o bezúplatném 
převodu nemovitostí č. BP-10/046 na pozemky parc.č. 432/20, parc.č. 432/23, parc.č. 432/24, parc.č. 432/25 a 
parc.č. 432/26 vše v k.ú. Kuřim – viz příloha B, C.  
OMP upozorňuje na znění čl. III - zvláště na odstavec 1., ve kterém se město Kuřim zavazuje o darované 
nemovitosti řádně pečovat, užívat je pouze k účelům ploch místní komunikace a veřejného prostranství 

 3



v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a 
ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí 
osobě, a to vše po dobu 5 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 
 
Přijaté usnesení: 1043/2011 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 432/20, parc.č. 432/23, 

parc.č. 432/24, parc.č. 432/25 a parc.č. 432/26 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví České 
republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město (Praha 2), PSČ 128 00, IČ 69797111 do vlastnictví města Kuřimi a 
souhlasí se zavazujícími podmínkami ve Smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí 
č. BP-10/046 podle přílohy.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1. 
 
Na druhou (poslední) část nedořešených pozemků zadala Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 
vypracování geometrického plánu č. 2681-187/2010 ze dne 6.12.2010 - viz příloha D. OMP doporučuje přijmout 
usnesení na bezúplatný převod těchto posledních pozemků s tím, že případné zavazující podmínky by byly 
projednány dodatečně s přeloženou smlouvou. 
 
Přijaté usnesení: 1044/2011 - ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc.č. 432/3 v k.ú. Kuřim 

podle GP č. 2681-187/2010 nově označené jako parc.č. 432/36, parc.č. 432/37, parc.č. 
432/38, parc.č. 432/39, parc.č. 432/40 a parc.č. 432/41 vše v k.ú. Kuřim z vlastnictví České 
republiky – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město (Praha 2), PSČ 128 00, IČ 69797111 do vlastnictví města Kuřimi.  

Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1. 
 
 
 
 
4.  Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi – 1. etapa 
(Příloha č. 4, předkládá Ing. O.Štarha, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo státní dotační program EFEKT 2011 na podporu úspor energie a 
využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011. Uzávěrka podání žádostí o dotaci je 28. 2. 2011. Město 
Kuřim podalo žádost o dotaci z oblasti podpory Úspory energie, aktivita B.1 Komplexní opatření ke snížení 
energetické náročnosti osvětlovací soustavy na projekt Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi – 
1. etapa. V době lednového zasedání zastupitelstva, kdy se schvaloval rozpočet, ještě nebyla dokončena 
projektová dokumentace a energetický audit pro tento projekt. Po jejich vypracování byly vyčísleny celkové 
náklady a tím i podíl spolufinancování městem vyšší oproti původnímu předpokladu celkových nákladů 
700.000,-Kč, finančního podílu města 420.000,-Kč a dotace 280.000,-Kč. Žádost o dotaci na tento projekt byla 
předložena s celkovými náklady 937.000,- Kč, finančním podílem města 565.000,-Kč a podílem dotace 
372.000,-Kč. V případě přiznání dotace bude dofinancování této investiční akce nad původní rozpočet řešeno 
rozpočtovým opatřením po realizaci výběrového řízení na zhotovitele revitalizace veřejného osvětlení, kdy bude 
známa konkrétní vysoutěžená hodnota celkových nákladů na realizaci projektu. Ve výzvě k předložení nabídek 
na tuto zakázku bude uvedeno, že v případě nepřiznání dotace bude rozsah prací s vybraným zhotovitelem 
upraven dohodou. 
 
Diskuse: 
Ing. Němec - je součástí revitalizace i výměna kabelových rozvodů? 
Ing. Štarha -  jen sloupy a svítidla. 
Mgr. Kalinová - jde o všechna světla na ul. Legionářská, Tyršova a Tišnovská a které ulice na Podlesí? 
Ing. Štarha - ještě nemá v ruce projekt, takže přesně neví. Podrobnou informaci předá na příštím jednání ZM. 
Očekává se úspora až 80 % energií. 
Ing. Kotek - měli bychom se podívat na stav kabelů, abychom jeden rok nespravovali světla a další rok kabely. 
Ing. Štarha - nastuduji projekt a na příštím jednání ZM podám podrobnou informaci. 
Ing. Sukalovský - obrátila se na nás firma E.ON servisní s tím, že by pro město zpracovali návrh řešení 
revitalizace veřejného osvětlení zdarma, a o tomto bychom později jednali, nyní se schvaluje podání žádosti o 
dotaci. 
Ing. Macková - víme konečnou cenu, ale nevíme kterých sloupů se to týká. 
Ing. Štarha - připraví přesně do příštího jednání ZM. 
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Do jednání ZM se v 17:24hod. dostavil RNDr. Igor Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení: 1045/2011 - ZM mění usnesení č. 1010/2011 takto: ZM schvaluje podání žádosti o dotaci 

města Kuřimi z programu EFEKT 2011 na projekt Revitalizace veřejného osvětlení města 
Kuřimi - 1. etapa.

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0. 
 
Přijaté usnesení: 1046/2011 - ZM schvaluje v případě přiznání dotace z programu EFEKT 2011 na projekt 

Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi - 1. etapa finanční podíl města na realizaci 
projektu 565.000,- Kč.

Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0. 
 
 
Ing. Sukalovský - protože se již do jednání dostavili všichni členové ZM, navrhuje projednat odložený 
materiál. 
 
 
 
2.  Bytový fond města Kuřimi 
 
2.1.  Bytový fond města Kuřimi 
(Příloha č. 2, 2A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovali Mgr. J. Davidová, Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní vypracoval v roce 2010 materiál s názvem „Jak dál s bytovým fondem města Kuřimi“. 
Tento materiál popisuje současnou bytovou situaci ve městě a uvádí nástin možných postupů: 

a) v oblasti přidělování volných bytů 
b) v oblasti rekonstrukce bytového fondu  

V oblasti přidělování bytů navrhuje OMP tyto možné postupy: 
1. ponechat současný stav 
2. novelizovat obecně závaznou vyhlášku č. 9/1999 „O volných bytech v majetku města a bytových 

náhradách“ – např. změna kritérií v žádosti o přidělení bytu, snížení počtu nutných bodů, forma 
výběrového řízení 

3. zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 9/1999 a přijmout novou 
 
V oblasti rekonstrukcí a oprav navrhuje OMP postupovat vždy podle schváleného rozpočtu na daný rok a pokud 
má ZM vůli podpořit i aktivitu nájemců, doporučujeme přijmout pravidla pro započtení nájemcem vložených 
investic oproti nájemnému (vzorec viz. příloha). 
 
Příloha – Jak dál s bytovým fondem města Kuřimi. 
 
 
Příspěvek odůvodnil jeho předkladatel starosta Ing. D. Sukalovský a za zpracovatele Mgr. P. Kavka.
 
Diskuse: 
Ing. Sukalovský – nyní by projednal část přehledovou - stav bytového fondu, až později koncepci. 
RNDr. Poledňák – nechápe, co působí problém přidělování soc. bytů jako dosud? 
Mgr. Kavka - sociální byty by se měly přidělovat zadarmo. 
PeadDr. Holman – debata je tak rozsáhlá, asi by tu měl být delší čas k vyjádření. 
Ing. Sukalovský - měla by být ustanovena pracovní skupina, která v brzké době zpracuje materiály.  
RNDr. Poledňák – ZM již toto v minulosti projednávalo, některé otázky by měly být zodpovězeny co nejdříve, 
jsou tam klíčové otázky, kudy dál. 
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá odboru majetkoprávnímu předložit návrh bytové politiky města Kuřim v oblasti 
přidělování volných bytů ve variantě … 
Termín plnění: 31.12.2011 
Zodpovídá: OMP 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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2.2.  Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města Kuřimi 
(Příloha č. 9, 9A, předkládají a zpracovali Ing. P. Němec, Ing. M. Macková) 
 
Ve volebním programu KDU-ČSL je vytýčen úkol pro oblast bytové politiky „Budeme se podílet na dokončení 
dokumentu zabývajícího se hospodařením s byty a nemovitostmi města v nových podmínkách.“ 
Nepovažujeme bytovou politiku města za prázdné voličské heslo, ale za potřebný dokument pro další nakládání 
s byty a nebytovými prostory. Proto jsme na zastupitelstvu města 14.12.2010, předpokládáme, že iniciovali, další 
práce na dokumentu řešícím tuto problematiku viz Pokračování prací na Koncepci bytové politiky města. 
Naše předsevzetí je míněno vážně a předložením obsahu možného dokumentu včetně jeho rozšíření chceme 
aktivně přispět k jeho dokončení. Pokud samozřejmě má takový úmysl i rada či zastupitelstvo města. 
Upozorňujeme na to, že kromě vlastních zapracovaných myšlenek lze využít i některé části již zpracovaného 
dokumentu odborem majetkoprávním s názvem Jak dál s bytovým fondem města Kuřimi. 
Cílem zpracování dokumentu by mělo být nikoli jeho přiložení ke stovkám studií a projektů, které leží „ladem“ 
na úřadě, (v podstatě se jedná také o jakousi studii), ale využití získaných poznatků pro práci orgánů města – 
zastupitelstva, rady města, městského úřad a také informaci pro občany, jak se bude hospodařit s tímto majetkem 
města. Současně by došlo k nastavení procesů, které mohou běžet téměř automaticky při hospodaření s tímto 
majetkem. 
Toto zde v minulosti vše bylo. Rádi bychom napravili současný stav - neřešení, nezájmu o tuto oblast 
hospodaření s majetkem města.  RM usnesení o koncepci přijala s termínem plnění 10. 5. 2010. 

 
Příloha č. 1: Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města Kuřimi – obsah. 
 
 
 
 
2.3.  Obnovení prodeje bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
(Příloha č. 12, předkládají a zpracovali Ing. P. Němec, Ing. M. Macková) 
 
Ani po roce a půl není zpracován a schválen dokument,  který by vnesl systém do hospodaření s městskými 
byty a nebytovými prostory (příčinami se v tomto příspěvku nebudeme zabývat). Nabýváme dojmu, že se od 
zastupitelstvem  nestanoveného úkolu (formou usnesení), ale podle předkladatelů důležitého úkolu odchází viz 
příspěvek č. 2 do ZM 8.3.2011 s názvem Bytový fond města Kuřimi. Není nám známo, ani jsme v žádném 
materiálu nenalezli důvody pro řešení tkz. „přidělování bytů“. Přidělování bytů funguje. Asi se přechází k nějaké 
„salámové taktice“, kdy se najednou vybere k řešení nějaká jednotlivost z celého komplexu úkolů. Předkládáme 
proto také návrh, stejně tak související s hospodařením s byty jako uvedený. Náš návrh se zabývá obnovení 
prodeje bytů města, který je již dva roky zablokován neexistencí vhodného dokumentu a jasné vůle 
zastupitelstva zda prodávat či neprodávat. Toto je ještě umocněno tím, že existuje od října 2010 nové 
zastupitelstvo (se 6 novými zastupiteli, o jejichž názoru na prodej bytů není oficiálně známo nic). Nicméně 
možnost zahájení prodeje stále existuje!  
Zahájení prodeje městských bytů vidíme jako úplné a nejvyšší řešení hospodaření s městskými byty. 
V ideálním případě, kdyby se prodaly všechny byty není již dále co řešit ani „přidělování bytů“. Nedojde-li 
k tomuto, potom bude nutné se zabývat dalšími způsoby nakládání s byty i nebytovými prostory. Tedy i tím, co 
je navrhováno v příspěvku s názvem Bytový fond města Kuřimi. Proto náš postup vidíme jako prioritní s tím, 
že i během prodeje se může řešit vše ostatní. Prodej (v tomto případě městských bytů) je jasný majetkový právní 
úkon  na rozdíl od jiného nakládání s městskými byty. Každý ví, o co se jedná.  
Co bude znamenat prodej bytů pro město: 

− město se zbaví poručníkování občanovi v jeho způsobu bydlení, 
− město se zbaví starosti o byty – správy bytů, údržby, oprav, rekonstrukcí,  
− město se zbaví nutnosti stanovování nájmů v bytech a možných sporů o jejich výši - deregulace nájmů 

v městě Kuřim skončila, 
− město může získat finanční prostředky použitelné na budoucí velké projekty (kulturní dům, sportovní 

hala) nebo i na jiné investice, teoreticky až 200 milionů korun, 
− městu stejně nějaké byty zůstanou, aby se o ně staralo se všemi potížemi z toho vyplývajícími, 
− mohou být i další pozitiva i negativa z vlastnictví bytů.  

 
V případě schválení usnesení si další postup představujeme tak, že do příštího zasedání ZM připraví městský 
úřad první variantu zásad, která projde připomínkováním a do dalšího zasedání se předloží konečná varianta. 
Může se ustavit i pracovní skupina (jak už tomu bylo několikrát) ke konečnému dopracování zásad. Do letních 
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prázdnin může být dokument dokončen. Hlavní politikum vidíme ve způsobu stanovení ceny bytů a 
doprovodných podmínek jejich prodeje.  
I tak se domníváme, že nejlepším řešením by bylo vybavit záležitost hospodaření s byty a nebytovými 
prostory komplexně a následně řešit jednotlivé úkoly z toho vyplývající. Jedná se o nakládání s městským 
majetkem odhadem za 200 milionů korun o ovlivňování života asi 600 občanů. 
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá městskému úřadu zpracovat zásady prodeje městských bytů. 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
 
2.4. Rozcestníky a náměty bytové koncepce 
(Příloha č. 17, předkládá a zpracoval RNDr. I. Poledňák.) 
 
Předkládaná úvaha modelově pro 10 tis obyvatel, 4000 domácností, 10% na hranici chudoby a 1% sociálně 
excentrických. 
 
1 město vlastní byty za účelem finančního profitu   špatně 
2 město nevlastní žádné byty     špatně 
3 město kupuje a prodává byty za účelem zisku   špatně 
4 město kupuje a prodává byty za účelem politického cíle  správně 
5 město vlastní byty za účelem politického cíle   správně 
 
 
4.1. město se účastní dražeb bytů prodávaných v exekuci s cílem buď zachovat dlužníkovi startovací bydlení, či 
alespoň vyhnat cenu na reálnou úroveň. 
 
 
       současnost budoucnost 
5.1. byty se stávajícími nájemníky   180  0 rozumný nájem 
5.2. byty startovací     0  40 režijní nájem 
5.3. byty pro sociálně slabé    0  120 režijní nájem 
5.4. bydlení pro sociálně excentrické   1  10 individuelní nájem 
5.5. byty pro důchodce i inv. (Pension   60  60 rozumný  nájem 
5.6. bydlení pro přestárlé a TZP    0  10 rozumný  nájem 
5.7. byty zvláštního režimu (služební, dotační, migranti, 10  10 individuelní nájem 

strýček příhoda..atd)     
    počet   251  250 

 
/++komerční nájem při přechodu nájmu nejedná-li se přímé potomky 
/++komerční nájem po pěti letech (manželé s dětmi, či v naději, alespoň jeden 5 let v Kuřimi, součet jejich věku 
nepřesáhne 50) 
každoročně se 5%  nejbohatších vypoví a noví se ubytují 
 
Každý stávající nájemce je oprávněn nabídnout městu směnu, za byt, který obývá poskytne byt v Kuřimi bez 
nájemníka a zaplatí 50%rozdílu v cenách dle znaleckého posudku, nájemník nemusí být sám vlastníkem 
nabízené nemovitosti. Lze též doplatek požadovat. 
Volný byt (před rekonstrukcí) se nabídne ve veřejné soutěži obálkovou metodou k výměně za jakýkoli byt ve 
vlastnictví v Kuřimi bez finančního vyrovnání, opakovaně, pokud je zájem. 
Volný byt (provede se 100%rekonstrukce) se nabídne ve veřejné soutěži obálkovou metodou k výměně za 
jakýkoli pronajatý byt v Kuřimi, zachová se typ nájmu (cena i režim), opakovaně, pokud je zájem. 
První takto volný byt se nabídne jako startovací, není-li zájem nabídne se jako sociální. 
Druhý, třetí a čtvrtý v pořadí takto volný byt se nabídne z pořadníku jako sociální. 
Byt o který není zájem se odprodá ve veřejné soutěži. 
 
 
Cílem zvýhodněného prodeje bytů bylo nastartování trhu s byty, úkol splněn, pokračování nežádoucí, počet 
vlastněných bytů je na spodní hranici. 
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1 město vlastní nebytové jednotky za účelem finančního profitu  špatně 
2 město vlastní nebytové jednotky za účelem politického cíle   špatně 
3 město kupuje a prodává nebytové jednotky za účelem zisku   špatně 
4 město kupuje a prodává nebytové jednotky za účelem politického cíle špatně 
5 město nevlastní žádné nebytové jednotky     správně  odprodej 
Materiál č. 9 a č. 12  přednesl jeho předkladatel Ing. Petr Němec. 
Materiál č. 17 přednesl předkladatel RNDr. Igor Poledňák. 
 
 
Diskuse: 
Ing.  Němec – byty jsme měli ve volebním programu, je přesvědčen, že OMP nezvládne zpracovat tak rozsáhlý 
materiál, náměty jsou soustředěny, svádí ho to k nějaké koncepci, proto podávají tento předložený návrh 
usnesení. 
 
RNDr. Poledňák  - zdá se mu, že Kuřim postupuje koncepčně, je zájem o bydlení a roste tu bytový fond, 
nepřemýšlel o tom, že odstoupíme z dosavadních pravidel pro přidělování sociálních bytů. 
Ing. Němec - diskuse by tu mohla probíhat do rána, navrhuje vytipovat  5- 6 problémů, kterými by se město 
zabývalo, nedokáže momentálně vyjádřit své stanovisko, potřebuje na to čas. 
Z. Kříž – navrhuje podívat se na věc i z pohledu velikosti bytů, nezaznělo tu mnoho věcí např. kriteria pro 
podnájem, údržba bytu, nechal by si byty menších velikostí, množství bytů souhlasí kolem 200, musí se vzít 
v potaz mnoho pohledů, dnes se to nevyřeší, je opravdu potřeba vytvořit pracovní skupinu. 
PaedDr. Holman – otázka pro OMP nebo pracovní skupinu – jak budou opouštět stávající nájemci svoje větší 
byty, obec musí připravit situaci tak, aby měli kam přecházet, nelze to řešit vysokým nájmem. 
RNDr. Poledňák – koncepci má i pro stávající nájemce, detailům je potřeba se věnovat až po vyjasnění, zda 
vlastnit nebo nevlastni byty, v tom nemáme jasno, dobrovolně se hlásí do pracovní skupiny, protože se tím 
zabývá již dlouho. 
J. Brabec – bod č. 1 město vlastní byty a nemělo by se bránit tomu, aby z nich profit byl, nezříkejme se profitu 
dokud to lze.  
Ing. Němec – navrhuje neprobírat detaily, stáhne-li starosta své navržené usnesení, také on ho stáhne. 
 
Z. Kříž dává návrh na usnesení: 
ZM pověřuje starostu města vytvořením pracovní skupinu pro sestavení zásad bytové politiky města Kuřimi. 
Termín do 15. 3. 2011. 
 
RNDr. Poledňák - je pro návrh pana Kříže.  
PaedDr. Holman – je pro varianty, které vzejdou z návrhů budoucí pracovní skupiny. 
J. Brabec – souhlasí se strukturou navrhovanou panem Poledňákem a lze to použít i pro návrhy Ing. Němce a 
Ing. Mackové. 
Ing. Štarha – upozorňuje, že byty jsou obsazené, nebavme se teoreticky. 
RNDr. Poledňák – nebudeme se zbavovat stávajících nájemníků, vše musí jít přirozenou cestou. 
Ing. Sukalovský – pokud bude odsouhlasen návrh usnesení pana Kříže, členem pracovní skupiny může být 
kdokoliv ze zastupitelů nebo jimi navržených odborníků. 
 
 
Zastupitelé města se pak vrátili k předloženým materiálům a usnesením navrženým k tomuto tématu.  
 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá odboru majetkoprávnímu předložit návrh bytové politiky města Kuřim v oblasti 
přidělování volných bytů ve variantě … 
Návrh usnesení stažen předkladatelem Ing. D. Sukalovským z jednání ZM. 
 
Návrh usnesení: ZM ukládá městskému úřadu zpracovat zásady prodeje městských bytů. 
Návrh usnesení stažen předkladatelem Ing. P. Němcem z jednání ZM. 
 
Zdeněk Kříž podává nový  návrh na usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1047/2011 - ZM pověřuje starostu města vytvořením pracovní skupiny pro vypracování 

zásad bytové politiky města Kuřimi. 
Hlasováno: pro 17, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 0. 
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5.  Žádosti o poskytnutí dotace 
 
5.1. Dotace  
(Příloha č. 5, 5A, 5B,  předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM jsou předkládány dvě žádosti o poskytnutí dotace. 
První žádost je pana Aleše Kadlece, kterou Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi vyřadil pro nesplnění 
formálních náležitostí. A. Kadlec žádá 170 000 Kč. 
Druhou předkládá pan David Vozdecký, žádost dorazila dne 28.2.2011, přičemž uzávěrka žádostí byla 
12.1.2011. Ani tato žádost nesplňuje formální náležitosti. D. Vozdecký žádá 80 000 Kč. 
Obě žádosti jsou v přílohách. 
Případné schválení si vyžádá rozpočtové opatření 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši xx Kč s Alešem Kadlecem – 
KOTVA KA, Kuřim, IČ: 11482907, na realizaci televizního vysílání v rozvodu kabelové televize v Kuřimi. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši xx Kč s Davidem Vozdeckým, 
Kuřim, IČ: 67611621, na organizaci Kuřimského rockového festivalu 2011.  
 
Tento materiál nahrazuje následující materiál č. 5.2. 
 
 
 
5.2.  Dotace  -  doplněný materiál  
(Příloha 5, 5C, 5D, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM jsou předkládány tři žádosti o poskytnutí dotace. 
První žádost je pana Aleše Kadlece, kterou Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi vyřadil pro nesplnění 
formálních náležitostí. A. Kadlec žádá 170.000 Kč. 
Druhou předkládá pan David Vozdecký, žádost dorazila dne 28.02.2011, přičemž uzávěrka žádostí byla 
12.01.2011. Ani tato žádost nesplňuje formální náležitosti. D. Vozdecký žádá 80.000 Kč. 
Třetí žádost předkládá občanské sdružení pro realizaci obchvatu města Kuřimi, které žádá o částku 41.000 Kč. 
OS řádně požádalo o finanční prostředky v rámci výzvy, nicméně Kulturní výbor poskytnutí dotace nedoporučil.  
Všechny žádosti jsou v přílohách. 
Případné schválení si vyžádá rozpočtové opatření. 
 
 
Diskuse: 
RNDr. Poledňák – proč není navržena částka, navrhovatel stanovuje částku a odkud se částka vezme? 
Ing. D. Sukalovský – výše částky je na zastupitelích a jejich návrzích, postupuje se od nejvyšší částky níže. 
Ing. D. Sukalovský – navrhuje pro A. Kadlece částku 70.000,- Kč a navrhuje jednat o jednotlivých žádostech  
zvlášť. 
J. Brabec – navrhuje projednat nejdříve materiál č. 13, a tím vyčerpat částku, která zbývá ve fondu. 
 
 
 
 
5.3.  Doplnění - Program finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města 
Kuřimi – výzva roku 2011 
(Příloha č. 13, předkládá a zpracoval I. Peřina) 
 
Předseda Sportovního výboru ZM Kuřimi pan Ivo Peřina svolal na 3.3.2011 mimořádné jednání sportovního 
výboru, na programu jednání bylo mimořádné přerozdělení finančních prostředků z programu finanční podpory 
sportovní činnosti a navýšení finančních dotací u některých žádostí, které nebyly z důvodu finančního limitu 
schváleny při projednávání podaných žádostí o dotace z „Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti města Kuřimi“ z oblasti sportovní v rámci výzvy roku 2011, a schváleny usnesením ZM č. 
1027/2011.  
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Částka k přerozdělení činí 22.500,- Kč, byla by použita výhradně na medaile, poháry a diplomy pro soutěže 
dětí a mládeže  navýšení se týká  těchto 7 žádostí: 
 
žá
d. 

org. účel požadováno schváleno 
ZM 

účel navýšení o 

7 TJ Sokol Kuřim - 
stolní tenis 

Zajištění 
sportovní aktivity 
oddílu 

 
29.100 Kč 

 
2.500 Kč nákup míčků, 

vybavení  

1.000 Kč 

14 SDH Kuřim soutěž mladých 
hasičů 

7.000 Kč 4.000 Kč technické 
zabezpečení 

2.000 Kč 

22 Občanské 
sdružení Wu-shu 
Kuřim 

Závod Juniorské 
ligy wu-shu 

3 300 Kč 0 Kč xx 2.000 Kč 

25 SK Kuřim - oddíl 
házené 

Rozvoj činnosti 
mládeže 

300.000 Kč 250.000 Kč nájmy, 
materiál, 
doprava 

5.000 Kč 

30 TJ Slovan Kuřim-
Podlesí 

Akce pro děti a 
veřejnost na 
Podlesí 

 
4 500 Kč 

 
800 Kč 

drobný 
provozní 
materiál 

2.000 Kč 

32 TJ Slovan Kuřim-
Podlesí 

Kuřimská běžecká 
liga 

 
22 900 Kč 

 
6 800 Kč 

propagace, 
fáborky 

8.000 Kč 

33 TJ Slovan Kuřim-
Podlesí 

Dětské atletické 
víceboje 

 
5 000 Kč 

0 Kč xx 2.500 Kč 

      22.500 Kč 

 
 
Členové sportovního výboru doporučují ZM ke schválení toto usnesení. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory 
kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011 v bodech dle 
zápisu. 
 
Diskuse: 
Ing. Sukalovský - částka, která zbývá v ORGu (Program Finanční podpory kulturní, sportovní a spolkové 
činnosti) činí  7.600,- Kč. 
Mgr. Ambrož – jako předseda kulturního výbor dává tyto finance k dispozici sportovnímu výboru. 
I. Peřina – nemá z rozdělení dobrý pocit, navrhuje přijmout toto usnesení: 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotací z Programu finanční podpory kulturní, sportovní a 
spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci výzvy roku 2011 pro žádost č. 32  TJ Slovan Podlesí  
v částce 7.600,- Kč. 
PaedDr. Holman - materiál byl projednán ve výboru, navrhuje dodržet původní návrh sportovního výboru. 
J. Brabec –  kulturní výbor poskytl celou zbývající částku a nedoporučuje dále částky navyšovat. 
 
Přijaté  usnesení:  1048/2011 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Programu finanční 

podpory kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi z oblasti sportovní, v rámci 
výzvy roku 2011, pro žádost č. 32  TJ Slovan Podlesí  v částce 7.600,- Kč. 

Hlasováno: pro 15, proti 2, zdržel se 0, nepřítomen 0. 
 
 
Diskuse zpět k žádosti A. Kadlece: 
Ing. Macková - navrhuje částku 150.000,- Kč. 
Mgr. Kalinová - navrhuje  částku 100.000,- Kč. 
 
Hlasováno o částce, postupuje se od nejvyšší částky dále: 
170.000,-Kč  
Hlasováno: pro 4 
 
150. 000,-Kč  
Hlasováno: pro 5  
 
100.000,-Kč 
Hlasováno: pro 11 
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Přijaté usnesení: 1049/2011 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 100.000,-. Kč s 
Alešem Kadlecem – KOTVA KA, Kuřim, IČ: 11482907, na realizaci televizního vysílání 
v rozvodu kabelové televize v Kuřimi.   

Hlasováno: pro 15, proti 0, zdržel se 2, nepřítomen 0. 
 
 
Diskuse o žádosti Davida Vozdeckého: 
PaedDr. Holman – jsou stanovena pravidla pro poskytování dotací a nebyla dodržena. 
Ing. Hanák – takové akce musí být nasmlouvány daleko dopředu a musí být zajištěno krytí. 
Ing. Macková – byl by vytvořen precedens, sponzoři 0. 
Mgr. Kalinová – nesouhlasí s žádostí, nezná tohoto pořadatele a je jí líto, že nepřišel do jednání ZM. 
Ing. Sukalovský – se dotázal, zda navrhuje někdo nějakou částku, a pak navrhl částku 20.000,- Kč.  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč s Davidem 
Vozdeckým, Kuřim, IČ: 67611621, na organizaci Kuřimského rockového festivalu 2011.  
Hlasováno: pro 3, proti 4, zdržel se 10, nepřítomen 0. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
Starosta vyhlásil  v 19:05 hod. přestávku na 10 minut. 
 
 
Diskuse:   
O žádosti Občanského sdružení  pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi, žádost o 41.000,- Kč. 
Mgr. Ambrož – připomíná, proč nebylo této žádosti vyhověno – nesplňovala formální požadavky. 
Ing. Hanák – je to duplikace s činností města. 
Ing. Sukalovský – o.s. není vázáno samosprávou nebo státní správou, je to samostatné sdružení, pokud akce 
organizuje město, je to vnímáno jinak, než když je organizuje o.s., jejich názory bývají lépe přijímány a pro 
město je to přínosem, je to názor občanů , jejich činnost je důležitá. 
RNDr. Poledňák  - nesouhlasí s dotací. 
V. Zejda – tímto dáme precedens, aby občané založili o.s. a město jim přispívalo, členy o.s. lze zmanipulovat, 
mohlo by to být zneužíváno při blokaci staveb.  
Ing. Sukalovský – pochybuje o tom, že by bylo přes 2.500 lidí zmanipulováno, o.s. neblokuje žádnou stavbu.  
PaedDr. Holman – vyzývá zastupitele, aby navrhli částku pro o.s. 
Ing. Sukalovský -  navrhuje částku 30.000,- Kč. 
Ing. Štarha – navrhuje částku 25.000,- Kč. 
PaedDr. Holman – kdyby žádost podalo jiné sdružení, dostalo by také příspěvek. 
RNDr. Poledňák – odsouhlasit nějakou částku  je pro něj nepřijatelné z důvodu personálního –důvodem je např.  

mluvčí o.s. Jan Brabec. 
Ing. Sukalovský – přítomný zástupce o.s. Ing. Jan Brabec se neprohlašuje jako mluvčí, ale jako zástupce o.s. 
Ing. Jan Brabec se přihlásil do diskuse  – není tady jako zástupce o.s., ale jako občan.  
Ing. Sukalovský  – vznesl na Ing. Jana Brabce dotaz  -jste ve výboru o.s.? 
Ing. Jan Brabec -  ano, jsem ve výboru o.s. , a seznámil zastupitele města s aktivitami Občanského sdružení pro 
realizaci silničního obchvatu města Kuřimi. 
Jan Herman – po tom, co tu zaznělo z úst některých zastupitelů, bude hlasovat pro částku z důvodu situace na 
této komunikaci. 
 
Hlasováno o částce, postupuje se od nejvyšší částky níže: 
30.000,-Kč  
Hlasováno: pro 2 
 
25.000,-Kč 
Hlasováno: pro 8  
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 25.000,- občanskému sdružení 
pro realizaci silničního obchvatu Města Kuřimi, Kuřim, IČ: 26562634, na zajištění provozu tohoto sdružení v 
roce 2011.  
Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 9, nepřítomen 0. 
Usnesení nebylo přijato. 

 11



8.  Informace k právnímu postavení výboru kontrolního a výboru 
finančního zastupitelstva města 
(Příloha 16, 16A, 16B, 16C, 16D, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová.) 
 
V příloze předkládám informace k právnímu postavení a činnosti výborů kontrolního a finančního obecního 
zastupitelstva. 
 
Příloha č. 1 obsahuje aktuální znění zákona 128/2000 Sb. O obcích, § 117 – 119, které upravují základní 
postavení výborů zastupitelstva obce, především kontrolního a finančního. 
Příloha č. 2 obsahuje text JUDr. Petra Kolmana, Ph.D. z Právnické fakulty Masarykovy univerzity Brno 
„Stručný komentář k §§ 117-121 zákona o obcích“, který vyšel v časopise Veřejná správa, číslo 31/2007. 
Příloha č. 3 obsahuje výklad Ministerstva vnitra ČR k nejčastějším dotazům k činnosti finančního a kontrolního 
výboru. 
Příloha č. 4 obsahuje text z časopisu Veřejná správa č. 13/2008, odpověď na dotaz k činnosti finančního výboru 
od starosty obce Tatenice. 
 
Přiložené texty osvětlují postavení kontrolního a finančního výboru obce. Z právních výkladů v nich obsažených 
je zřejmé: 

- výbory kontrolní a finanční jsou orgány zastupitelstva obce a ze své činnosti jsou odpovědné 
zastupitelstvu obce 

- výbory kontrolní a finanční vykonávají kontrolní činnost „ex lege“, tedy taxativně zákonem stanovenou 
o výbor kontrolní: 

 kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 
 kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na 

úseku samostatné působnosti 
o výbor finanční:  

 provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce 
- výbory kontrolní a finanční dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce – tedy 

s výjimkou shora uvedených činností musí být všechny ostatní kontroly schváleny rozhodnutím 
zastupitelstva obce 

- výbory kontrolní a finanční mají i roli iniciativní – mohou tedy zastupitelstvu obce předkládat ke 
schválení návrhy pro kontrolní činnost, která není stanovena „ex lege“, ke kontrolní činnosti „ex lege“ 
zmocnění zastupitelstvem obce nutné není 

- výbor kontrolní vykonává kontrolní činnost dodržování právních předpisů obecním úřadem pouze na 
úseku samostatné působnosti  

- výbory kontrolní a finanční mohou vyřizovat oznámení občanů pouze tehdy, pokud jim tak uloží 
zastupitelstvo obce 

- výbor kontrolní kontroluje především zákonnost, výbor finanční také hospodárnost nakládání 
s finančními prostředky obce 

- výbory kontrolní a finanční předkládají výsledky kontrol zastupitelstvu obce 
- výbory kontrolní a finanční nejsou oprávněny ukládat nápravná opatření – to spadá do působnosti 

zastupitelstva obce, příp. rady obce (po pověření zastupitelstvem). 
Podrobnější výklad k pravomocem a činnosti výborů kontrolního a finančního najdete v přílohách. 
 
S materiálem seznámili zastupitele Ing. Sukalovský a Mgr. Zimmermannová. 
 
 
 
 
6.  Zprávy z jednání výborů 
6.1. Zápis ze schůze kontrolního výboru  
(Příloha č. 7, 7A, předkládá J. Herman, zpracovala S. Axmannová.) 
 
Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Města Kuřimi č. 2 
konané dne 21.2.2011 od 17,30.hodin na MěÚ Kuřim 
 
Přítomni : J.Herman, Ing. Macková, Mgr. Ambrož, Bc. Vašíček, Zd. Vašíčková,  
RNDr. Poledňák, Ing. Mgr. Burkart, Mgr. Kalinová, K. Kreidl, M. Čech, M. Konečný 
 

 12



Dále přítomni: Ing. Sukalovský, Jiří Koláček, Ing. Štarha, Ing. Němec 
1. Schůzi zahájil předseda kontrolního výboru, přivítal přítomné a zkonstatoval usnášeníschopnost schůze . 
2. Kontrolní výbor vzal na vědomí své pravomoci dle Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Kuřimi. 
3. Kontrolní výbor projednal postup pro provedení kontroly dle usnesení ZM 1029/2011. 
4. Kontrolní výbor projednal postup pro provedení kontroly dle usnesení ZM 1002/2011. 
 
Usnesení:   

1. Kontrolní výbor schvaluje protokol o výsledku kontroly dle usnesení ZM 1030/2011 
(hlasováno 11 pro) a předkládá ZM. 

2. Kontrolní výbor schvaluje složení pracovní skupiny pro provedení kontroly dle usnesení 1029/2011 
(výsledek hlasování 11). 
Členové skupiny- Zd. Vašíčková, M.Čech, Mgr. Ambrož, Ing.Mgr. Burkart, Mgr.Kalinová. 
Koordinátor skupiny odsouhlasen: RNDr. Poledňák 

 3. Kontrolní výbor schvaluje složení pracovní skupiny pro provedení kontroly  dle   usnesení ZM 
1002/2011 (výsledek hlasování 11). 
Členové skupiny- Bc.Vašíček, K.Kreidl, M.Konečný 
Koordinátorem skupiny odsouhlasen: J. Herman 

 
Schůze byla ukončena v 18,30 hodin 
Zapsala dne 23.2.2011 Axmannová                                      ……………………………… 
                                                                                               předseda kontrolního výboru 
 
 
 
 
6.2.  Finanční výbor – zápis 
(Příloha č. 14, 14A, předkládá Z. Kříž, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 3.3.2011. 
 
 
 
 
7.  Informace k protihlukovému valu Podlesí – Červený vrch (obalovna 
Eurovia) 
(Příloha 15, 15A, 15B, 15C, 15D, 15E, 15F, 15G, 15H, 15I, 15J, předkládá a zpracoval Ing. D. Sukalovský.) 
V letošním roce byla dokončena a zkolaudována stavba protihlukového valu na Podlesí v lokalitě Červený vrch, 
která má chránit převážnou část Podlesí před hlukem vyvolaným činností obalovny živičných směsí firmy 
Eurovia. 
 
Podnětem pro výstavbu valu byly dlouhodobé stížnosti občanů Podlesí na hluk, který způsobuje provoz 
obalovny. 30. 10. 2006 byla občany Podlesí podána na MěÚ stížnost v této věci (dále na Jm krajskou 
hygienickou stanici). Touto stížností se zabývala RM na svém jednání 15. 11. 2006 a vzala ji na vědomí (Příloha 
č. 1) 
 
Další stížnosti občanů Podlesí na provoz obalovny byly podány přímo na jednání ZM dne 13. 11. 2007, které se 
konalo v sále kulturního domu  na Podlesí. Výsledkem jednání byl návrh na usnesení podaný J. Hermanem, 
kterým ZM pověřilo 1. místostarostu L. Ambrože řešením této problematiky. Pro hlasovali: Sukalovský, Pikula, 
Stříž, Brabec, Hanák, Herman, Szabová, Matějíčková, Kotek, Kincl, Macková, Štarha, Ambrož. Nepřítomni byli 
Nawrath, Bojanovská, Poledňák, Zejda. (Příloha č. 2) 
 
Výsledkem jednání místostarosty Ambrože byl návrh, jak situaci řešit. Návrhem se zabývalo ZM dne 
15. 4. 2008. Navržena byla tři možná řešení: výstavba betonové protihlukové zdi (finančně náročná, muselo by ji 
financovat a provést město Kuřim), výsadba zeleného pásu z rychle rostoucích dřevin (málo účinné proti hluku), 
nebo výstavba zemního protihlukového valu (účinné proti hluku, stavbu by provedla společnost Eurovia na své 
náklady). V příspěvku bylo doslova uvedeno: „V případě, že bude schválena výstavba protihlukového valu, 
Silnice s.r.o. budou bezúplatně zabezpečovat samotnou výstavbu valu (od vytyčení pozemku stavby až po 
konečné zatravnění), projektovou dokumentaci a všechny potřebné podklady pro vydání územního 
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rozhodnutí) zajistí Městský úřad Kuřim.“ Toto řešení také ZM odsouhlasilo. Pro byli všichni zastupitelé, tedy 
Sukalovský, Pikula, Stříž, Brabec, Nawrath, Hanák, Herman, Szabová, Matějíčková, Kotek, Bojanovská, 
Poledňák, Zejda, Kincl, Macková, Štarha, Ambrož. Organizací stavby byl pověřen OŽP. (Příloha č. 3) 
 
Před zpracováním projektu výstavby protihlukového zemního valu byla vypracována hluková studie a 
geologický posudek, sloužící jako podklad pro projekt. Jejich vypracování schválila RM svým usnesením ze dne 
29. 10. 2008. (Příloha č. 4) 
 
RM dále pro tuto stavbu vydala souhlas s vybudování zemního valu na pozemku města par. č. 3430/1 k.ú. 
Kuřim. Ten byl nutný z toho důvodu, protože žadatelem o územní rozhodnutí byla firma Eurovia, tedy nikoliv 
vlastník pozemku. (Příloha č. 5) 
 
Pro stavbu protihlukového zemního valu byl vypracován návrh smlouvy mezi městem Kuřim a firmou Eurovia 
Brno. s.r.o. Návrh byl vypracován zcela v intencích jednomyslného rozhodnutí ZM ze dne 15. 4. 2008, tedy že 
Eurovia bezúplatně zabezpečí výstavbu valu. Smlouva mj. stanovila, že val vybuduje na své náklady firma 
Eurovia podle projektu, zpracovaného Ing. Janem Trojanem. Eurovia se zavázala po dokončení převést dílo na 
město Kuřim za cenu nejvýše 100 Kč. Smlouvu schválila RM dne 15. 7. 2009. (Příloha č. 6) Pro hlasovali 
všichni členové RM: Štarha, Ambrož, Macková, Kincl, Sukalovský. 
 
Projektovou dokumentaci pro stavbu zpracoval Ing. Jan Trojan. Pro její vypracování sloužila hluková studie a 
geologický posudek. Součástí geologického průzkumu byly dvě hloubkové vrtané sondy – jedna situovaná ve 
východní části, druhá v západní části zvažovaného valu. Ve východní části zjistila sonda pevné sklaní podloží 
v hloubce 4,4 m pod terénem, v západní podloží v hloubce do 8 metrů málo únosné hlinité sedimenty. V západní 
části proto doporučoval posudek maximální výšku valu 8 metrů, po konsolidaci podloží s možností dosypání až 
na 12 metrů. V západní části posudek nedoporučuje maximální výšku, konstatuje, že pro zvažovanou výšku 12 
metrů je podloží naprosto vyhovující. (Příloha č. 7) 
 
Při zpracování projektu Ing. Trojanem vyšlo najevo, že v západní části (s nižší únosností podloží) není možné 
provést val vůbec (ani nižší), důvodem je vedení plynové přípojky do obalovny. Val byl tedy navržen pouze 
v části s únosným skalním podložím. Výška v ose valu byla projektem navržena na 25 metrů, výška na patě proti 
svahu 20 metrů, výška na patě po svahu 30 metrů. Technologický postup stanovoval nejprve odtěžení skrývky, 
poté zazubení skalního podloží (z důvodu protismykových), provedení spodní vrstvy valu z hrubozrnných a 
smíšených materiálů s předepsanou zrnitostí, průběžné hutnění a nakonec zakrytí valu odtěženou skrývkou. 
(Příloha č. 8) Na základě projektu a žádosti společnosti Eurovia Brno vydal dne 21. 7. stavební odbor MěÚ 
Kuřim souhlas s provedením ohlášené terénní úpravy. (Příloha č. 8) 
 
Stavba byla společností Eurovia Brno provedena v intencích dle projektu. Dne 15. 11. 2010 byl vypracován 
Zápis o odevzdání a převzetí prací mezi Eurovií Brno jako zhotovitelem a městem Kuřim jako objednatelem. 
Bylo konstatováno, že je potřeba upravit horní hranu valu, jinak je stavba provedena v souladu s projektovou 
dokumentací. Hrana byla upravena, což bylo potvrzeno dodatkem k zápisu dne 14. 12. 2010. (Příloha č. 9) Dále 
byly dopracovány výkres skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení. Z těchto 
dokumentů je patrné, že nejvyšší skutečná výška valu je 22,15 metru, tedy nižší, než stanovoval projekt. Stavba 
také částečně zasáhla do pozemku 3430/2 ve vlastnictví města Kuřim. Na tomto pozemku vede polní cesta, 
průjezdný profil cesty je však zachován v dostatečné šíři. (Příloha č. 9) Další změnou je způsob finální úpravy 
povrchu valu. Namísto zatravnění bude provedeno zalesnění valu. Zalesnění provede město Kuřim s příspěvkem 
firmy Eurovia ve výši 30.000 Kč. 
 
Stavba byla zkolaudována byla dne 23. 12. 2010 rozhodnutím stavebního úřadu MěÚ Kuřim. (Příloha č. 9). 
 
O vyjádření ke stavbě byl požádán projektant stavby Ing. Jan Trojan. Dle tohoto vyjádření ze dne 25. 2. je 
stavba v pořádku, byla provedena technologicky v souladu s projektovou dokumentací a nehrozí její sesuv. 
(Příloha č. 10) 
 
 
 
Diskuse: 
V. Zejda – požádal o promítnutí fota protihlukového valu, dotaz na Ing. Sikorovu vedoucí odboru životního 
prostředí  - neruší tato stavba charakter krajiny? 
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Ing. Sikorová – stavba není hodnocena z hlediska krajinného rázu z důvodu, že se stavba nachází v průmyslové 
zóně, ani žádná žádost nebyla podána na OŽP, město žádalo o vynětí, pozemek zasahoval do kraje lesa a bylo 
pro tuto stavbu provedeno vynětí. 
V. Zejda – došlo ke znehodnocení městského majetku a nejedná se o protihlukovou stěnu, ale stavba byla 
provedena proto, aby se tam dostalo co nejvíce zeminy, nefunguje jako protihlukový val , je přesvědčen o tom, 
že tam stavební firma uložila zeminu ze svých staveb. Podává návrh na usnesení: 
Návrh usnesení: MZ pověřuje finanční výbor kontrolou prověřit stavby protihlukového valu v Kuřimi. 
V.Zejda také navrhuje, aby město zadalo nezávislý audit k posouzení této stavby.  
Ing. Sukalovský – projekt byl dle svědectví několika členů komise stavební projednáván ve stavební komisi, jejíž 
členem pan Zejda byl, v přiložených materiálech to není z důvodu nedohledání. 
V. Zejda – v zápisu z komise výstavby to není. 
Ing. Sukalovský – lze se doptat členů stavební komise, neví zda na tom firma vydělala, ale rozhodně na tom 
vydělali občané Podlesí, protože protihlukový val funguje.  
PaedDr. Holman – všechno si ověřoval a snažil se dobrat, kde je problém, a dopídil se toho, že to opravdu 
schválilo ZM a vše proběhlo dle usnesení ZM a už tuhletu záležitost smeťme ze stolu. 
J. Brabec – odmítá dále toto projednávat a nic nebrání tomu, ať kontrolu provede finanční nebo kontrolní výbor a 
on to bude akceptovat, náprava se provádí, pokud to jde.  
Ing. Štarha – o tomto se dozvěděl později, přečetl všechna usnesení, projektová dokumentace byla provedena 
v souladu se zákonem. Odmítá o tomto nadále diskutovat, stavba byla zkolaudována a tím pro něj celá věc končí. 
RNDr. Poledňák – nečiňte problémy kontrole, navrhuje zkontrolovat vše ve výboru kontrolním.  
J. Herman - co by to projednání v komisích a výborech přineslo, proč toto p. Zejda a Poledňák neřekli, když se to 
schvalovalo  
PaedDr. Holman – firma naprosto splnila uzavřenou smlouvu. 
Ing. Hanák – firma nám to postavila defakto zdarma a pro to jsem zvedl ruku. 
 
 
Návrh usnesení: MZ pověřuje finanční výbor kontrolou prověřit plnění usnesení stavby protihlukového valu 
v Kuřimi zejména ekonomickou výhodnost pro město. 
 
Z. Kříž předseda finančního výboru  - co má finanční výbor kontrolovat? 
 
V. Zejda návrh usnesení stahuje a projedná vše nejdříve v komisi výstavby. 
 
 
Z jednání zastupitelstva se vzdálil RNDr. I. Poledňák, přítomno 16 členů ZM. 
 
 
 
 
9.  Rozpočtové opatření č. 4 
(Příloha č. 6, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka.) 
 
rozpočtové opatření č.4    

      
 typ oddíl Pol Úz  částka

1)      
 výdaje 33   dotace Program na podporu kult, sport. a 

společenské činnosti 
100 000 Kč

 výdaje 64   rezerva -100 000 Kč
      

dotace pro Aleše Kadlece - KOTVA KA - ORG 9001000000. 
 
Přijaté usnesení: 1050/2011 - ZM schvaluje rozpočtové č. 4  k rozpočtu města na rok 2011, dle zápisu.   
Hlasováno: pro 16, proti 0, zdržel se 0, nepřítomen 1. 
 
Z jednání zastupitelstva se vrátil RNDr. I. Poledňák, přítomno 17 členů ZM. 
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10.  Různé 
10.1.  Informace o R43 a ÚP Kuřim, Zásady územního rozvoje 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing.J. Lekešová) 
 
Na Krajském úřadu JMK byly projednány Zásady územního rozvoje JMK s dotčenými orgány. Krajský úřad 
JMK zaslal městu Kuřim pozvánku na veřejné projednání 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (ZÚR JMK), které se bude konat 19. 4. 2011.   
Dokumentace 2. Návrhu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje bude vystavena od 18. 3. 2011 na 
webových stránkách JMK. 
Nejpozději při veřejném jednání, t.j. 19. 4. 2011, může dotčená obec podat námitky proti návrhu zásad územního 
rozvoje s odůvodněním a vymezit území dotčené námitkou. Dle § 6 odst. 6 stavebního zákona je k podání 
námitek obce proti návrhu zásad územního rozvoje v samostatné působnosti příslušná rada obce a v obcích, kde 
se rada nevolí, zastupitelstvo obce. 
10. 3. 2011 se sejde pracovní skupina pro tvorbu Územního plánu Kuřim. Tato skupina by si stanovila termín 
dalšího jednání (začátek dubna), na kterém by se projednala dokumentace Zásad územního rozvoje JMK a 
navrhl text podaných námitek k ZÚR JMK. Dále by se začátkem dubna projednaly námitky v komisích (zejména 
dopravní, stavební). Rada města by na jednání dne 6. 4. 2011 text námitky schválila a námitky se podají na 
Krajský úřad JMK. 
Příloha: pozvánka na veřejné projednání 2. návrhu ZÚR JMK  
 
Ing. Sukalovský - z důvodu termínu předložení připomínek k ZÚR JMK – navrhuje zastupitelům města 
změnu termínu plánovaného jednání  ZM, příští jednání se bude  konat  v úterý 12. 4. 2011. 
Všichni zastupitelé města se změnou termínu souhlasí. 
 
 
 
10.2.  Informace k provozu Wellness Kuřim za období 2/2011 
(Příloha 10, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Počty návštěvníků (leden 2011, únor 2011) 
1-2011 (aquapark) 
Celkem:    19 155 návštěvníků 
Denní průměr:    639 osob  
1-2011 (fitness a relax centrum) 
Celkem:    3 734 návštěvníků 
Denní průměr:    124 osob  
2-2011 (aquapark) 
Celkem:    17 023 návštěvníků  
Denní průměr:    608 osob (95 % ve srovnání s lednem 2011) 
2-2011 (fitness a relax centrum) 
Celkem:    3 612 návštěvníků 
Denní průměr:    129 osob (104 % ve srovnání s lednem 2011) 
 
Vybrané ekonomické ukazatele (leden 2011, únor 2011) 
Obrat za 1-2011  
Celkem:    2,45 mil. Kč vč. DPH 
z toho:  
aquapark a fitness centrum 1,62 mil. Kč vč. DPH (66 %) 
restaurace   0,41 mil. Kč vč. DPH (17 %) 
bistro + automaty  0,17 mil. Kč vč. DPH (7 %) 
pronájmy, fakturace  0,25 mil. Kč vč. DPH (10 %) 
Obrat za 2-2011 
Celkem:    2,17 mil. Kč vč. DPH 
z toho:  
aquapark a fitness centrum 1,37 mil. Kč vč. DPH (63 %) 
restaurace   0,41 mil. Kč vč. DPH (19 %) 
bistro + automaty  0,17 mil. Kč vč. DPH (8 %) 
pronájmy, fakturace  0,22 mil. Kč vč. DPH (10 %) 
Výhled – březen 2011 
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V únoru jsme zaznamenali 5 % pokles denního průměru návštěvnosti aquaparku, ve fitness centru pak 4 % 
nárůst. Také celkový obrat klesl v únoru proti lednu 2011 o 5 % (přepočítáno na dny v provozu). 
S nástupem jarního období je očekáván pokles návštěvnosti, přesto chceme ještě v březnu dosáhnout hodnot 
srovnatelných s měsícem únor 2011. Naopak chceme navýšit průměrný denní útratu v restauraci, která se zatím 
nikdy nedostala nad hranici 15 tis. Kč/den.  
 
Novinky 
Prodloužili jsme spolupráci s firmou Kuličkové šrouby Kuřim a TYCO Electronics týkající se využívání benefitů 
pro zaměstnance těchto firem. Například zaměstnanci TYCO tvořili v únoru celá 3 % všech návštěvníků areálu.  
Zahájili jsme spolupráci s brněnskou ZOO v oblasti kooperativního marketingu a společných balíčků pro MŠ a 
ZŠ (zejména školní výlety na jaře a v létě 2011). Připravujeme spolupráci se zábavním centrem BONGO v Brně 
aj. 
Snažíme se maximálně zpříjemnit pobyt našim návštěvníkům, a proto jsme zavedli pravidelná nedělní odpoledne 
s klaunem a balonky přímo na bazénu, malování na obličej s Oriflame a další akce. Připravujeme také hudební 
večery (každý poslední čtvrtek v měsíci) v restauraci. 
 
Areál završil období zkušebního provozu a od 1. 3. 2011 jsme nastoupili provoz „ostrý“. 
 
Materiál doplnil a prezentoval Ing J. Sojka. 
 
Diskuse: 
Ing. Štarha – finanční výbor provede kontrolu provádění reklamací.  
J. Brabec – z hlediska běžného provozu jste mírně v plusu? 
Ing. Sojka – ano. 
J. Brabec – sporthotel byl s vámi konzultován? 
Ing. Sojka - ano 
Ing. Štarha – informoval zastupitele města o tom, že přihlásil tuto stavbu do soutěže stavba roku a bazén roku, 
výsledky budou známy tento týden ve čtvrtek večer. 
Ing. Němec – vznesl dotaz zda je nutné, aby se pan Sojka zúčastnil jednání ZM?  
Ing. Sukalovský – navrhuje, aby se k Wellness Kuřim přistupovalo standardně jako k jiným organizacím. 
 
 
 
10.3. Další různé 
PaedDr. Holman – zve všechny zastupitele na veřejné diskuse do kulturního domu:  
- 5.4.2011 veřejná diskuse o KD v 18:30 hod.  
- 6.4.2011 veřejná diskuse sportovní hala v 18:30hod.  
 
Ing. Kotek – upozorňuje na to, že je nutno připravit rozpočtový výhled. 
 
Brabec - v sobotu proběhl masopust a poděkoval všem, kdo se na organizaci podíleli, ples města je již 
vyprodán, divadelní představení s E. Balzerovou je také vyprodáno. 
Ing. Němec – vznesl dotaz – co se bude dít v sociální oblasti na městském úřadě v souvislosti 
s připravovanou změnou úřadů práce, jsou představitelé města informováni? 
Ing. Sukalovský – informace nedostáváme, ale sháníme je, je vyvoláno jednání na  MPSV, 17.3.2011.  
RNDr. Poledňák - čeká se na nabytí účinnosti zákona, v této chvíli obec pro toto nemůže nic udělat. 
Ing. Němec – se dotazuje na stav a zavedení nového loga města - zejména na „novém“ osobním 

automobilu, který není označen. 
Ing. Sukalovský – podá do příštího jednání ZM bližší informace. 
 
 
Člen návrhové komise Jiří Brabec přednesl schválená usnesení. 
 
Starosta ukončil jednání ve 22.11 hod.  
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
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V Kuřimi dne 8. 3. 2011 
Zapsala: H. Koláčková 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Mgr. Ladislav Ambrož              Ing. Petr Němec 
 
 
 
 
Přílohy: 
Usneseni 2x 
Pozvánka 2x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
Matriály: 
1  Plnění usnesení k  1. 3. 2011 
1 A      Nesplněné úkoly  k  1. 3. 2011 
2   Bytový fond města Kuřimi 
3   Pozemky u nově vybudovaného přechodu; ČR-UZSVM bezúplatný převod pozemků 
3 A   Kopie katastrální mapy a geometrický plán  parc. č. 4212, 4239 
3 B   Smlouva o bezúplatném převodu č. BP – 10/046 
3 C   Kopie katastrální mapy parc. č. 432/3 
3 D        Geometrický plán parc. č. 432/3 
4   Revitalizace veřejného osvětlení  - 1. etapa 
5  Dotace 
5 A   Žádost na dotaci Kotva KA 
5 B     Žádost na dotaci David Vozdecký 
5 C  Dotace – doplněný materiál 
5 D  Žádost o dotaci Občanské sdružení pro revitalizaci silničního obchvatu města Kuřimi 
6  Rozpočtové opatření č. 4 
7   Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Kuřimi č.2 
7 A  Protokol 
8  Informace o R43 a ÚP Kuřimi, Zásady územního rozvoje 
8 A  Pozvánka na veřejné projednávání1 2 návrhu ZÚR JmK 9. 4. 2011 
8 B  Veřejná vyhláška o zahájení řízení  o vydání ZÚR JmK 
9  Koncepce hospodaření s byty a nebytovými prostory města Kuřimi 
9 A   Koncepce  
10  Informace o provozu Wellness Kuřim za období 2/2011 
11  Zastupitel pověřený spoluprací s pořizovatelem ÚP 
12  Obnovení prodeje bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
13  Doplnění – PFP kulturní, sportovní a spolkové činnosti města Kuřimi 
14  Finanční výbor 
14 A Zápis z FV z 3. 3. 2011 
15  Informace o protihlukovém valu Podlesí 
15 A Zápis RM ze dne 15.11.2006 
15 B Zápis ZM ze dne 13.11.2007 + hlasování 
15 C Zápis ZM ze dne 15.04.2008 + hlasování 
15 D   Příspěvek do RM 29.10.2008 – Zpracování hlukové studie 
15 E Příspěvek do RM 11.11.2008 – Souhlas pro vybudování zemního valu 
15 F Zápis RM ze dne 15.07.2009 -+ Smlouva o právu k provedení stavby č. 2009/B/0044 
15 G Posudek – Kuřim Podlesí – protihlukový val 
15 H Souhlas s provedením ohlášené terénní úpravy –souhrnná technické zpráva 
15 I Kolaudační souhlas s užíváním stavby- protihlukový val 
15 J Vyjádření projektanta k protihlukovému valu 
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