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Zápis z výroční členské schůze občanského sdružení Spokojené Díly  
  
 
Datum:  21. 3. 2016 
 
Místo konání: Kinosál ZŠ Tyršova 
 
Přítomni: za občanské sdružení Květoslav Pazourek (člen VV a předseda sdružení), Roman Doležal 
(místopředseda sdružení), Darja Halvová (členka výkonného výboru) + členové sdružení dle prezenční 
listiny 
(vzhledem k tomu, že se nesešla nadpoloviční většina řádných členů, konala se náhradní členské schůze) 
 
 
Předmět schůzky: 

- Námitky k ZUR 
- Stav správní žaloby 
- Možnosti obchvatů Kuřimi a souvislosti s R43 
- Akce v roce 2015 a hospodářský výsledek 
- Volba výkonného výboru 
- Akce a rozpočet na rok 2016, jarní brigáda 

 
 
Záznam z jednání: 
 
1. Námitky k ZUR 

Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s výsledkem námitek/připomínek k Zásadám 
Územního Rozvoje (ZUR) JMK. 
 

2. Stav správní žaloby 
Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s výsledkem stavu správní žaloby. 
 

3. Možnosti obchvatů Kuřimi a souvislosti s R43 
Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s možnostmi trasování obchvatů v Kuřimi. Dále byla 
na schůzi představena prezentace porovnávající oba dva obchvaty, včetně vazeb na R43. Tato 
prezentace je k dispozici na stránkách spolku. Od členů a obyvatel byl vznešen požadavek na 
uspořádání větší osvěty kolem obchvatů Kuřimi. Jako forma by byla nejvhodnější veřejná diskuze na 
toto téma pro všechny občany Kuřimi. Spolek Spokojené Díly požádá představitele kuřimské radnice 
o spoluúčast na této veřejné diskuzi. 

 
4. Akce sdružení a hospodářský výsledek v roce 2015 

Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s akcemi pořádanými v roce 2015 a hospodářským 
výsledkem pro rok 2015 
 

5. Volba výkonného výboru sdružení Spokojené Díly, z.s.  
Přítomní členové sdružení jednohlasně zvolili výkonný výbor ve složení Darja, Halvová, Roman 
Doležal, Květoslav Pazourek. Dále byli do rozšířené podoby VV přijati další členové a to David Kuman 
a Marek Bouška.  

 
6. Akce sdružení a rozpočet pro rok 2016 

Předseda sdružení seznámil všechny přítomné s plánovanými akcemi pro rok 2016, tedy  
- Jarní brigáda u Mozovského potoka a nového hřiště 16.4.2016 
- Cyklozávod na Dílech květen/červen 2016 
- Drakiáda 10/2016 
- Vánoční zpívaná naDílka 12/2016 
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Kuřim, 25. 3. 2016 
 
 
 
 
 
…………………………………………                              ……………………………….. 
Květoslav Pazourek                                  Roman Doležal 
 


