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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 

ze zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi č. 8/2012 konaného dne 13. 9. 2012 
 
Přítomni:  
Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož , Jiří Brabec , Ing. Rostislav Hanák , Jan Herman , Mgr. Michaela Kalinová,  Ing. 
Miloš Kotek , Zdeněk Kříž, Ing. Miluše Macková , Ing. Petr Němec, Ivo Peřina , Ing. Oldřich Štarha , 
Vladislav Zejda – členové zastupitelstva města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
Omluveni: Jiří Koláček, PaedDr. David Holman 
 
Neomluveni: RNDr. Igor Poledňák, MUDr. Renata Procházková 
 
 
Starosta zahájil zasedání ZM v 17,06 hodin, úvodem bylo p řítomno 13 členů ZM, tedy nadpoloviční 
většina. 
ZM je usnášeníschopné. 
 
 
Zápis z minulého zasedání byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Návrhová komise: 
Přijaté usnesení: 1144/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdenka Kříže a Mgr. 

Michaelu Kalinovou. 
 
Ověřovatelé zápisu:  
Přijaté usnesení: 1145/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce 

a Ing. Miloše Kotka. 
Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 13. 
 
 
 
Program: 
 

1.   Bytové družstvo Sv. Ján - možnost přefinancováni zůstatků hypotečních úvěrů 
 

2.  Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 
 

3.  Informace o projednávání návrhu ÚP Kuřim 
 

4. Různé 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje nejprve projednat materiál č. 3, týkající se informace o projednávání návrhu 
územního plánu Kuřim z důvodu přítomnosti Ing. arch. J. Kynčla, PhD., který územní plán města 
zpracovává. Poté by byl projednáván materiál označený číslem 1 a číslem 2. 
 
 
Přijaté usnesení:  1146/2012 - ZM schvaluje  program jednání se změnou. 
Hlasováno: pro 13, nep řítomni 4. 
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3. Informace o projednávání návrhu ÚP Ku řim 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. V. Indrová) 
 
Odbor investiční předkládá ZM informaci o stavu ÚP Kuřim. 
Návrh nového ÚP Kuřim je ve fázi projednávání - zpracovatel ÚP odevzdal návrh ÚP Kuřim 
pořizovateli (odboru investičnímu) dne 29. 5. 2012. Během první poloviny měsíce června byla na JMK 
projednána žádost o konání společného jednání nad návrhem ÚP Kuřim (v budově JMK z důvodu 
výhodnější dostupnosti pro zástupce dotčených orgánů, odborů KrÚ JMK a příslušných územních 
pracovišť ministerstev). Oznámení o společném jednání o návrhu ÚP Kuřim bylo rozesláno dle 
zákonných lhůt dne 15. 6. 2012 s oznámením termínu konání společného jednání dne 19. 7. 2012. 
Dne 21. 6. 2012 byly rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zrušeny Zásady územního rozvoje 
JMK (dále jen ZÚR), tj. nadřazená územně plánovací dokumentace, která je pro pořizování územních 
plánů jednotlivých obcí závazná. 
Dne 19. 7. 2012 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo společné jednání 
o návrhu ÚP Kuřim s dotčenými orgány. V projednaném návrhu ÚP Kuřim je „severní obchvat Kuřimi“ 
zařazen do návrhu a tzv. „jižní obchvat Kuřimi“ zařazen do územní rezervy. 
K návrhu byly podány dotčenými orgány souhlasná i nesouhlasná stanoviska. Pokud se podaří 
v dohodovacím řízení nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů (zejména OŽP MěÚ Kuřim, OŽP KrÚ 
JMK) změnit na souhlasná stanoviska, lze ÚP vydat i přes zrušení ZÚR. V současné době není možné 
zcela přesně sdělit, které kroky bude nutné v rámci projednání návrhu ÚP Kuřim opakovat, protože 
nejsou známy výsledky dohodovacích řízení. 
Nové jednání na JMK by bylo možné dohodnout v termínu po 20. 9. 2012, a to s ohledem na 
přítomnost pracovníků JMK, se kterými je nutné jednat. 
I po zrušení ZÚR JMK musí být v ÚP Kuřim prověřena územní ochrana pro záměry na plochy 
a koridory vymezené Politikou územního rozvoje 2008 – nástroj územního plánování na celostátní 
úrovni. 
 
Pro pokračování prací na projednání a schválení nového ÚP Kuřim je nutné zvolit jednu z těchto 
variant: 
1. upravit současný návrh ÚP tak, že z něho budou vypuštěny odkazy a označení koridorů a ploch 

odkazující se na ZÚR, a budou označeny jako blíže neurčené dopravní stavby. Tzn. že: severní 
obchvat Kuřimi zůstane vymezený jako koridor pro dopravní stavby v návrhu a jižní obchvat 
Kuřimi bude vymezený jako územní rezerva pro dopravní stavby. 

 
Pokračovat lze v případě, že budou nesouhlasná stanoviska dotčených orgánů změněna na kladná. 
Poté budou podány žádosti o stanovisko JMK (odbor územního plánování a stavebního řádu) 
a o souhlas s vydáním ÚP a se svoláním veřejného projednání. Výsledkem dohodovacího řízení může 
být i změna návrhu, ze které by vyplývala nutnost opakovat některé části projednání nebo schválit 
nové „Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Kuřim“. Pokyny schvaluje zastupitelstvo města. 
 
2. V případě, že samospráva nebude souhlasit s uvedením severního obchvatu jako návrhové 

plochy, mohou být severní i jižní obchvat Kuřimi v návrhu ÚP Kuřim vedeny jako územní rezervy 
dopravních staveb. 

 
Po projednání této varianty na JMK bude možné upřesnit, do jaké fáze se v projednávání návrhu ÚP 
Kuřim bude nutno vrátit, případně zda vznikne požadavek upravit a schválit v ZM „Pokyny pro 
zpracování návrhu ÚP Kuřim“. Z toho by dále plynula nutnost rovněž opravit dokumentaci a zopakovat 
projednání návrhu ÚP Kuřim (nové společné jednání s dotčenými orgány). 
 
Na vícepráce bude nutné uzavřít se zpracovatelem ÚP dodatek ke smlouvě o dílo. 
 
 
Diskuse: 
J. Kynčl – pokud je něco zařazeno do rezervy, není podmínkou, že se zde musí stavět. Rezerva je 
jako pojistka, že se v této lokalitě s touto akcí počítá. Plochy budou připraveny a rozhodnutí se 
odsouvá, až budou schváleny ZÚR. Na jaře 2011 se zpracovával návrh územního plánu, který se 
odevzdal o 3 měsíce později. Dne 22. 9. 2011 vstoupily v platnost ZÚR. Územní plán byl zpracován 
v květnu 2012, dotčené orgány obdržely pozvánku. O měsíc později byly ZÚR zrušeny rozhodnutím 
soudu. V červenci letošního roku dále dotčené orgány jednaly a nyní je potřeba rozhodnout, kterou 
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možnost město Kuřim zvolí. Jsou navrženy dvě možnosti: 1. varianta je severní obchvat v návrhu 
a jižní obchvat v rezervě. Toto je návrh, který by měl rychlejší řešení. Tímto se ostatní řídí a v tomto by 
bylo možno pokračovat. 2. varianta – schválit novou úpravu – dát obě varianty, severní i jižní, do 
rezervy. V této chvíli nemá ŘSD ani MD ČR nástroje nás nutit do severní varianty. Varianta č. 2 bude 
zdlouhavější. 
S. Bartoš – máme některá stanoviska dotčených orgánů státní správy. Ještě s nimi budou probíhat 
jednání zejména v oblasti životního prostředí. 
J. Kynčl – s dotčenými orgány budou probíhat jednání včetně vypořádání námitek. V těchto dnech se 
bude schvalovat novela stavebního zákona. Pokud bude schválena, dojde k prodloužení lhůty pro 
schválení nového územního plánu. Veřejné projednání územního plánu proběhne určitě až v příštím 
roce. Územní plán bychom museli upravovat dle novely zákona. Zatím neexistuje prováděcí předpis. 
D. Sukalovský – dopravní řešení musíme podřídit zásadám územního rozvoje. Nyní je na nás, jaký 
vzejde signál z naší strany. 
J. Brabec – pokud rozhodneme o variantě č. 2, bude to déle trvat, než se vypořádáme s námitkami. 
Co platí do té doby? 
J. Kynčl – nejpozději do 31. 12. 2014 platí starý územní plán. Nejsme v žádné časové nouzi. 
P. Němec – ví někdo, jaký další postup zvolil Jihomoravský kraj v záležitosti soudem odmítnutých 
ZÚR? 
J. Kynčl – byla snaha o nové ZÚR. Po té, co byl vydán rozsudek, převládá názor, že se opraví 
stávající zásady. Proces opravy bude delší, cca do poloviny příštího roku. 
S. Bartoš – kraj jde zřejmě všemi směry. Byli jsme požádáni o naše stanoviska, co se z naší strany 
změnilo. Oni uvažují o podání stížnosti k ústavnímu soudu. Jestli budou pořizovat nebo opravovat, 
zatím nikdo neví. 
D. Sukalovský – u ústavního soudu byla stížnost podána 
V. Zejda – pokud nyní zvolíme 1. variantu, tak sami popíráme naše původní rozhodnutí prosazovat 
variantu jih. 
V. Zejda – jak byly v ZÚR řešeny ochranné koridory? 
J. Kynčl – územní plánování má 3 stupně. Každý dokument zpřesňuje údaje z předchozího. Nejvyšší 
a nejobecnější stupeň je na úrovni státu. ZÚR jsou rozpracovány s určitou podrobností. Koridory byly 
určené v konceptu. Vše se projednává s dotčenými orgány. 
P. Němec – nepředpokládá, že by město Brno, Jihomoravský kraj a Ředitelství silnic a dálnic změnili 
svoje odmítavé stanovisko k jižnímu obchvatu, neví, jaká opatření nebyla ještě udělána, aby byl 
prosazen jižní obchvat, to co bylo zpracováno stálo město kolem 1 milionu korun. Jen sám projekt 
jižního obchvatu byl za 500 – 600 tisíc a k tomu všechny možné studie. Nechce již dávat další peníze 
na projekty a studie týkající se jižního obchvatu. Nic se nezmění ani po krajských volbách. Byl na 
schvalování ZÚR a viděl tu hlasovací mašinérii při projednávání jednotlivých bodů programu včetně 
ZÚR. Nevěří, že máme šanci uspět. Byl by pro dokončení územního plánu a přikláněl by se pro 
variantu č. 1 usnesení. 
D. Sukalovský – vedeme jednání kolem územního plánu i kolem ZÚR. 
M. Kotek – nic nás netlačí, abychom spěchali. Byl by pro využití všech možností – ponechat vše 
v rezervě. 
O. Štarha – připomíná, že myšlenkou obchvatu se zabýváme 5 let. Vše stálo mnoho úsilí a finančních 
prostředků. Nyní jsme na rozcestí, ale nemusíme volit smírnější variantu. Myslí si, že po schválení 
novely stavebního zákona nemusí být územní plán schválen do konce roku 2014, ale až do konce 
roku 2019. Bude hlasovat pro složitější variantu. 
J. Herman – je pro variantu č. 2. Nebál by se toho. Varianta č. 2 nevylučuje variantu č. 1 – nezavíráme 
si tuto cestu. 
P. Němec – můžeme udělat územní plán se dvěma rezervami? 
J. Kynčl – ano, můžeme. 
P. Němec – projednávání směřuje k přijetí návrhu druhého usnesení. Nechtěl by, aby se v případě 
jeho schválení zastavil rozvoj Kuřimi, protože nebudeme chtít dělat změny starého územního plánu 
a nový ještě nebude schválen. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat orientačně o obou usneseních. To, které bude mít větší podporu, 
bude hlasováno. 
 
Návrh usnesení: ZM bere na v ědomí informaci o stavu pořizování Územního plánu Kuřim 

a schvaluje  pokračovat v projednávání stávajícího návrhu Územního plánu Kuřim 
s dopravním řešením - severní obchvat veden v návrhu, jižní obchvat veden 
v územní rezervě. 

Hlasováno: pro 0. 
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Přijaté usnesení: 1147/2012 - ZM bere na v ědomí  informaci o stavu pořizování Územního plánu 

Kuřim a schvaluje  pokračovat v projednávání návrhu územního plánu s tím, že 
severní i jižní obchvat Kuřimi budou v návrhu Územního plánu Kuřim vedeny jako 
územní rezervy dopravních staveb. 

Hlasováno: pro 13, nep řítomni 4. 
 
 
 
Z jednání odešel v 17,45 hod. I. Pe řina. 
 
 
 

1. Bytové družstvo Sv. Ján - možnost p řefinancováni z ůstatk ů 
hypote čních úv ěrů 
(Příloha č. 1, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. V. Burkart) 
 
Bytové družstvo Sv. Ján má možnost přefinancovat zůstatek hypotečních úvěrů. Na přefinancováni 
zůstatku hypotečních úvěrů u Komerční banky přijme družstvo úvěr od Volksbank a.s. nebo od České 
spořitelny, a.s. ve výši max. 55 mil. Kč. Poskytovaný úvěr bude splatný do 12 let od data podpisu 
úvěrové smlouvy, s pevnou úrokovou sazbou ve výši max. 2,90% p.a. fixovanou na dobu 5 let. ZM 
schvaluje zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut Volksbank a.s. 
nebo Českou spořitelnou a.s. ve výši max. 28,05 mil. Kč přijatého úvěru  zřízením zástavního práva 
k ideálním spoluvlastnickým podílům Města Kuřim ve výši 51% na bytových jednotkách v bytových 
domech Hojerova 1467, 1468, 1469, Metelkova 1491, 1492, 1493, 1494, 1534, 1535, 1536 a 1537 
včetně příslušných spoluvlastnických podílů na společných částech budov v bytových domech 
a pozemkům parc. č. 2642/21, 642/422, 2642/423, 2642/510, 2642/88, 2642/174, 2642/424, 
2642/428, 2642/431, 2642/435, 2642/733, 2642/182, 2642/502, 2642/286, 2642/477, 2642/479, 
2642/488, 2642/496, 2642/485, 2642/489, 2642/486, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném 
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, pracoviště Brno – venkov, obec Kuřim, katastrální území 
Kuřim na LV 5246, 5247,5244, 5245, 5242, 5243, 5399, 5400, 5401, 5402, 5465, 5466, 5467, 5468, 
5469, 5470, 5471, 5472, 5150, 5473, 5264 a 5481. 
 
Diskuse: 
V. Burkart – vysvětlil svůj příspěvek. 
M. Kotek – ptá se, kolik je stávající sazba. 
V. Burkart – 4,5 %. 
J. Herman – vítězit bude nejnižší úroková sazba? 
V. Burkart – úroková sazba i podmínky smlouvy. 
P. Němec – je správné, že se bytové družstvo snaží refinancovat úvěr, není však spokojen 
s předloženým příspěvkem. Rozhodujeme o 28 mil. Kč, tak bychom o tom měli mít více informací, 
např. předložený návrh smlouvy. Výsledné materiály z dřívějšího jednání o refinancování úvěru si 
nechal zaslat. Z nich je možno o tom, k čemu se rozhodujeme, získat informace. Výsledek jednání 
s novým finančním ústavem bude v mnohém podobný, některá fakta se nezmění. Když se 
rozhodujeme u mnohem menších financí třeba na stavbu chodníku, je k tomu množství papírů 
a proběhne několik jednání, než se rozhodne. Nevím, jestli je možné takto nejednoznačně určit 
v usnesení, se kterou bankou bude nakonec úvěr uzavřen. Usnesení musí mít určité znaky a jeden 
z nich je jednoznačnost jeho obsahu. 
V. Burkart – družstvo nežádá o úvěr město. Jen žádají město o ručitelský závazek. Nyní nemá 
smlouvy, které by bylo možno předložit ZM. Podmínky se dojednávají. Má nyní jen obecné návrhy, ale 
podepisovat se budou jiné. Situace je taková, že pořád úrokové sazby klesají. Družstvo do příštího 
pátku bude o podmínkách ještě jednat a může je výrazně zlepšit. 
P. Němec – materiál mohl projít finančním výborem, zdrží se hlasování. 
R. Hanák – ručitelský závazek je ve stejném rozsahu jako na začátku? 
V. Burkart – postupným splácením úvěru se snižuje. 
M. Kalinová – souhlasí. Byl by problém vypustit z usnesení názvy bank? Je schválení tohoto usnesení 
důležité? 
V. Burkart – formulace tohoto usnesení je konzultováno s právním oddělením obou bank. Ano, nyní je 
zavazující. 
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Z. Kříž – žádá doplnit IČ do usnesení. 
D. Sukalovský – budou doplněna. Navrhuje hlasovat o obou usneseních společně. 
 
Přijaté usnesení: 1148/2012 - ZM bere na v ědomí  záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 

družstvo, IČ 26277212, na přefinancování zůstatku hypotečních úvěrů 
č. 0620007203320 a č. 0620008201521 čerpaných Bytovým družstvem Sv. Ján 
Kuřim, družstvo u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, čerpaných k dofinancování 
výstavby 144 bytových jednotek v bytových domech družstva (lokalita Díly za sv. 
Janem, ulice Hojerova a Metelkova), v souladu s usnesením ZM č. 1148/02 
a usnesením ZM č. 1158/03. 

 
Přijaté usnesení: 1149/2012 - ZM schvaluje  zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, 

který bude poskytnut Volksbank a.s. IČ 25083325, nebo Českou spořitelnou a.s. 
IČ 45244782, ve výši max. 55 mil. Kč ručitelským prohlášením ve výši 51% 
z poskytnutého úvěru (tj. do výše 28.050.000,- Kč) vystaveným Městem Kuřim, 
IČ 00281964. 

Bylo hlasováno pro ob ě usnesení spole čně: pro 10, zdrželi se 2, nep řítomno 5. 
 
 
 
 

2. Wellness Ku řim s.r.o. – dozor čí rada 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
ZM na svém minulém zasedání dne 21. 8. 2012 přijalo následující usnesení č. 1130/12: 
ZM navrhuje Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady k volbě členy dozorčí rady Wellness 
Kuřim s.r.o., IČ 29223380, Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, a to Jiřího Poláše, Jiřího Jakubce, Aleše 
Varmužku, Františka Mertu a Jiřího Marka. 
 
RM projevila vůli jmenovat jako členy dozorčí rady obchodní společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29223380, všechny navržené kandidáty, tj. 5 členů. 
K této skutečnosti uvádí OMP následující skutečnosti: 
 
a) dle § 200 odst. 1 obchodního zákoníku musí mít dozorčí rada (DR) min. tři členy nebo počet členů 
musí být dělitelný třemi. V případě, že by ZM rozhodlo o navýšení počtu členů DR, musí navrhnout 
RM ke jmenování ještě min. jednoho kandidáta.  
 
b) případné navýšení členů DR je změnou zakladatelské listiny (aktuální znění lze najít na internetu 
v obchodním rejstříku) a tato úprava by musela být schválena ve smyslu § 84 odst. odst. 2 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zastupitelstvem města (Zastupitelstvu obce je vyhrazeno mj. - 
rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, 
společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených 
právnických osobách) 
V současné zakladatelské listině není uvedeno funkční období. Podle obchodního zákoníku (§ 200 
odst. 2) jsou členové DR voleni na dobu určenou stanovami, ale jejich funkční období nesmí 
přesáhnout 5 let. OMP doporučuje upravit funkční období a to na období 5 let. 
Při změně počtů členů DR by také bylo třeba upravit v zakladatelské listině kvorum min. přítomných. 
 
c) existuje i možnost dozorčí radu zrušit, neboť u společnosti s ručením omezeným není podle 
obchodního zákoníku povinnost tento orgán zřídit (§ 137 obch. zákoníku). 
 
OMP dále upozorňuje, že s každým členem DR musí být uzavřena „smlouva o výkonu funkce“. 
Členové DR musejí tuto funkci vykonávat s péčí řádného hospodáře a při porušení jejich povinností se 
lze vůči nim domáhat náhrady škody. Není vyloučena ani jejich odpovědnost v trestněprávní rovině. 
 
Veškeré změny by musely být provedeny formou notářského zápisu, který by byl vyhotoven u JUDr. 
Danuše Hyprové, Brno a následně vloženy do obchodního rejstříku. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – minimální počet jsou 3, pokud je více členů, počet musí být dělitelný 3. 
V zakladatelské listině máme dozorčí radu o 3 členech. Pokud bude zvoleno více členů, je potřeba 
zakladatelskou listinu změnit. 
J. Brabec – nechal by rozhodnutí na RM. 
D. Sukalovský – změnily se okolnosti, proto je zastupitelstvo informováno. Pan J. Jakubec se vzdal 
nominace z důvodu střetu zájmů (provádí pro Wellness Kuřim účetní práce) a A. Varmužka by 
odstoupil. Hlasujme, kdo je pro, abychom se tímto materiálem dále nezabývali a rozhodla RM: 
Hlasováno: pro 12. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Wellness Kuřim 

s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29223380, spočívající ve zvýšení 
počtu členů dozorčí rady ze tří na …., v určení funkčního období na 5 let 
a pověřuje starostu města podpisem notářského zápisu. 

 
Návrh usnesení: ZM navrhuje  Radě města Kuřimi v působnosti valné hromady obchodní 

společnosti Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29223380, 
k volbě člena dozorčí rady pana(í) ................................ 

O těchto usneseních nebylo hlasováno. 
 
 
 
 

4. Různé 
J. Herman – kontrolní výbor má poslední úkol, a to kontrolu evidence projektů a studií. Přijímá návrhy 
úkolů pro činnost kontrolního výboru. 
D. Sukalovský – návrhy zasílejte panu Hermanovi. 
 
J. Brabec – žádá informaci o přestavbě kotelny v sídlišti Na Loučkách. Podle informací chce majitel 
nad kotelnou v 1. NP postavit malometrážní byty. 
D. Sukalovský – toto projednávala rada města. Projekt byl dopracován do podoby, aby vyhovoval 
normám. Rada města vyslovila s tímto záměrem nesouhlas. Byla vypracována studie, ve které se 
nedoporučuje jakákoliv další bytová výstavba v této lokalitě. Příští týden bude probíhat další jednání. 
 
J. Brabec – v souvislosti s předvolební kampaní ČSSD by se rád zeptal, co je nového s výstavbou 
podchodu pod železniční tratí. Bohužel tu není přítomen 1. místostarosta. 
D. Sukalovský – Drážní úřad Olomouc vydal stavební povolení, které ještě nenabylo právní moci. 
Pravděpodobně dojde k podání námitek, i když obyvatelé ulice Dr. Vališe nejsou účastníky řízení. 
Požádali jsme ROP Jihovýchod o prodloužení termínu pro doložení stavebního povolení, bylo nám 
vyhověno a termín je do března 2013. Nyní probíhají jednání s investory. Situace je příznivá. České 
dráhy opraví výpravní budovu, bezbariérový přístup na nádraží a výtah na 1. nástupiště. I v tomto 
případě je požádáno o stavební povolení. Akce bude pravděpodobně realizována v roce 2013. Pouze 
se musí majetkově dořešit rampa pro vozíčkáře do budovy nádraží. 
O. Štarha – rampa se bude budovat na pozemcích města Kuřimi. Ze stavebního zákona vyplývá, že 
pokud město vlastní pozemek, bude vlastnit i stavbu. Navíc České dráhy nemají zájem nic kupovat. 
Bude nejjednodušší, když bude město Kuřim i vlastníkem rampy, kterou vybuduje. 
D. Sukalovský – opravu podchodu a vybudování výtahu na 2. a 3. nástupiště bude realizovat SŽDC. 
Počítá se se zařazením této stavby v roce 2013. Dále budou probíhat 2 stavby – rekonstrukce 
1. koleje v úseku Král. Pole – Kuřim. Výstavba protihlukové stěny na brněnském zhlaví tzn. směrem 
k sídlišti Na Loučkách. Zatím se nepodařilo dohodnout výstavbu protihlukové zdi v tišnovském zhlaví. 
Projektová dokumentace na rekonstrukci podchodu je ve stádiu příprav, jednání pokračují. J. Brabec – 
je pravda, že se bude platit Českým drahám za výluku na kolejích? 
D. Sukalovský – za výluku se SŽDC platí vždy. Předběžná dohoda je, že se najde technické řešení, 
aby došlo jen k nezbytně nutné výluce. Náklady za výluku jsou uznatelným nákladem a budou 
hrazeny z dotace. 
 
A. Zimmermannova – zve občany města na závody na cyklostezce konané dne 22. 9. 2012. Další 
informace jsou na webových stránkách města. 
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J. Brabec – tuto sobotu 15. 9. 2012 se koná již tradiční pochod po trase zrušené železniční trase 
Kuřim – Veverská Bítýška. Příští sobotu 22. 9. 2012 od 8 hod. je v domě kultury šachový turnaj pro 
širokou veřejnost. 
 
D. Sukalovský – ve dnech 12. - 13. října 2012 probíhají krajské volby. V sobotu 13. října 2012 se 
konají hasičské hody. Další pozvánka je na výstavu drobného zvířectva konanou ve dnech 13. - 14. 
října 2012 ve výstavním areálu ZO ČSCH Kuřim, ul. Otevřená. 
 
 
 
 
Další zasedání ZM se uskute ční 16. října 2012 v 17 hod. v zasedací místnosti M ěÚ Kuřim. 
 
 
 
Člen návrhové komise Zdeněk Kříž přednesl schválená usnesení. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 18,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu: 
 
 
Dne:            Dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr N ěmec  Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 9. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Přílohy: 
Usnesení 2x 
Pozvánka 1x 
Usnesení návrhové komise 2x 
Prezenční listina 
Výsledky veřejného hlasování 
 
 
Materiály: 
 
1   Bytové družstvo Sv. Ján - možnost přefinancováni zůstatků hypotečních úvěrů 
2   Wellness Kuřim s.r.o. – dozorčí rada 
3   Informace o projednávání návrhu ÚP Kuřim 



 1

Výsledky ve řejného hlasování na zasedání Zastupitelstva m ěsta Ku řimi 13. 9. 2012 
 

1144/2012 - ZM schvaluje jako členy návrhové komise Zdeňka Kříže a Mgr. Michaelu Kalinovou. 
 Holman   Peřina  Kalinová   Macková   Němec Herman   Hanák  Poledňák Zejda Kotek  Brabec  Ambrož   Procházková  Kříž  Koláček   Sukalovský  Štarha   
Pro nepřít. / / / / / / nepřít. / / / / nepřít. / nepřít. / / 13 
Proti nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - nepřít. - - 0 
Zdrž nepřít. - - - - - - nepřít. - - - - nepřít. - nepřít. - - 0 

 
1145/2012 - ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání ZM Ing. Petra Němce a Ing. Miloše Kotka. 

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

 
1146/2012 - ZM schvaluje  program jednání se změnou. 

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

  
projednávání územního plánu: orientační hlasování – podpora návrhu usnesení: ZM bere na vědomí informaci o stavu pořizování ÚP Kuřim a schvaluje pokračovat v projednávání stávajícího návrhu ÚP Kuřim s dopravním 
řešením - severní obchvat veden v návrhu, jižní obchvat veden v územní rezervě. 

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

 
1147/2012 - ZM bere na v ědomí  informaci o stavu pořizování ÚP Kuřim a schvaluje  pokračovat v projednávání návrhu ÚP s tím, že severní i jižní obchvat Kuřimi budou v návrhu ÚP Kuřim vedeny jako územní rezervy 
dopravních staveb. 

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

 
1148/2012 - ZM bere na v ědomí  záměr Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, IČ 26277212, na přefinancování zůstatku hypotečních úvěrů č. 0620007203320 a č. 0620008201521 čerpaných Bytovým družstvem Sv. 
Ján Kuřim, družstvo u Komerční banky, a.s., IČ 453 17 054, čerpaných k dofinancování výstavby 144 bytových jednotek v bytových domech družstva (lokalita Díly za sv. Janem, ulice Hojerova a Metelkova), v souladu 
s usnesením ZM č. 1148/02 a usnesením ZM č. 1158/03. 

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

 
1149/2012 - ZM schvaluje  zajištění pohledávky vyplývající z dlouhodobého úvěru, který bude poskytnut Volksbank a.s. IČ 25083325, nebo Českou spořitelnou a.s. IČ 45244782, ve výši max. 55 mil. Kč ručitelským 
prohlášením ve výši 51% z poskytnutého úvěru (tj. do výše 28.050.000,- Kč) vystaveným Městem Kuřim, IČ 00281964. 

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

 
Procesní hlasování – dozorčí rada společnosti Wellness Kuřim s.r.o.: ukončení projednávání materiálu 

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

 
 


