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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi č. 07/2011 konaného dne 28. 6. 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. Miluše Macková, Ing. Petr Němec, Ivo 
Peřina, RNDr. Igor Poledňák, Ing. Oldřich Štarha, Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Omluvena: MUDr. R. Procházková 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,10 hodin, úvodem bylo přítomno 15 členů ZM , tedy nadpoloviční většina. 
ZM je usnášení schopné. V průběhu jednání ZM se dostavil V. Zejda. 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – uvedl, že je zápis zveřejňován pozdě. Musí být vyhotoven ve stanovené lhůtě 10 dnů a poté 
zveřejněn na internetových stránkách města. I výpis usnesení je podle jeho názoru zveřejňován pozdě, ale zákon 
toto nestanovuje. Bylo by vhodné hned druhý den usnesení zveřejnit. 
 
Na jednání se dostavil V. Zejda. 
Celkem přítomno 16 členů ZM.  
 
 
Návrhová komise: Z. Kříž, Ing. R. Hanák 
Přijaté usnesení: 1089/2011 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Z. Kříže a Ing. R. Hanáka. 
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. M. Macková, Ing. M. Kotek 
Přijaté usnesení: 1090/2011 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. M. Mackovou a Ing. 
M. Kotka. 
Hlasováno: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1. 
 
 
 
Program: 
 

1. Plnění usnesení ZM 
  1.1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 20. 6. 2011 

1.2. Zrušení usnesení 
1.3. Informace o stavu plnění usnesení 

 
2. Závěrečný účet 2010 

 
3. Rozpočtové opatření č. 7 

 
4. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 

venkov, příspěvková organizace a změny v rejstříku škol a školských zařízení 
 

5. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
 

6. Směna bytů – Město Kuřim x Pecháčková Marta 
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7. Ing. Milan Pangrác, Tišnov – Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy 
 

8. Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market  
 

9. Kontrolní výbor – zápis 
 

10. Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
 

11. Informace o ÚP Kuřim, Zásady územního rozvoje 
 

12. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace cyklostezky Kuřim - Lipůvka - 
Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový Hrad ( - Blansko) – dopracovaný materiál z minulého 
jednání 

 
13. Informace o zpracované studii na využití vody z vrtané studny ve sportovním areálu na ul. 

Blanenská pro zásobování objektu Wellness Kuřim 
 

14. Informace o průběhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
 

15. Zástavní smlouva 
 

16. Finanční výbor – zápis 
 

17. Zmocnění Finančního výboru 
 

18. Informace z Obecního úřadu Lipůvka 
 

19. Různé 
 
Přijaté usnesení: 1091/2011 - ZM schvaluje program jednání beze změny. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi  

1.1. Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 20. 6. 2011 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 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 20. 6. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 1092/2011 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k  20. 6. 2011. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 
1.2. Zrušení usnesení 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením č. 1143/2010 byl odložen materiál zastupitele Vladislava Zejdy ke zřízení stavebního výboru. Na 
minulém zasedání Zastupitelstva města Kuřimi zastupitel Zejda sdělil, že nadále netrvá na zřízení uvedeného 
výboru. Z tohoto důvodu navrhujeme zrušení usnesení č. 1143/2010. 
 
Přijaté usnesení: 1093/2011 - ZM ruší usnesení č. 1143/2010, kterým se odkládá materiál o zřízení 

stavebního výboru. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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1.3. Informace o stavu plnění usnesení 
(Příloha č. 1, 1B, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Zastupitel Ing. Petr Němec požádal o sdělení stavu plnění následujících usnesení ZM: 
 
1162/10 ze dne 14. 12. 2010 
ZM pověřuje RM racionalizací nadstandardů dopravních linek IDS. 
 
Stav: 
Společnost KORDIS byla v březnu 2011 požádána o poskytnutí údajů o vytíženosti jednotlivých linek IDS 
JMK. 
Údaje poskytnuté společností KORDIS JMK a usnesení ZM č. 1162/2010 byly předloženy k projednání komisi 
dopravy na jednání dne 4. 4. 2011. 
Komise dopravy na svém jednání dne 4. 4. 2011 k tomuto bodu přijala následující usnesení: 
7) Racionalizace spojů IDS – usnesení ZM 1162/2010 
Komise připomínkuje jízdní řády i vytíženost spojů průběžně, především k termínům změn JŘ. Poslední 
připomínkování s ohledem na racionalizaci proběhlo ve spolupráci se společností KORDIS JMK k datu 6. 3. 
2011. 
Hlasováno: 5 pro, 1 se zdržel. 
 
Zápis z jednání komise byl projednán v RM dne 18. 4. 2011 a bylo přijato následují usnesení RM č. 174/2011: 
174/2011 
RM bere na vědomí závěry z jednání  komise dopravy ze dne 4. 4. 2011 v bodech č. 1, 2, 7 a schvaluje body 
č. 3, 5 a bod č. 6 se změnami dle zápisu. 
 
1153/10 ze dne 14. 12. 2010 
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s firmou Moravská stavební – Invest, a.s. se sídlem 
Brno, Koliště 13, IČ 25544756, ve věci budoucího převodu páteřní stoky dešťové kanalizace (R7) vybudované 
při výstavbě lokality Díly za sv. Janem I. etapa do majetku města Kuřimi za podmínky, že Moravská stavební – 
Invest, a.s., se smluvně zaváže k uhrazení věcných břemen. 
 
Stav: 
Usnesení bylo splněno, smlouva je uzavřena. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – usnesení č. 1153/10 – je splněno, souhlasím. Ale se splněním usnesení č. 1162/2010 mám 
problém. Jedná se o racionalizaci spojů IDS. Komise tvrdí, že se tímto zabývá, ale nemyslím si, že by to tak 
bylo. Na IDS dáváme 1.830.000,- Kč / rok a smyslem racionalizace je, aby se ušetřilo, přesunuly se některé 
spoje, některé posílily. Podle mě usnesení splněno není. 
Ing. D. Sukalovský - je potřeba si uvědomit, že se IDS standard zahrnuje pouze dopravu na úřady, do 
zdravotnických zařízení, do škol. Vše ostatní je nadstandard (zaměstnání, služby,...). 
Ing. M. Kotek – komise se tímto zabývá, jako příprava jsou změny jízdních řádů, požadavky na dopravu se 
stupňují a jsou složité. Město hradí povinný příspěvek za standard IDS ve výši 532.000 Kč, zbývající částka je 
nadstandard, kterým si město objednává konkrétní spoje. Otázkou je, co se myslí pojmem racionalizace. Pokud 
tím má být snížení nákladů na dopravu, to je možné, ale je potřeba např.zvážit, zda chceme nadále zachovat 
taktové autobusové přípoje k vlakům do Brna, včetně víkendů, nebo nebudeme trvat na taktu a zrušíme málo 
vytížené spoje, zda budeme nadále dotovat nadstandardní počet spojů mezi Kuřimí a Podlesím, zda nadále 
přispívat na linku č. 71, 100.000,- Kč jen za to, že linka zajíždí do Kuřimi, zda nadále platit noční spojení z Brna 
¼ mil. Kč, zda zajišťovat přípoje od nádraží k Wellness, nebo k lince 301. 
PaedDr. D. Holman – taky nejsem spokojen s výsledkem. Jakmile se budou chystat změny jízdních řádů, měli 
bychom být připraveni včas, abychom vše zvážili. 
Ing. M. Kotek – změny by se měly schvalovat na přelomu 09 - 10/2011, kdy se bude uzavírat smlouva 
s Kordisem. Celá částka 1.800.000,- Kč se skládá ze všech požadavků, které jsme měli a důležité je vše 
promyslet. 
V. Zejda – dopravní komise by se tímto měla zabývat a měla by zvážit vytížení spojů. 
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2. Závěrečný účet 2010 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, 2D, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze je předkládán kompletní závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi za rok 2010. 
V souvislosti s touto zprávou je předkládána i „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření“. Tato zpráva 
konstatuje, že při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Závěrečný účet byl v řádném termínu vyvěšen na 
úřední desce, dne 23. 6. 2011 bude projednán Finančním výborem. 
ZM se doporučuje schválit závěrečný účet bez výhrad. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – FV se sešel 23. 6. 2011 a doporučuje ZM schválit předložený závěrečný účet. 
V. Zejda – ptá se, kdy bude předloženo závěrečné vyúčtování akce Wellness. 
Ing. O. Štarha – proběhla poslední kontrola z ROPu, budou vyplaceny poslední částky dotace, jakmile toto 
proběhne, budeme moci předložit závěrečné vyúčtování akce Wellness. 
V. Zejda – jak se daří splácet půjčka Welness Kuřim? 
Ing. O. Štarha – 800.000,- Kč již vrátili, splatnost celé půjčky je do konce tohoto roku. 
 
Přijaté usnesení: 1094/2011 - ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2010 

s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

4. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvková organizace a změny v rejstříku škol 
a školských zařízení 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 12. 4. 2011 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi č. 05/2011, usnesením č. 1058/2011, nové odloučené 
pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace v budově 
základní školy na ulici Komenského 511. K bezproblémovému otevření a provozu nových tříd mateřské školy je 
třeba splnit povinnosti dané školskou legislativou, t. j. požádat o změny v rejstříku škol a školských zařízení. 
Aby mohla být podána žádost o změny v rejstříku škol a školských zařízení na Krajský úřad Jihomoravského 
kraje je třeba schválit zastupitelstvem města dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace (doplnění 
nového místa výkonu činnosti), dát souhlas s podáním žádosti o zařazení nového místa výkonu činnosti, 
navýšení kapacity mateřské školy na rejstřík škol a školských zařízení, a to od 1. 9. 2011. 
Od 1. 9. 2011 dojde i k navýšení kapacity školní jídelny mateřské školy na ulici Komenského 1011, kde bude 
v době prázdnin probíhat rekonstrukce stravovacího zařízení. Žádáme proto zastupitelstvo města, z důvodu 
zkrácení nutné administrativy a dodržení termínů do 1. 9. 2011, aby současně s výše uvedeným schválilo 
navýšení kapacity školní jídelny a podání žádosti na rejstřík škol a školských zařízení. 
Pro přehled uvádíme shrnutí potřebných kroků: 

1. souhlas s Dodatkem č. 1 ke ZL mateřské školy, kde bude jako součást mateřské školy uvedeno nové, 
šesté, místo výkonu činnosti mateřské školy na ulici Komenského 511 od 1. 9. 2011; 

2. souhlas s navýšením kapacity mateřské školy z 365 na 413 dětí (navýšení o 48 dětí) od 1. 9. 2011; 
3. souhlas s navýšením kapacity školní jídelny mateřské školy na ulici Komenského 511 ze 180 na 500 

stravovaných od 1. 9. 2011; 
4. souhlas s podáním žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení (nové místo výkonu činnosti, 

navýšení kapacity mateřské školy a školní jídelny) od 1. 9. 2011. 
Příloha: 
Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace. 
 
Přijaté usnesení: 1095/2011 - ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace o změně míst výkonu činnosti 
mateřské školy od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 1096/2011 - ZM souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace z 365 na 413 dětí od 1. 9. 2011. 
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Přijaté usnesení: 1097/2011 - ZM souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ze 180 na 500 stravovaných 
od 1. 9. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 1098/2011 - ZM souhlasí s podáním žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení u 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace od 1. 
9. 2011. 

Bylo hlasováno současně pro všechny usnesení: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 

5. Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Opakovaně byla podána žádost o změnu Územního plánu sídelního útvaru Kuřim (dále jen ÚPN SÚ).  
Jedná se o tento podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim: 
- umístění čerpací stanice pohonných hmot s prodejem LPG a s obchodem pro prodej motoristických potřeb na 
pozemku p.č. 2731/7 – žadatel Ing. Pavel Vybíral, investor Dalibor Šimek, zatím není vlastníkem pozemku. 
Budoucí koupě byla doložena. 
Vyjádření odborů: 

- OIRR – poprvé byl podnět ke změně ÚPN SÚ Kuřim podán 2. 4. 2010, projednán na zasedání 
Zastupitelstva města dne 1. 6. 2010 - staženo z projednávání. Následovala jednání s výsledkem, že 
podnět bude postoupen do projednávání nového Územního plánu Kuřim. Na základě schválených 
„Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Kuřim“ (schválilo Zastupitelstvo města dne 8. 2. 
2011) byl podnět předán zpracovateli Územního plánu Kuřim k prověření v návrhu nového Územního 
plánu Kuřim. Žadateli byly odeslány pokyny pro zpracování Územního plánu Kuřim, nadále trvá na 
předložení žádosti Zastupitelstvu města. V současné době se projednává návrh změny č. XII ÚPN SÚ 
Kuřim, vydání změny předpokládáme v září 2011 (nelze připojit další podnět). OIRR nedoporučuje 
zahájit projednávání další změny. Pro výstavbu čerpací stanice lze využít rozvojovou plochu, která je 
k těmto účelům ve stávajícím ÚPN SÚ Kuřim určena, nachází se cca 100 m blíže Kuřimi. V případě 
schválení podnětu pro změnu č. XIII ÚPN SÚ Ku řim stanovit podmínku úhrady dokumentace 
změny č. XIII ÚPN SÚ Ku řim i v případě záporného výsledku. 

Vyjádření komise stavební 13. 6. 2011: 
Stavební komise nemá námitek proti provedení změny ÚPN SÚ Kuřim, popř. zařazení do 
zastavitelného území v návrhu nového územního plánu Kuřim. 

Ostatní komise tento požadavek neprojednaly na svých jednáních. 
Vyjádření komisí k podnětu pro zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 1. 6. 2010: 

- komise výstavby nemá námitek 
- komise ŽP nemá námitek ke změně ÚP pro stavbu čerpací stanice směrem k Čebínu (parcela 2731/7). 
V rámci posuzování vlastní projektové dokumentace by si město mělo vyžádat k posouzení dopravní 
studii pro příjezd k čerpací stanici. 

Vyjádření zpracovatele Územního plánu Kuřim - arch. J. Kynčl, k podnětu pro zasedání Zastupitelstva města 
Kuřimi 1. 6. 2010: 

"zpracovatel ÚP Kuřim nedoporučuje zařadit pozemek do zastavitelné plochy s ohledem na budování 
nových sjezdů na hlavní silnici + návrh okružní křižovatky, mezi požadovaným pozemkem 
a pozemkem pro Motorest se nachází volná plocha pro výstavbu stejného typu objektu (parc.č.2731/1). 
Je zapotřebí zpracovat studii dopravních napojení. Dále není plocha vhodná k zařazení do změny 
i vzhledem k nejasnosti trasování R43 (omezení možnosti souběhu jednotlivých koridorů)" 

Příloha: - žádost 
 
Diskuse: 
Ing. M. Kotek – tento materiál se projednával již před 2 lety. Zdá se mi jednání o tomto příspěvku zbytečně 
zdlouhavé. 
Ing. D. Sukalovský - ŘSD dává kladné stanovisko k něčemu, co dnes není schváleno a nemůžeme vědět kudy 
povede R43 a jak zasáhne do pozemků. 
V. Zejda – zpracování změn ÚP je podivné a zdá se mi, že je to všechno zbytečně zdlouhavé. 
Ing. D. Sukalovský – věřím zpracovateli ÚP. 
J. Herman – moje stanovisko je takové, že pokud nebude vyjasněna trasa R43, tak s tímto nebudu souhlasit. 
Zvažme danou situaci a zbytečně si ji nekomplikujme. 
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RNDr. I. Poledňák – je to pozemek, který když bude zastavěn, tak ho nebude škoda a nebude mít žádný 
negativní vliv. 
PaedDr. D. Holman – vše, co zaznělo má svoje opodstatnění, ale i přesto bych se přiklonil ke změně. 
Ing. Vybíral – představil členům zastupitelstva další změny projektu např. odbočovací pruh k provozovně a tím 
zkvalitnění dopravní situace v místě. Veškeré plány a projekty splňují předepsané normy, které jsou schváleny 
Dopravním inspektorátem. Dále uvedl, že několikrát kontaktoval arch. Kynčla a snažil se s ním danou situaci 
projednat.  
RNDr. I. Poledňák – jestliže má vlastník pozemku nějaký záměr, je potřeba jednat a měli bychom mu vyjít 
vstříc. 
Ing. D. Sukalovský - město má oprávněné zájmy k využití pozemku a cestou ÚP je může hájit. 
Ing. Vybíral – čerpací stanice bude příslušenstvím R43 a uděláme maximum, aby vše fungovalo. 
Ing. O. Štarha – po zvážení všech argumentů se připojuji pro podnět změny ÚP. 
 
Přijaté usnesení: 1099/2011 - ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití 

návrhové plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek 
parc. č. 2731/7, k. ú. Kuřim, s podmínku, že žadatel uhradí náklady spojené s pořízením 
změny i v případě záporného výsledku. 

Hlasováno: pro 13, zdrželi se 3, nepřítomen 1. 
 
 

6. Směna bytů – Město Kuřim x Pecháčková Marta 
(Příloha č. 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
ZM projednávalo na svém zasedání dne 12. 4. 2011 žádost o směnu bytu č. 947/xx ve vlastnictví paní Marty 
Pecháčkové, trvale bytem xxxxxxxx Lanškroun, za obecní byt č. 947/xx. Bylo přijato následující usnesení: 
1056/2011 
ZM schvaluje záměr na směnu bytu 1+1 č. 947/xx, umístěného ve IV. NP bytového domu č. p. 947 xxxxxxxxx 
v Kuřimi, vlastník město Kuřim, za byt 2+kk č. 947/xx, umístěného ve II. NP bytového domu č. p. 947 xxxxxxxxx 
v Kuřimi, vlastník Marta Pecháčková, trvale bytem xxxxxxxx Lanškroun, s doplatkem města Kuřimi ve výši 
xxxxxxx,- Kč. 
Záměr byl na úřední desce vyvěšen od 19. 4. 2011 do 5. 5. 2011 a nikdo nepředložil jinou nabídku. Město tak 
vyhovělo zákonné povinnosti stanovené v § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a může schválit předmětnou 
majetkovou transakci. 
Předmětný byt je zastaven ve prospěch pana Ladislava Lévaie, trvale bytem xxxxxxxx Tišnov, pro částku 
xxxxxxx,- Kč. Jedná se o bratra paní Pecháčkové. Věc s nimi byla projednána a řešení bude následující: 

- směnná smlouva bude obsahovat ustanovení o převodu částky xxxxxxx,- Kč na účet pana Lévaie, 
xxxxxxx,- Kč bude převedeno paní Pecháčkové, 

- pan Lévai podepíše kvitanci, která bude použita pro výmaz zástavního práva. 
Městu tedy bude převeden zástavou nezatížený byt. 
OMP upozorňuje, že je současně nutné schválit rozpočtové opatření ve výši 450.000,- Kč, neboť s touto 
majetkovou transakcí nebylo při schvalování rozpočtu pro rok 2011 počítáno. Návrh na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí Město Kuřim. 
Příloha: kvitance 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – snažil jsem se zjistit, jaká je obvyklá cena při směně bytu za 1 místnost. Obvyklý je 
doplatek 200 - 250.000,- Kč/ 1 místnost. 
Ing. D. Sukalovský – musíme se řídit cenou v místě a čase obvyklou. 
I. Peřina – ptá se, kdo byt viděl a v jakém je stavu? Dále jaká je výměra bytů. 
Mgr. J. Davidová – byt viděl Mgr. P. Kavka. Cenu stanovuje znalec a výměra bytu, který je ve vlastnictví města 
je 27,6 m2, byt paní Pecháčkové má výměru 50 m2. 
I. Peřina – v realitní kanceláři jsem zjistil, že se prodává m2 za 20.000,- Kč, což potvrzuje uvedenou cenu 
doplatku. 
 
Přijaté usnesení: 1100/2011 - ZM schvaluje směnu bytu č. 947/xx (1+kk) umístěného ve IV. NP bytového 

domu č. p. 947 xxxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník město Kuřim, za byt č. 947/xx (2+kk) 
umístěný ve II. NP bytového domu č. p. 947 xxxxxxxxxx v Kuřimi, vlastník Marta 
Pecháčková, trvale bytem xxxxxxxx Lanškroun, s doplatkem města Kuřim ve výši 
xxxxxxxxx,- Kč. 

Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
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7. Ing. Milan Pangrác, xxxxxxxxxxxxx, Tišnov – Smlouva o uzavření 
budoucí kupní smlouvy 
(Příloha č. 7, 7A, 7B, 7C, 7D, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Pangrác je vlastníkem parcely p. č. 430, k. ú. Kuřim – viz příloha A. Na této parcele má v plánu vybudovat 
komerční a obytný objekt + zpevnit některé okolní plochy v majetku města– viz. příloha A. Vzhledem ke 
skutečnosti, že potřebuje vybudovat sjezd pro zásobování objektu a tento je naprojektován na pozemku p. č. 433, 
který je ve vlastnictví města, požádal Ing. Pangrác současně o souhlas se stavbou na tomto pozemku, žádost 
bude samostatně předložena RM. Po kolaudaci objektu a vyhotovení geometrického plánu by rád tuto část 
pozemku odkoupil, v případě, že mu nebude v této věci vyhověno se písemně zaváže k údržbě stavby na vlastní 
náklady. 
V rámci opakovaných jednání s vedením města bylo předběžně dohodnuto, že Ing. Pangrác namísto projektem 
požadovaných 39 parkovacích stání, která měla být vybudována pro potřeby zařízení především v suterénních 
prostorách objektu, investor vybuduje 94 parkovacích stání a to na pozemcích v majetku města, a to zhruba 
v tomto rozsahu: 

a) 60 parkovacích stání na pozemku parc. č. 550/1 k. ú. Kuřim 
b) 21 parkovacích stání na pozemku parc. č. 612/12, 612/13, 612/19, 612/20 k. ú. Kuřim 
c) 6 parkovacích stání na pozemku parc. č. 4216/1 k. ú. Kuřim 

13 parkovacích stání na místo 6 podélných na pozemku 4216/1, k. ú. Kuřim a na části pozemku parc. č. 633, 
k. ú. Kuřim, bude vybudováno v případě, bude-li tento pozemek vykoupen (cca 25 m2) městem Kuřim od třetí 
osoby a přenechán k provedení výstavby parkovacích stání investorovi. V případě, že se městu Kuřim nepodaří 
získat část pozemku p. č. 633 o výměře cca 25 m2 do svého vlastnictví, zavazuje se Ing. Pangrác vybudovat 7 
dalších parkovacích míst na pozemku p. č. 550/1, k. ú. Kuřim, nebo jinde, dle výběru města Kuřimi - viz příloha 
B a C. 
 
Výše uvedená předběžná dohoda představuje návrh řešení velmi složité situace týkající se parkovaní v této 
lokalitě a navýšení parkovacích stání oproti projektu více jak o ½ s minimálním nákladem pro město. 
 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP jako přílohu D – Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kterou se 
investor zaváže, že do 30 dnů od kolaudace multifunkční budovy a popsaných parkovacích stání převede 
vlastnictví všech skutečně vybudovaných parkovacích stání do vlastnictví budoucího kupujícího za cenu 100,-
Kč / 1 parkovací stání. 
Příloha A, B, C – situace 
Příloha D – Smlouva o smlouvě budoucí kupní 
 
Diskuse: 
Mgr. J. Davidová – bylo by vhodné do smlouvy doplnit do čl. 3, odst. 6 – tato smlouva rovněž zaniká v případě, 
nebude - li vydáno stavební povolení na stavby uvedené v odst.1 tohoto článku nejpozději do 31. 12. 2012. 
PaedDr. D. Holman – žádá, aby se tímto zabývaly příslušné komise a RM projednala jejich závěry. Navrhuje 
stažení tohoto materiálu z jednání, pokud nehrozí prodlení, a jeho pečlivé projednání. 
Ing. D. Sukalovský – nebrání se projednání příspěvku v RM, ale doporučuje se tímto zabývat na dnešním 
zasedání ZM. Je přesvědčen o tom, že dojde k výraznému zlepšení technického stavu parkovišť. 
Ing. M. Macková – otázka na Ing. J. Lekešovou - je procento zastavěnosti objektu v souladu s ÚP? 
Ing. J. Lekešová – uvádí, že je vše v souladu s ÚP. 
J. Herman – je odpůrcem stavby a jistě tato stavba nebude v souladu s výstavbou v okolí. Dále se ptá, zda 
v místech nově budovaných parkovacích míst Na Loučkách není odlehčovací komora pro ul. Zahradní. 
Připomíná způsob nabytí pozemku do vlastnictví Ing. Pankráce, na tento pozemek mělo mít město Kuřim 
předkupní právo. Prosí o zvážení celé situace. 
Ing. D. Sukalovský – objasnil situaci s majiteli stánků Na Loučkách. Jeden stánek není obsazen, provozovatel 
druhého stánku se rozhodl ukončit svoji podnikatelskou činnost od nového roku. 
Ing. M. Kotek – ptá se, zda bylo toto projednáváno v některé z komisí? Pokud ne, rád by materiál důkladněji 
projednal a příspěvek odložil. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se Ing. Pangráce, zda tento příspěvek snese odkladu. 
Ing. Pangrác – uvádí, že v přízemí objektu má být pobočka banky, se kterou má dohodnuté podmínky a prosí 
o projednání na tomto zasedání ZM. 
Z. Kříž – navrhuje do smlouvy doplnit podmínku „a bude zkolaudováno do 3-5 let od data vydání stavebního 
povolení“. 
PaedDr. D. Holman – byl by rád, kdyby toto prošlo komisemi. 
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Ing. M. Macková – navrhuje, aby byl příspěvek stažen z jednání. 
V. Zejda – podle normy by mělo být pod objektem 36 parkovacích míst. Proč tedy chcete, aby byla vybudována 
další stání? Pokud se nebudou dělat parkovací místa pod objektem, pak by mělo dojít ke změně stavby, a tak by 
mělo být toto projednáno minimálně v komisích města. Dále tímto podle mého názoru nesplňujete procento 
zastavěnosti. 
J. Herman – uvádí, že pokud pod objektem nebudou vybudována parkovací místa, nedojde k navýšení počtu 
parkovacích míst pro přilehlou ulici. 
Ing. D. Sukalovský – zdůrazňuje, že je potřeba si uvědomit, že vznikne buď 66 parkovacích míst v nejbližším 
okolí a nebo 16 míst pod objektem. 
RNDr. I. Poledňák – majitel pozemku má právo stavět a komise již nic nezmění, pokud splňuje všechny normy. 
J. Brabec – vybudování veřejných parkovacích míst je pro nás výhodné. 
Ing. P. Němec – stav parkovacích místa na ul. Brněnské je velmi špatný, obzvlášť při nepříznivém počasí. 
Přiklání se k jednání na dnešním zasedání. 
Z. Kříž – souhlasí s realizací parkovacích míst, se změnami ve smlouvě. 
Ing. Pangrác – nebráním se jednání v komisích, ale ZM by mělo nyní rozhodnout. 
Ing. M. Macková – navrhuje vybudování zpevněných parkovacích míst a toto uvést ve smlouvě. 
Mgr. J. Davidová – návrh Ing. M. Mackové řeší čl. 2, odst. 2, předložené smlouvy. 
Ing. M. Kotek – jak se bude postupovat v případě, že stavba parkovacích míst nebude realizovatelná? 
Mgr. J. Davidová – řeší čl. 5, odst. 1. 
 
Přijaté usnesení: 1001/2011 - ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí 

staveb – parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích parc. č. 550/1, 612/12, 612/13, 
612/19, 612/20, 4216/1, event. části pozemku p. č. 633, vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví 
investora Milana Pangráce, xxxxxxxxxxxx Tišnov, za cenu 100,- Kč/ park. stání vč. DPH do 
majetku města se změnami. 

Hlasováno: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1. 
 
Ing. D. Sukalovský - vyhlásil v 19,07 min. přestávku na 15 minut. 
 
 
 

8. Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market  
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
Společnost FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o., požádala město Kuřim o odprodej části pozemku parc. 
č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o vým. cca 1500 – 1800 m2, za účelem realizace investičního záměru, který spočívá ve 
vybudování prodejny textilu, obuvi a doplňkových služeb (galanterie atd.) při ulici Tyršova – vedle obchodního 
domu Penny Market - viz příloha A, B. 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru Kuřim se pozemek nachází v ploše městské zeleně. V současné 
době probíhá změna Územního plánu č. XII, která je ve fázi projednávání (změna ÚP by měla být schválená 
v září 2011). Předmětný pozemek je navržen jako plocha občanského vybavení a služeb. 
ZM dne 31. 5. 2011 schválilo usn. č. 1073/2011 záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, 
o celkové výměře cca 1 500 - 1800 m2, za minimální cenu 1.000,- Kč/m2. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích zveřejněn od 2. 6. 2011 do 20. 6. 2011. Na předmětném pozemku 
byla umístěna informační tabule o prodeji, dále bylo osloveno 20 realitních kanceláří s nabídkou odprodání 
pozemku. 
K záměru se vyjádřily tři firmy. 
FUERTES DEVELOPMENT, s. r. o. – viz příloha D. V souladu se zveřejněným záměrem nabízí částku 1.000,- 
Kč/m2. Na pozemku hodlá postavit prodejnu textilu, obuvi a doplňkových služeb. Společnost předložila 
rámcovou koncepci budoucího záměru. V návrhové studii – viz příloha C předpokládá zastavěnou plochu 
prodejní jednotky cca 900 m2 a 16 parkovacích stání. Dopravní napojení je plánováno z místní komunikace 
naproti vjezdu a výjezdu do areálu Penny Market. 
Ryolit grasau s. r. o. – viz příloha E. V souladu se zveřejněným záměrem nabízí částku 1.000,-Kč/m2 se 
závazkem vybudování zastávky MHD na vlastní náklady. V případě nezájmu města Kuřim o výstavbu zastávky 
MHD společnost nabízí částku 1.300,- Kč/m2. Na pozemku plánuje postavit objekt s velkou letní zahrádkou 
a dětským venkovním koutem o kapacitě 200 míst v interiéru a cca 100 míst v exteriéru. Předpokládaná výměra 
požadovaného pozemku je 1 500 m2. 
ALING, s. r. o. viz příloha F. V souladu se zveřejněným záměrem nabízí částku 1.354,- Kč/m2. Společnost žádá 
o poskytnutí informací o vybavenosti pozemku (inženýrských sítí), nepředložila žádný záměr. Předmětem 
podnikání je provádění staveb, jejich změn a odstraňování, specializovaný maloobchod a realitní činnost. 
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Platební podmínky – platba po právní moci územního rozhodnutí. 
Výměra pozemku bude upřesněna geometrickým plánem na základě předložené projektové dokumentace pro 
územní řízení. 
OMP předkládá ZM návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy a o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného – viz příloha G. 
Příloha A, B, C, D, E, F, G 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský - na minulém jednání ZM jsme přijali usnesení, kterým jsme schválili záměr na odprodej 
pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o vým. cca 1500 – 1800 m2. Na předmětném pozemku byla umístěna 
informační tabule o prodeji, dále bylo osloveno 20 realitních kanceláří s nabídkou odprodání pozemku. Byly 
doručeny 3 nabídky, zástupce společnosti Aling s r. o. je zde přítomen, prosím ho o vyjádření. 
Ing. A. Lanžhotský – jednatel společnosti představil svůj záměr, který spočívá ve vybudování prodejny pro 
základní občanskou vybavenost (elektro, textil, tabák...) a dále vybudování správní části jako sídlo společnosti. 
Ing. D. Sukalovský - upozorňuje, že příjezdová komunikace k obchodnímu domu bude dále navazovat na most 
přes železnici.  
RNDr. I. Poledňák – navrhuje projektovat případnou budovanou komunikaci vč. vybudování nového mostu přes 
železnici. 
J. Brabec – je nutné si uvědomit, jestli má v tomto případě rozhodnout cena a nebo záměr investora. 
Ing. O. Štarha – rozhodovat by měla cena, ale uvědomme si, že společnost Fuertes Development s r. o., vložila 
určité náklady do realizace záměru. 
PaedDr. D. Holman – navrhuji zrušení záměru a vyhlášení záměru nového, aby došlo ke zvýšení počtu zájemců 
anebo aby došlo k elektronické aukci. Řídil bych se územním plánem a dále by měla rozhodovat cena. 
J. Brabec – pokud se vyhlásí elektronická aukce, nebude se znovu vypisovat záměr, ale může se přihlásit 
kdokoliv. 
RNDr. I. Poledňák – toto není veřejná soutěž, ale je zcela legitimní rozhodnout, jakou formou budeme 
pokračovat dál. 
Ing. D. Sukalovský - propagace pozemku byla, přihlásili se 3 zájemci a myslím si, že můžeme přistoupit 
k výběru. 
PaedDr. D. Holman – navrhuje pověřit RM přípravou elektronické aukce. 
J. Brabec – pokud chceme mluvit do toho, co na tomto pozemku bude stát, tak nelze použít aukci. Ptám se, kdo 
připraví smlouvu, kde se zakotví podmínky, co chceme na tomto pozemku realizovat. 
Mgr. J. Davidová – podmínky se mohou zakotvit do budoucí kupní smlouvy. 
Ing. R. Hanák – otázka na Ing. Lanžhotského - je cena 1.354,- Kč/m2 konečná, bez podmínek, které uvádíte 
v dopise? 
Ing. Lanžhotský – ano, je. 
RNDr. I. Poledňák – souhlasím s návrhem PaedDr. D. Holmana. 
J. Brabec – nedošlo k vyjádření žádné námitky ve lhůtě stanovené zákonem a tak můžeme schválit odprodej. 
Ing. D. Sukalovský - máme 3 možnosti, buď hlasovat o navrženém usnesení nebo zrušíme vyhlášený záměr 
a přijmeme nové usnesení o vyhlášení e-aukce nebo o vyhlášení veřejné soutěže. 
RNDr. I. Poledňák – jsem pro vyhlášení rovné, tajné soutěže. 
PaedDr. D. Holman – jsem pro zrušení původního záměru, vyhlášení nového záměru a pověření RM vyhlášením 
elektronické aukce. 
 
Ing. D. Sukalovský – vyhlásil ve 20,17 hod. přestávku na 5 minut. Žádá všechny zájemce, kteří chtějí 
předložit nový návrh usnesení, aby svoje návrhy předkládali členům návrhové komise. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – požádal člena návrhové komise Z. Kříže, aby přečetl všechny návrhy usnesení: 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení ZM č. 1073/2011. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhlašuje záměr na odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o výměře 

cca 1500- 1800 m2, formou elektronické aukce, s termínem do 10. 8. 2011. 
 
Návrh usnesení: ZM vyhlašuje záměr odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o výměře cca 

1500- 1800 m2, formou obálkové metody, s termínem do 10. 8. 2011. 
 
Návrh usnesení:  ZM vyhlašuje veřejnou nabídku na odprodej části pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, 

o výměře cca 1500 - 1800 m2, pro výstavbu v souladu se změnou  ÚP č. XII města Kuřimi, 
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plochy občanské vybavení a služeb, za podmínek: minimální navrhovaná cena 1.354,- 
Kč/m2, předložení podnikatelského záměru a zřízení předkupního práva jako práva 
věcného ve prospěch města Kuřimi pro případ nerealizování podnikatelského záměru 
v termínu do 31. 12. 2013. Nabídky se přijímají na MěÚ Kuřim, v zalepené obálce 
označené VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ-NEOTVÍRAT-POZEMEK U PENNY, do 10. 8. 2011 do 
12 hod. Informace o nabízeném pozemku je možno získat na MěÚ Kuřim, odbor OIRR. 

 
J. Brabec – navrhuji hlasovat o ceně za m2, a to za 1000,- Kč/m2. 
PaedDr. D. Holman – navrhuji cenu 1.200,- Kč/m2. 
Ing. D. Sukalovský – přejdeme k orientačnímu hlasování o ceně za m2. Hlasujme od ceny nejvyšší, to je 1.354,- 
Kč. 
Hlasováno: pro 13. 
 
Ing. D. Sukalovský – nyní musíme hlasovat o zrušení původního záměru. Podle výsledku bude hlasováno 
o dalších návrzích. 
 
Návrh usnesení: ZM ruší usnesení ZM č. 1073/2011. 
Hlasováno: pro 7, proti 1, zdrželo se 8, nepřítomen 1. 
Usnesení nebylo přijato. 
 
Ing. D. Sukalovský – v tomto případě budeme hlasovat o usnesení o prodeji společnosti Aling s r. o.za cenu 
1.354,- Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení: 1102/2011 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, 

o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2 za cenu 1.354,- Kč/m2, v souladu se smlouvou 
o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva 
věcného dle přílohy G, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí kupní 
smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného bude uzavřena do 31. 
12. 2011 s kaucí 10 % z kupní ceny, uhrazené na účet města ke dni podpisu smlouvy. 

Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrželo se 6, nepřítomen 1. 
 
 
 

9. Kontrolní výbor – zápis 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J.Herman) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 13. 6. 2011. 
 
Diskuse: 
J. Herman – požadavky Ing. P. Němce byly projednány na předposledním zasedání KV, předal jsem je 
jednotlivým členům KV a požádal jsem je o jejich vyjádření. 
Ing. P. Němec – ptá se, proč není zveřejněno složení komise pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou 
službou? 
Ing. D. Sukalovský – není to nic tajného, zveřejníme to. Prosí tajemnici Mgr. A. Zimmermannovou o zajištění. 
 
J. Herman – navrhuje přijmout tato usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 1103/2011 - ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou průběhu reklamačního 

řízení na stavbě Wellness Kuřim v termínu do 31. 12. 2011. 
Hlasováno: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
Přijaté usnesení: 1104/2011 - ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou používání služebních 

vozidel a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Kuřim a příspěvkových organizací města 
v termínu do 31. 12. 2011. 

Hlasování: pro 16, nepřítomen 1. 
 
 
 
 



 11 

 

10. Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi  
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá I. Peřina, zpracovala H. Koláčková) 
 
Zastupitelstvu města Kuřimi je předkládán zápis z jednání Sportovního výboru zastupitelstva města Kuřimi ze 
dne 14. 6. 2011. 
 
 
 

11. Informace o ÚP Kuřim, Zásady územního rozvoje 
(Příloha č. 11, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 21. 6. 2011 předá zpracovatel Územního plánu (dále jen ÚP) Kuřim návrh ÚP Kuřim k projednání. 
Projednávání návrhu ÚP Kuřim bude probíhat ve 2 etapách: 
1. projednávání s dotčenými orgány (termín 22. 6. – 30. 7.) 

- po projednání s dotčenými orgány a případnému řešení nesouhlasů, bude návrh se zprávou 
o projednání zaslán na Krajský úřad Jihomoravského kraje (30 dnů na vydání stanoviska 
nadřízeného orgánu) 

- zároveň bude ÚP Kuřim projednáván v komisích Rady města 
2. veřejné projednání (přibližný termín projednávání říjen – listopad 2011, termín veřejného jednání v listopadu 
2011 v sále kulturního domu, nám. Osvobození) 

- následuje vyhodnocení připomínek a námitek (ty musejí být řádně odůvodněny) 
- vydání ÚP Kuřim v Zastupitelstvu města (předpoklad leden 2012) 

 
Návrh ÚP Kuřim bude zaslán prostřednictvím úschovny všem zastupitelům a tajemníkům komisí e-mailem. Své 
připomínky, podněty můžete zasílat na adresu lekesova@radnice.kurim.cz , kontaktní osoba Ing. Jana Lekešová, 
tel. 541 422 371, 775 072 933 nebo prostřednictvím jednání komisí Rady města. ÚP Kuřim bude v tištěné 
podobě k nahlédnutí na odboru investičního a reg. rozvoje, kancelář č. 307. 
 
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále ZÚR JMK): 
Zastupitelstvo JMK předpokládá schválení ZÚR JMK na zasedání Zastupitelstva JMK v srpnu 2011. 

 
Diskuse: 
Ing. M. Kotek – ptá se, jak dopadla naše připomínka k ZURce. 
Ing. D. Sukalovský – zatím nemáme žádnou odpověď. Předali jsme JMK multikriteriální studii, máme 
zpracovány a posouzeny obě varianty obchvatů. 
 
 
 

12. Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace cyklostezky 
Kuřim - Lipůvka - Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový Hrad ( - Blansko) – 
dopracovaný materiál z minulého jednání 
(Příloha č. 12, předkládá Ing. M. Kotek, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim v minulém období zpracovalo vyhledávací studii cyklostezky Kuřim - Lipůvka - Svinošice - 
Šebrov - Kateřina - Nový Hrad. Stezka by měla být důležitou součástí budoucí páteřní sítě cyklostezek na 
Kuřimsku, měla by být bezpečnou stezkou pro rodiny s dětmi a vozíčkáře a obyvatelům Kuřimi zajistit rychlý a 
bezpečný přístup do Moravského krasu, a přilehlých oblastí.  V úseku Kuřim – Lipůvka by měla být vhodná 
i pro in-line. Stezka je navrhována tak, aby odvedla cyklistickou dopravu z dopravně přetížených silnic II/386, 
I/43 a II/379. U Nového Hradu by měla být zaústěna do krajského cyklokoridoru Brno - Blansko - Letovice, 
který vede podél řeky Svitavy. V současnosti je prakticky dokončena cyklostezka Brno - Adamov - Nový Hrad 
a město Blansko buduje úsek stezky Blansko - Nový Hrad. Vzhledem k již dokončeným cyklostezkám Lipůvka - 
Lažany, Skalička - Malhostovice a Malhostovice - Kuřim by mohl rovněž vzniknout zajímavý cyklistický okruh 
kolem Kuřimi. V Šebrově kuřimská cyklostezka protne stávající krajskou cyklotrasu Brno - Černá Hora. Stezka 
bude atraktivní i pro návštěvníky Wellness Kuřim z obcí na sever od Kuřimi a měla by k nám přilákat i cyklisty 
z Moravského krasu. Zpracovatelem studie byla firma Ing. A. Jebavý-ADOS, Alternativní dopravní studio 
a DHV CR, spol. s r.o. Cyklostezka má podporu obcí ležících na trase.  
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Stezka v Kuřimi začíná u nádraží a je rozdělena do tří etap. I. etapa Kuřim - Lipůvka by měla vést poli mezi 
Zlobicí a areálem TOS. Její součástí by měla být i větev od bazénu ulicí Blanenskou až k areálu firmy WALTER 
s. r. o., odkud by se měla za věznicí napojit do hlavní cyklostezky. Tím by se zajistil bezpečný pohyb cyklistů 
z Kuřimi do průmyslové zóny. II. etapa Lipůvka - Šebrov by měla vést po staré a motorovou dopravou málo 
zatížené silnici Lipůvka - Svinošice - Šebrov a měla by být téměř bez investic. III. etapu Šebrov – Nový Hrad 
studie řeší ve třech variantách a to ve směru od Kuřimi jako samostatnou stezku buď vpravo nebo vlevo od 
silnice a nebo jako součást hlavního dopravního prostoru silnice. Po dohodě s obcí Šebrov je navrhováno 
projektovat samostatnou cyklostezku vpravo od silnice (ve směru z Kuřimi do Blanska). 
Předpokládané celkové výdaje na zpracování projektové dokumentace jsou 2.850.448,- Kč včetně geodetického 
zaměření, projektu geologie a hydrogeologie, s rozdělením na DÚR a DPS. Předpokládané celkové výdaje na 
realizaci jsou dle studie cca 57 mil. Kč (bez DPH). 
Město požádalo o dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje na zpracování projektové dokumentace cyklostezky 
ve výši až 50% celkových výdajů. Pro čerpání dotace musí doložit doklad o finančním zajištění podílu žadatele. 
S vypracovanou projektovou dokumentací město může žádat o dotaci na realizaci cyklostezky. Regionální 
operační program NUTS 2 Jihovýchod poskytuje dotaci až 92% způsobilých výdajů projektu, Státní fond 
dopravní infrastruktury až 70% způsobilých výdajů projektu. 
17. června proběhlo jednání starosty a místostarostů Kuřimi se starostou Lipůvky a Šebrova ve věci zajištění 
financování projektu cyklostezky. Na jednání se dohodlo vypracování projektu I. etapy cyklostezky  v úseku 
Kuřim – Lipůvka, včetně větve Blanenskou ulicí do průmyslové zóny. Etapa z Šebrova k Svitavě se bude 
projektovat v případě, že se Šebrovu podaří zajistit finanční zdroje na tuto etapu. 
Předpokládané náklady na projekt I. etapy cyklostezky v úseku Kuřim – Lipůvka jsou 576.300,- Kč. 
Předpokládané náklady na větev stezky do průmyslové zóny jsou 333.158,- Kč. Projekt obou větví 1. etapy 
celkem by tedy měl stát 909.458,- Kč a z této částky by Kuřim mohla získat dotací z Jmk ve výši 50%, což je 
454.729,- Kč. Návrh na projekt cyklostezky již projednalo Zastupitelstvo Obce Lipůvka, které schválilo, že se 
bude podílet na spolufinancování projektu částkou odpovídající délce stezky na jejím katastru. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský - upozorňuje, že s tímto materiálem souvisí i materiál č. 18. 
PaedDr. D. Holman – nesouhlasí s touto realizací. 
Ing. M. Kotek – v případě, že by se podařilo vyřídit dotaci a za spolufinancování ostatními obcemi, by nás 
pořízení této cyklostezky stálo cca 1 mil. Kč. 
Ing. D. Sukalovský – důležité je vědět, z jakých peněz budeme tuto akci hradit. Žádá Ing. A. Varmužku 
o vyjádření. 
Ing. A. Varmužka – situace je vážná, propad daně je 5 %. Rezervu máme v cenných papírech a odpovídá zhruba 
ceně propadu daně. 
Ing. D. Sukalovský – žádá Ing. A. Varmužku o zpracování přehledu, jak si z čerpáním rozpočtu stojíme. 
Ing. O. Štarha – peněz do města přichází méně, budeme muset škrtat. Ale pokud se nám nepodaří udělat projekty 
na cyklostezky, tak už se je nám nepodaří udělat nikdy. Peníze by se mohly čerpat z úspor na výběrových řízení. 
Z. Kříž –cyklostezku by podpořil, ale raději by byl pro odložení materiálu do té doby, až bude přehled o čerpání 
rozpočtu. 
PaedDr. D. Holman – nemyslí si, že je toto nejdůležitější investicí, která by se měla realizovat. 
Ing. M. Kotek - hlasujme o tomto příspěvku dnes, případný souhlas ZM je potřeba zaslat na Krajský úřad JMK. 
 
Ing. D. Sukalovský vyhlásil ve 21,30 hod. přestávku na 15 minut. 
 
 
Přijaté usnesení: 1105/2011 - ZM schvaluje předložení žádosti o dotaci města Kuřimi Jihomoravskému 

kraji na zpracování projektové dokumentace I. etapy páteřní cyklostezky Kuřim - Lipůvka - 
Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový hrad (- Blansko) v úseku Kuřim – Lipůvka, který by 
měl být vhodný i pro vozíčkáře a in-line bruslaře a schvaluje finanční podíl města na tomto 
projektu do výše 460.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 10, proti 1, zdrželi se 5, nepřítomen 1. 
 
 
 

13. Informace o zpracované studii na využití vody z vrtané studny ve 
sportovním areálu na ul. Blanenská pro zásobování  objektu Wellness 
Kuřim 
(Příloha č. 13, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
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Firmou PÖYRY Environment a. s. byla vypracována  technickoekonomická studie za účelem získání informací 
o možnosti využití vody z vrtu a způsobu proveditelnosti zásobování objektu Wellness tak, aby bylo dosaženo 
snížení nákladů na spotřebu vody. Ze studie vyplývá nutnost provedení následujících opatření: vybudování 
šachty nad vrtem a osazení vrtu čerpadlem a výtlačným potrubím, vybudování výtlačného a přívodního řadu 
v délce cca 450 m včetně elektropřípojek a odpadního potrubí, dále výstavba úpravny vody s akumulační nádrží 
a vlastní technologie v objektu úpravny vody. Rozborem vody bylo zjištěno větší množství železa i manganu. 
Předpokládaná výše nákladů na realizaci je 17.650.800,- Kč. Tato částka několikanásobně převyšuje původní 
odhady nákladů na akci. Z tohoto důvodu byly osloveny další firmy k porovnání výše nákladů. Druhá nejnižší 
nabídka byla firmy ASIO s kalkulací 7.000.000,- Kč, firma AQUA ENVIRO s. r. o.(která realizovala vrtanou 
studnu) poskytla nejnižší orientační kalkulaci nákladů ve výši 6.400.000,- Kč. 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, zda návratnost 10 let je včetně provozních nákladů a zda byla zpracována studie 
proveditelnosti? 
Ing. O. Štarha – ano, návratnost je 10 let. Toto je pouze informace o rozpracovanosti a studii proveditelnosti 
necháme zpracovat. 
 
 
 

14. Informace o průběhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
(Příloha č. 14, předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
ZM Kuřim na svém zasedání 30. 5. 2011 schválilo další postup aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
(dále jen SPRM), určilo pracovní skupiny a definovalo příslušné problémové oblasti podle struktury SPRM 
z roku 2006. Nyní, v souladu se schváleným harmonogramem, předkládám ZM informaci o průběhu a závěrech 
4 jednání pracovních skupin. Připomínky členů ZM k závěrům pracovních skupin budou sděleny řídícímu týmu, 
který zasedá následující den po jednání ZM (29. 6. 2011) a budou prodiskutovány v průběhu dalšího 
projednávání v pracovních skupinách, příp. v poradních orgánech - komisích RM a výborech ZM.  
 
Pro zajištění externích poradenských služeb oslovil MěÚ Kuřim (Ing. Šiblová, koordinátorka projektu Zdravého 
města) 4 organizace, z nichž 3 podaly nabídku. Vybráno bylo Centrum pro regionální rozvoj Masarykovy 
univerzity, jehož zástupci se již podíleli na projednávání v pracovních skupinách. 
 
Jednání pracovních skupin (závěry - viz příloha) 
 
20. 6. 2011, od 18:00: jednání 1. pracovní skupiny – problémová oblast A - Infrastruktura 
20. 6. 2011, od 18:00: jednání 2. pracovní skupiny – problémová oblast B – Životní prostředí, zdraví 
22. 6. 2011, od 18:00: jednání 3. pracovní skupiny – problémová oblast C – Lidské zdroje a podnikání 
22. 6. 2011, od 18:00: jednání 4. pracovní skupiny – problémová oblast D – Řízení rozvoje 
 
Z jednání odešel RNDr. I. Poledňák. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na vědomí informaci o průběhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 

Kuřim.  
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

15. Zástavní smlouva 
(Příloha č. 15, 15A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
V souvislosti s přijatým úvěrem na financování Wellness Kuřim se město Kuřim zavázalo zastavit tento objekt 
poskytovateli úvěru, tedy Komerční bance a. s. Proto je ZM předkládán návrh zástavní smlouvy, který obsahuje 
zástavu objektu a příjezdové komunikace. 
 
Diskuse: 
Ing. P. Němec – zástavní smlouva měla být předložena dříve, a to k podpisu smlouvy o úvěru. 
Ing. A. Varmužka- vysvětluje, že zástava se předkládá, když je provedena kolaudace stavby. 
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Ing. P. Němec – čl. 11, 2 – banka bude mít prospěch a město mít prospěch nebude? Město nebude mít možnost 
spor řešit u příslušného soudu. 
Mgr. A. Zimmermannová – podle bankovního zákona, pokud je smlouva uzavřena v neprospěch banky, tak je 
neplatná. 
Ing. D. Sukalovský – ptá se Ing. A. Varmužky, kdy musí být smlouva podepsána? 
Ing. A. Varmužka – smlouva musí být podepsána ihned. 
Ing. M. Kotek – co se stane v případě, že smlouva nebude podepsána? 
Ing. A. Varmužka - porušili bychom podmínky smlouvy úvěrové, ve které jsme se zavázali ke smlouvě zástavní. 
 
Přijaté usnesení: 1106/2011 – ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zástavě nemovitostí s Komerční bankou 

a.s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle přílohy. 
Hlasováno: pro 13, zdrželi se 2, nepřítomni 2. 
 
 
 

16. Finanční výbor – zápis 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Z. Kříž) 
 
ZM je předkládán v příloze zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 23. 6. 2011. 
 
 
 

17. Zmocnění Finančního výboru 
(Příloha č. 17, předkládá Z. Kříž, vyřizuje FV ZMK) 
 
Na základě usnesení ze zasedání Finančního výboru ze dne 23. 6. 2011 je ZM předkládán následující návrh 
usnesení. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - na základě usnesení FV předkládám jako předseda FV tento materiál. 
Ing. D. Sukalovský – zdá se mu přijatelnější a jednodušší zmocnění FV pro konkrétní úkoly, toto je příliš 
obecné. 
 
Přijaté usnesení: 1107/2011 – ZM zmocňuje Finanční výbor ZM Kuřimi k provádění kontrol hospodaření 

v organizacích zřízených nebo založených městem Kuřim. 
Hlasováno: pro 12, zdrželi se 3, nepřítomni 2. 
 
 
 

18. Informace z Obecního úřadu Lipůvka 
(Příloha č. 18, předkládá Ing. D. Sukalovský) 
 
Zastupitelstvo Obce Lipůvka dne 21. 6. 2011 na svém zasedání č. 13/2011 schválilo usnesení v tomto znění: 
Obec Lipůvka po provedeném výběrovém řízení na dodavatele projektové dokumentace cyklostezky Lipůvka – 
Kuřim, přispěje na její vypracování. 
 
 
 

3. Rozpočtové opatření č. 7 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládána rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2011. 
 
Diskuse: 
J. Herman – ptá se, kolik Kč máme v rezervě? 
Ing. A. Varmužka – rezervu má město v cenných papírech. 
 
Přijaté usnesení: 1108/2011 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2011, dle 

přílohy. 
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Hlasováno: pro 15, nepřítomni 2. 
 

19. Různé 
V pondělí 4. července 2011 bude Městský úřad Kuřim z důvodu dovolené uzavřen. Ve čtvrtek 7. července 2011 
bude náhradní úřední den v době od 7,30 hod. do 15,00 hod. s přestávkou 11,30 – 12,30 hod. 
 
 
Ing. D. Sukalovský – došlo k jednání se SŽDC ohledně opravy výpravní budovy ČD, výstavby 3-4 
protihlukových zdí, záměru na rekonstrukce podchodu a otevření do ulice Dr. Vališe a opravy nástupišť a zřízení 
výtahu. 
J. Brabec – upřesňuje, že se má klást větší důraz na zpracování a uveřejnění zápisů z jednání dříve než 
uveřejňování usnesení. Dále upozorňuje, že měl být na zasedání projednán dopis od rodičů dětí, které nebyly 
přijaty do MŠ. 
Ing. D. Sukalovský – omlouvá se, že příspěvek nebyl předložen. Problémem se zabýval a zjišťoval možné 
postupy a změny, ale kritéria jako zastupitelé nemohou změnit. 
Ing. R. Hanák – na ZŠ Tyršova proběhla v minulém týdnu školská rada. Je potřeba upozornit na zvýšenou 
dopravní situaci a přijetí dopravních opatření u ZŠ Komenského, ve které vznikne od 1. 9. 2011 nová MŠ.  
I. Peřina – děkuje vstřícnému přístupu pana Břenka při řešení problémů na stadionu. Dále se ptá na činnost 
skupiny pro bytovou politiku. 
Ing. D. Sukalovský - tato pracovní skupina je cca v polovině příprav koncepce bytové politiky. Město Kuřim 
neuvažuje o masivním prodeji bytů, spíše o přeměně bytů pro sociální potřeby. 
Ing. P. Němec – upozorňuje, že koncem roku skončí smlouva s Direct Film s.r.o. Zadávací řízení na nového 
poskytovatele by mělo být předloženo na dalším zasedání. Dále taky na výběr druhého poskytovatele - Zlobici. 
Ing. D. Sukalovský – připomíná, že ke dni 30. 6. 2011 se vypíná analogové vysílání. 
 
 
Z jednání odešla Ing. M. Macková. 
 
 
Další zasedání ZM se uskuteční 23. srpna 2011 v 17 hod. v zasedací místnosti MěÚ Kuřim. 
 
 
Člen návrhové komise Z. Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání ve 22,37 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
 
 
 
Ing. M. Macková           Ing. M. Kotek 
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V Kuřimi dne 28. 6. 2011 
Zapsala: P. Glosová 
 
Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
EMBRA – nový návrh smlouvy o uzavření budoucí Kupní smlouvy  
 
Materiály: 
 
1, 1A, 1B    Plnění usnesení Zastupitelstva města Kuřimi k 20. 6. 2011 
     Zrušení usnesení 
     Informace o stavu plnění usnesení 
2, 2A, 2B, 2C, 2D    Závěrečný účet 2010 
3, 3A, 3B, 3C    Rozpočtové opatření č. 7 
4, 4A  Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvková organizace a změny v rejstříku škol a 
školských zařízení 

5, 5A, 5B, 5C    Podnět ke změně Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
6, 6A      Směna bytů – Město Kuřim x Pecháčková Marta 
7, 7A, 7B, 7C, 7D  Ing. Milan Pangrác, Vohančice 67, Tišnov – Smlouva o uzavření budoucí 

kupní smlouvy 
8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G  Odprodej pozemku vedle obchodního domu Penny Market  
9, 9A      Kontrolní výbor – zápis 
10, 10A, 10B     Zápis z jednání Sportovního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
11     Informace o ÚP Kuřim, Zásady územního rozvoje 
12 Žádost o dotaci na zpracování projektové dokumentace cyklostezky Kuřim - 

Lipůvka - Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový Hrad ( - Blansko) – 
dopracovaný materiál z minulého jednání 

13 Informace o zpracované studii na využití vody z vrtané studny ve 
sportovním areálu na ul. Blanenská pro zásobování  objektu Wellness Kuřim 

14, 14A    Informace o průběhu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
15, 15A    Zástavní smlouva 
16, 16A    Finanční výbor – zápis 
17     Zmocnění Finančního výboru 
18     Informace z Obecního úřadu Lipůvka 
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Výsledky veřejného hlasování na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi 28. 6. 2011 
 

Hlasování o volbě návrhové komise – Z. Kříž, R. Hanák 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / - / / / nepřít. / / / / 15 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - / - - - nepřít. - - - - 1 

Usnesení č. 1089/2011 
 
Hlasování o volbě ověřovatelů zápisu – M. Macková, M. Kotek  

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / - / / / nepřít. / / / / 15 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - / - - - nepřít. - - - - 1 

Usnesení č. 1090/2011  
 

Hlasování o pořadu zasedání  
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1091/2011 
 
Hlasování: ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 20. 6. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č.  1092/2011 
 
Hlasování: ZM ruší usnesení č. 1143/2010, kterým se odkládá materiál o zřízení stavebního výboru. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1093/2011 
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Hlasování: ZM schvaluje závěrečný účet hospodaření Města Kuřimi k 31. 12. 2010 s výrokem bez výhrad a bere na vědomí „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření“. 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1094/2011 
  
Hlasování: ZM schvaluje Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace o změně míst výkonu činnosti mateřské 
školy od 1. 9. 2011. 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1095/2011 
 
Hlasování: ZM souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace z 365 na 413 dětí od 1. 9. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1096/2011 
 
Hlasování: ZM souhlasí s navýšením kapacity školní jídelny Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ze 180 na 500 stravovaných od 1. 9. 
2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1097/2011 
 
Hlasování: ZM souhlasí s podáním žádosti o změny v rejstříku škol a školských zařízení u Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace od 1. 9. 
2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1098/2011 
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Hlasování: ZM schvaluje podnět k pořízení změny ÚPN SÚ Kuřim - změna využití návrhové plochy veřejné zeleně na plochu dopravy (PHM, garáže, parkování) pro pozemek parc. č. 
2731/7, k. ú. Kuřim, s podmínku, že žadatel uhradí náklady spojené s pořízením změny i v případě záporného výsledku. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / - - / / / / / nepřít. / / - / 13 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - / / - - - - - nepřít. - - / - 3 

Usnesení č. 1099/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje směnu bytu č. xxx (1+kk) umístěného ve IV. NP bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxx v Kuřimi, vlastník město Kuřim, za byt č. xxx (2+kk) umístěný ve II. 
NP bytového domu č. p. xxx na ul. xxxxxxx v Kuřimi, vlastník Marta Pecháčková, trvale bytem xxxxxxx Lanškroun, s doplatkem města Kuřim ve výši 450.000,- Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1100/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje uzavření Budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je nabytí staveb – parkovacích stání, vybudovaných na pozemcích parc. č. 550/1, 612/12, 612/13, 612/19, 
612/20, 4216/1, event. části pozemku p. č. 633, vše k. ú. Kuřim, z vlastnictví investora Milana Pangráce, xxxx, Tišnov, za cenu 100,- Kč/ park.stání vč. DPH do majetku města se změnami. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / - / / / / / / nepřít. / - / / 14 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - / - - - - - - nepřít. - / - - 2 

Usnesení č. 1101/2011 
 
Orientační hlasování o výši kupní ceny za odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / / / / / / / / - - nepřít. / / / / 13 
Proti                   
Zdrž                   

 
Hlasování: ZM ruší usnesení č. 1073/2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / - / / / - - / / / - - nepřít. - - - - 7 
Proti - - - - - / - - - - - - nepřít. - - - - 1 
Zdrž - / - - - - / - - - / / nepřít. / / / / 8 

Usnesení nebylo přijato. 
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Hlasování: ZM schvaluje odprodej části pozemku parc. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim, o celkové výměře cca 1500 - 1800 m2 za cenu 1.354,- Kč/m2, v souladu se smlouvou o uzavření 
budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva jako práva věcného dle přílohy G, společnosti ALING, s. r. o., IČ 26262363, s tím, že budoucí kupní smlouva a smlouva o 
zřízení předkupního práva jako práva věcného bude uzavřena do 31. 12. 2011 s kaucí 10 % z kupní ceny, uhrazené na účet města ke dni podpisu smlouvy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro - / - - - / / - - - / / nepřít. / / / / 9 
Proti - - - - - - - / - - - - nepřít. - - - - 1 
Zdrž / - / / / - - - / / - - nepřít. - - - - 6 

Usnesení č. 1102/2011 
 
Hlasování: ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou průběhu reklamačního řízení na stavbě Wellness Kuřim v termínu do 31. 12. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1103/2011 
 
Hlasování: ZM pověřuje Kontrolní výbor ZM Kuřimi kontrolou používání služebních vozidel a vedení evidence jízd vozidel MěÚ Kuřim a příspěvkových organizací města v termínu 
do 31. 12. 2011. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / / / / / / nepřít. / / / / 16 
Proti - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1104/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje předložení žádosti o dotaci města Kuřimi Jihomoravskému kraji na zpracování projektové dokumentace I. etapy páteřní cyklostezky Kuřim - Lipůvka - 
Svinošice - Šebrov - Kateřina - Nový hrad (- Blansko) v úseku Kuřim – Lipůvka, který by měl být vhodný i pro vozíčkáře a in-line bruslaře a schvaluje finanční podíl města na tomto 
projektu do výše 460.000,- Kč. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro - - / / / - - / / / / / nepřít. - - / / 10 
Proti / - - - - - - - - - - - nepřít. - - - - 1 
Zdrž - / - - - / / - - - - - nepřít. / / - - 5 

Usnesení č. 1105/2011 
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Hlasování: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o zástavě nemovitostí s Komerční bankou a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, dle přílohy. 
 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / - - / / nepřít. / / / / nepřít. / / / / 13 
Proti - - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - / / - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 2 

Usnesení č. 1106/2011 
 
Hlasování: ZM zmocňuje Finanční výbor ZM Kuřimi k provádění kontrol hospodaření v organizacích zřízených nebo založených městem Kuřim. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / nepřít. / / - - nepřít. / / - / 12 
Proti - - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. - - / / nepřít. - - / - 3 

Usnesení č. 1107/2011 
 
Hlasování: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2011, dle přílohy. 

 Holman  Peřina  Kalinová  Macková  Němec Herman  Hanák  Poledňák Zejda Kotek Brabec Ambrož  Procházková Kříž  Koláček   Sukalovský Štarha  
Pro / / / / / / / nepřít. / / / / nepřít. / / / / 15 
Proti - - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 0 
Zdrž - - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - - - - 0 

Usnesení č. 1108/2011 
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