
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 06/2004  konaného dne 29.6.2004  
 
Přítomni:   
Mgr. Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing. Martina Bojanovská, Jiří Brabec, Ing. Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Kotek, 
Ing. Miloš Krupica, Dr. Ing. Jiří Marek (odešel v průběhu zasedání), Květoslava Múčková, Ing., RNDr. Igor 
Poledňák, Ing. arch.Vladislav Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda (přišel později). 
 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluven: Ing. Jaromír Němec 
 
Hosté: Ing.Vladimír Meister – místopředseda představenstva a.s. Moravská stavební – INVEST. 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:03 hodin, úvodem přítomno 15 členů zastupitelstva (ZM),  později se 
dostavil p.Zejda. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Tajemník Ing. P.Němec předvedl zastupitelům města (zatím zapůjčený) dataprojektor, s jehož pomocí mohli 
vidět na plátně různé materiály týkající se jednání zastupitelstva (mapky, plánky, fotografie i texty přijímaných 
usnesení). 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. Miloš Kotek, Ing.  Martina Bojanovská 
Hlasováno: pro 14 
Ověřovateli zápisu zvoleni: Ing. arch. Vladislav Růžička, RNDr. Igor Poledňák 
Hlasováno pro 15 
 
Zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek. 
 
Úvodem starosta navrhuje doplnění plánovaného programu o: 

1. pronájem části pozemku p.č.287 k.ú.Kuřim k umístění reklamního poutače  
2. rozpočtová opatření 
3. půjčky na bytovou výstavbu z FPBV 
4. kabelová televize 
5. magistrát města – bezplatný převod pozemků pod komunikacemi 
6. žádost – smlouva a sdružení a budoucím převodu investic 
 

 
 
Program: 
1. Plnění usnesení ZM 
2. Majetkoprávní úkony  
3. Koncepce Infokanálu II 
4. Žádost o finanční spoluúčast na rekonstrukci dopravního uzlu ve městě Kuřimi. 
5. Schválení smlouvy o dotaci pro SDH Kuřim 
6. Rozpočtová opatření 
7. Podnikatelský OBOLUS  
8. Různé 

 
Program schválen i s dodatky  - hlasováno pro  15. 
 
Do jednání se v 18:10 dostavil pan Vladislav Zejda. 
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1. Plnění usnesení zastupitelstva města k 30.6.2004 
Příloha č.1A, předkládá starosta, vyřizuje tajemník. 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Usnesení s termínem plnění k 30.6.2004 jsou splněna. Ke splnění zůstávají usnesení 1190/2003 jehož naplnění 
závisí na rozhodnutí orgánů města Brna a 1091/2004,  k němuž budou materiály předloženy při zahájení 
zasedání zastupitelstva. Případné dotazy v průběhu diskuze k tomuto bodu.  
 
Přijaté usnesení:  1100/2004 - ZM bere na vědomí stav plnění usnesení k 30.6.2004. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony  
 
2.1.  
Manželé  Jana a Kasim Al-Dury, Kuřim, Zborovská  886 –  odprodej části pozemku 
parc.č. 2086/1 k.ú.Kuřim o výměře 12 m2 
Příl. čís. 2, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Usn. ZM číslo 1079/2004 ze dne 1.6.2004 byl schválen adresný záměr odprodat manž. Janě a Kasimu Al-Dury 
(v návaznosti na usn. ZM číslo 1116/2003 ze dne 27.5.2003) část pozemku parc.č. 2086/1 k.ú.Kuřim, ozn. dle 
geometrického plánu číslo 1734-368/2003 ze dne 6.10.2003 jako díl „c“ o výměře 12 m2 za cenu 500,- Kč/m2 

pozemku. V souladu s ust. § 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném znění byl schválený záměr po dobu 15-
ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1101/2004 - ZM schvaluje v návaznosti na usnesení ZM číslo 1116/2003 ze dne 27.5.2003 

odprodej části pozemku parc.č. 2086/1 k.ú.Kuřim, ozn. dle geometrického plánu číslo 1734-
368/2003 ze dne 6.10.2003 jako díl „c“ o výměře 12 m2  za cenu 500,- Kč/m2 pozemku 
manželům Janě a Kasimu Al-Dury, bytem Kuřim, Zborovská 886. 

Hlasováno pro 16 
 
 
2.2.  
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10, 
Územní pracoviště Brno , odbor odloučené pracoviště Brno-venkov, Koliště 17, 602 00 
Brno – žádost o stanovisko obce k příp. převodu pozemků do vlastnictví města Kuřimi 
Příl. čís. 2A-C, předkládá starosta,vyřizuje OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Shora uvedený úřad předložil  žádost o stanovisko města k případnému převodu oddělených částí pozemků dle 
přiložených (dosud v katastru nemovitostí  neprovedených ) geometrických plánů z vlastnictví státu do majetku 
obce.  Po prověření odborem majetkoprávním a odborem dopravy MěÚ v Kuřimi bylo zjištěno, že se převážně 
jedná o pozemky pod silnicemi  II. třídy  č. 385 a č. 386 a silnicí III.třídy č. 3846, některé z uvedených pozemků 
jsou součástí přilehlých chodníků příp. veřejné zeleně. 
Celková výměra bezplatně převedených pozemků do vlastnictví obce by činila 2245 m2. 
 
Přijaté usnesení: 1102/2004 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 288/2 o vým. 109m2, 288/3 o 

vým. 25m2,  288/4 o vým. 23m2, 432/9 o vým. 15m2, 432/10 o vým. 15m2, 432/11 o vým. 
64m2, 432/12 o vým. 71m2, 432/13 o vým. 208m2, 432/14 o vým. 1525m2, 432/15 o vým. 
158m2, 432/17 o vým. 12m2, 432/18 o vým. 10m2, 1311/2 o vým. 10m2 vše v k.ú.Kuřim 
z majetku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 
Praha 10 do vlastnictví  města Kuřimi.  

Hlasováno pro 16 
 
 
3. Koncepce Infokanálu II 
Příl. čís. 3, předkládá místostarosta,vyřizuje KÚ. 
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Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
ZM si vyhradilo rozhodování o věcech informačního kanálu TKR. Současný nájemce TKR, Kabelová televize 
CZ s.r.o., nabízí zprovoznění druhého informačního kanálu, který by měl sloužit pro potřeby provozovatele a k 
prezentaci jednotlivých programových nabídek a služeb. Zároveň však městu nabízí vyčlenění časového prostoru 
v délce cca 4 hodiny denně (nejlépe mezi 16.00 a 20.00 hod.) pro videotextové informace a zpravodajství města 
Kuřim. Jednalo by se zejména o textové oznamy (ohlášení oprav inženýrských sítí, uzávěrek komunikací, změn 
v dopravě, termínů zasedání ZM, termínů pro podávání žádostí o půjčky, resp. příspěvky, pozvánky na kulturní, 
společenské a sportovní akce apod.). Infokanál II by měl stávající Infokanál doplnit tím, že vždy v pravidelném 
čase nabízí stručné textové informace v poměrně krátké a stále se opakující smyčce, čímž se zvýší dostupnost 
poskytovaných informací.  
 
Koncepce Infokanálu II: 

1. Infokanál II sestává ze dvou programových náplní: 
a. prezentace jednotlivých programových nabídek a služeb provozovatele  
b. videotextové zpravodajství města 

2. Město Kuřim prostřednictvím pověřeného pracovníka MěÚ dodává pro Infokanál II textové oznamy.  
3. Textové oznamy slouží zejména ke stručnému a přehlednému informování občanů o důležitých 

stavebních, dopravních, kulturních, společenských a sportovních akcích a změnách ve městě. 
4. Infokanál II nesmí být využíván k prezentaci názorů, komentářů a politických akcí. 
5. Videotextové zpravodajství města bude do programu Infokanálu II zařazeno cca 4 hodiny denně. 

 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje Koncepci „Infokanálu II“ distribuovaného prostřednictvím TKR v majetku 

města Kuřim a provozovaného nájemcem - Kabelovou televizí CZ,s.r.o. 
O návrhu nehlasováno, staženo z jednání  navrhovatelem PaedDr. D. Holmanem. 
 
 
4. Žádost o finanční spoluúčast na rekonstrukci dopravního uzlu ve městě Kuřimi. 
Příl. čís. 4 A a B, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Firma Moravská stavební – INVEST a.s. se dopisem ze dne 21.5.2004 obrátila na vedení města se žádostí o 
příspěvek města Kuřim na vybudování vjezdu a rekonstrukci křižovatky u sídliště „Sv. Ján“. Celková cena 
prováděných prací akce „ Město Kuřim – úprava silnice II/385“ by měla činit přibližně 1,9 mil. Kč a požadavek 
na finanční spoluúčast města je ve výši 50% předpokládaných nákladů. 
 
Diskuse: 
PaedDr. Holman:  jsou dvě varianty schválit i neschválit, obě varianty jsou možné. 
Ing. Kotek: přiklání se k variantě schválit, podporuje aktivitu firmy Moravská stavební – INVEST a.s. 
Ing.arch.Růžička: je také pro schválení pokud na to město má finance. 
V.Zejda: je pro schválení. Úprava silnice je přínosem v dopravní situaci nejen pro novou lokalitu, ale pro celý 

Kuřim. Finanční spoluúčast považuje za vstřícné gesto. Upravila se komunikace pro obyvatele  ul. 
Zámecké, tak proč ne pro tak velkou oblast. 

Ing. Bojanovská podpoří návrh. 
RNDr. Poledňák:  investoři si postavili veškeré komunikace v této lokalitě, návrh podpoří. 
Ing. Hanák:  nesouhlasí  s návrhem, jeho projednání by odsunul až po kolaudaci. 
Ing. Krupica:  podporuje návrh, protože se rozšíří úprava komunikace až na ulici Brněnskou a přispěje to tak 

k větší bezpečnosti.  
PaedDr. Holman: nemusí se přispět, každý se může rozhodnout, z ekonomického hlediska je to špatně, je pro 

neschválení. 
Při předávání pozemků je jeden problém - na základě smlouvy by do 30 dnů po kolaudaci měly být 
komunikace bezúplatně předány městu. Vyzývá pana Ing. Meistera, aby před zastupiteli zaručil, že 
veškeré pozemky a komunikace budou  převedeny bezúplatně. 

Ing. Meister:  problém vyřeší, má to předjednáno. 
RNDr. Poledňák navrhl úpravu usnesení, k usnesení se připojí věta: Příspěvek bude realizován částečnou 

úhradou ceny díla dodavateli. 
PaedDr.Holman: o dotace jsme přišli daleko většími maličkostmi. 
Po emotivní, neřízené diskusi mezi PaedDr. D.Holmanem a RNDr. Poledňákem žádá pan Jiří Brabec uvést do 
zápisu, že RNDr. I.Poledňák porušil jednací řád. 
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Přijaté usnesení:  1103/2004 - ZM schvaluje příspěvek města Kuřim na vybudování vjezdů a rekonstrukci 
křižovatky při vjezdu do sídliště „Svatý Ján“ a do města Kuřim ve výši 760 000,-Kč. 
Příspěvek bude realizován částečnou úhradou ceny díla dodavateli. 

Hlasováno pro 13 
 
Po projednání tohoto bodu odešel z jednání zastupitelstva  pan  Ing. V. Meister, místopředseda představenstva 
Moravská stavební – INVEST, a.s. 
 
 
5. Schválení smlouvy o dotaci pro SDH Kuřim 
Příl. čís.  5A, předkládá tajemník, vyřizuje KÚ. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V minulém roce požádalo Město Kuřim Jihomoravský kraj o dotaci na nákup nového vozidla pro potřeby SDH 
Kuřim, protože stávající vozidlo Avia, rok  výroby 1972 je již v nevyhovujícím stavu (koroze podvozku i 
nadstavby, vysoká poruchovost a nespolehlivost atd.).  Z původně žádané částky 1.250.000,- Kč bylo městu 
Kuřim přiděleno pouze 100.000,- Kč. Vzhledem k výši přidělené částky není tato dotace určena na nákup 
nového vozidla, ale na výstroj a výzbroj Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kuřim.  

 
Přijaté usnesení: 1104/2004 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravským krajem o poskytnutí 

neinvestiční dotace ve výši 100.000,-Kč na výstroj a výzbroj SDH Kuřim. 
Hlasováno pro 16 
 
 
 
6. Rozpočtová opatření 
Příl. čís. 6,  předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
1) Na základě došlé dotace z JmK je navrhováno schválit rozpočtové opatření k rozpočtu na rok 2004. 
Jedná se o prostředky na přímé financování školství ( mzdy,..). Tyto prostředky jsou určeny na financování 
těchto zařízení v měsících červenci a srpnu letošního roku. Prostředky byly připsány na účet po termínu 
odevzdání materiálů do RM, proto předkládáno ZM. 

Příjmy: pol. 4122    4 882 000 Kč 
  Výdaje: § 3113 ZŠ Jungmannova  1 628 000 Kč 
                § 3113 ZŠ Tyršova  1 852 000 Kč 
                § 3111 MŠ Zborovská  1 402 000 Kč 
 
2) Na základě žádosti odboru majetkoprávního je předkládán návrh na provedení následujícího 
rozpočtového opatření: 
  Příjmy: § 3639    480 000 Kč ( splátky Al Dury – hydroforka ) 
  Výdaje: § 3639      21 000 Kč ( nezrealizovaný výkup chaty z roku  
                                                                                                                         2003 – lokalita ZŠ Jungmannova ) 
  Výdaje: § 6409 rezerva   459 000 Kč 
 
3) Na základě upřesnění vztahu mezi Městem a provozovatelem kabelové televize je navrhováno 
rozpočtové opatření, které rozpočtově ošetří situaci s vybíráním připojovacích poplatků a nákladů na ně. Je 
navrhováno povýšit obě strany rozpočtu o částku 150 000 Kč. 
  Příjmy:  § 3341 rozhlas a televize  150 000 Kč 
  Výdaje: § 2412 záležitosti telekomunikací 150 000 Kč   
 
4) Na základě výše projednávaného materiálu bod 4, týkajícího se příspěvku na rekonstrukci dopravního 
uzlu v Kuřimi, je předkládán návrh na rozpočtové opatření: 
  Výdaje: § 2212 silnice  760 000 Kč 
  Výdaje: § 6409 rezerva              -760 000 Kč 
 
5) Ke zlepšení jednání zastupitelstva města je vhodné zakoupit dataprojektor. Promítáním materiálů jeho 
prostřednictví lze dosáhnout lepšího pochopení projednávaných záležitostí a tím i odpovědnějšího přijímání 
usnesení. O dataprojektor projevily zájem i základní školy, mateřská škola a podle potřeby ho mohou využívat i 
další organizace. Má tedy universálnější použití, než jen pro zasedání zastupitelstva a jistě bude možnost ho 
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využívat i při dalších příležitostech ve prospěch města. Dataprojektor se stává postupně běžným vybavením 
obdobných úřadu jako je kuřimský úřad.  
 § 6171 činnost místní správy  83 000 Kč   
 § 6409 rezerva               -83 000 Kč 
 
U dataprojektoru byla částka 83.000,-Kč stanovena jako limitní. 
 
 
Přijaté usnesení:   1105/2004 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města na rok 2004, dle 

zápisu. 
Hlasováno o všech 5 ti rozpočtových opatřeních současně - pro 16. 
 
 
 
7. Podnikatelský OBOLUS  
Příl. čís. 7, předkládá místostarosta, vyřizuje OŽÚ. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dne 18.6.2004  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 12.241- Kč. Částku určil pro SK Kuřim – pro oddíl házené 
(účel: dle uvážení vedení oddílu).  
Vzhledem k tomu, že návrh odpovídá Programu podnikatelský obolus 2004 doporučujeme podnikatelský 
OBOLUS schválit. 
 
Poznámka: 
Ing. Hanák: bude použito pro družstvo mladšího oddílu, které se probojovalo do druhé ligy 
 
Přijaté usnesení:  1106/2004 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 12.241,- Kč pro SK Kuřim 

– oddíl házené (účel: dle uvážení vedení oddílu) - uplatněný podnikatelský OBOLUS 
Hlasováno pro 16 
 
 
Z jednání v 18:52 hod. odešel Dr. Ing. Jiří Marek.  
 
 
 
8. Různé 
 
8.1. 
Kabelová televize 
Žádost o udělení souhlasu k modernizaci televizního kabelového rozvodu v Kuřimi. 
Příl. čís. 8, předkládá starosta, vyřizuje Ing. S.Hostáňová OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Na základě nájemní smlouvy č. 29/2004 ze dne 1.4.2004 uzavřené na pronájem televizního kabelového rozvodu 
v Kuřimi s KT CZ s.r.o. nás tato firma s odvoláním na článek č. 4 odst. 4 žádá o souhlas k realizaci investice do 
sítě kabelové televize v Kuřimi. Předmětem investice bude modernizace hlavní přijímací stanice, osazení 
druhého infokanálu, rekonstrukce technologie stávající sítě a její přestavba na obousměrnou síť, včetně osazení 
centrálního datového systému a uživatelských terminálů pro přístup k síti Internet po kabelové televizi v Kuřimi. 
Předpokládané investiční náklady jsou ve výši 2 056 000,- Kč a budou investovány postupně v období červenec 
– prosinec 2004  (specifikace viz příloha ). 
 
Článek 4 – Práva a povinnosti Pronajimatele – odstavec 4. 
Pronajímatel se zavazuje ke dni ukončení nájmu odkoupit investice postupně realizované nájemcem v souladu 
s čl. 5. odst. 17 této smlouvy na předmětu nájmu, a to za cenu, která bude odpovídat zůstatkové ceně, kterou by 
tento majetek měl ke dni ukončení nájmu při rovnoměrném odepisování dle zákona o dani z příjmu účinného ke 
dni podpisu této smlouvy. Pro rozhodnutí, kterých investic se toto ustanovení týká, je rozhodující doba pořízení 
investic a celková pořizovací cena majetku. Vztahuje se na investice pořízené počínaje dnem účinnosti této 
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smlouvy a  končí tou investicí, která dosáhne součtové hranice maximálně 3 500 000,- Kč v součtu pořizovacích 
cen jednotlivých investic na předmětu nájmu ode dne účinnosti této smlouvy. 
  
Jelikož se při uzavírání smlouvy předpokládalo, že nový nájemce bude provádět změny na TKR, obsahuje 
uzavřená smlouva pravidla pro jejich provádění a následné vypořádání. Podle sjednané smlouvy o nájmu TKR 
podléhají veškeré investice prováděné nájemcem odsouhlasení pronajímatele. Čl. 4 odst. 4 smlouvy o nájmu 
stanoví způsob vypořádání mezi pronajímatelem (město) a nájemcem, ke kterému musí při skončení nájmu  
podle občanského zákoníku dojít. V případě, že by nájem skončil před odepsáním investic (doba odpisů je 
stanovena v příloze zákona o dani z příjmu), je město povinno nájemci tyto investice nahradit (odkoupit je) za 
částkou rovnající se jejich zůstatkové ceně ke dni skončení nájmu.  
Udělením souhlasu se změnami na TKR tak vzniká závazek k vypořádání s důsledky pro budoucí rozpočty 
města. Proto je návrh předkládán zastupitelstvu města k odsouhlasení.  
 
Přijaté usnesení:  1107/204 - ZM souhlasí s realizací investice spol. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se 

sídlem Praha 10, Ruská 8 do sítě televizního kabelového rozvodu v Kuřimi ve výši   
2.056.000,- Kč včetně DPH dle přílohy. 

Hlasováno pro 14 
 
 
8.2. 
Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby 
Příl. čís. 9A, předkládá starosta, vyřizuje OF. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Do prvního kola výběrového řízení v roce 2004 na poskytnutí půjček z Fondu pro bytovou výstavbu bylo 
v termínu do 25.6.2004 podáno celkem 6 žádostí – seznam tvoří přílohu. 
Celkem bylo požádáno o   1.085.000,-Kč.  Rozpočet na rok 2004 činí 2.000.000,-Kč. 
 
Rozbor žádostí: 
Žádosti pod pořadovým číslem 1,3,4,5 požadují max.výši á 200 000,-Kč na výstavbu nového RD. 
Návrh : schválit 
 
Žádosti pod pořadovým číslem 2 a 6 požadují výši 127 500,- a 157 500,-Kč na nástavbu RD a družstevní byt u 
Svatého Jána (nesplňují zastavěnou plochu). 
Návrh : schválit 
 
U žádosti č.6 není stavební povolení,  stavební povolení bude dodáno do jednoho měsíce.   
Návrh: schválit, doporučit převod finančních prostředků až bude stavební povolení. 
 
Přijaté usnesení:  1108/2004 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – I. kolo 

výběrového řízení v roce 2004 dle návrhu. 
Hlasováno pro 15 
 
 
 
8.3. 
Pronájem části pozemku parc.č. 287 k.ú. Kuřim k umístění reklamního poutače 
TOS KUŘIM – OS,a.s. 
Příl. čís. 10, předkládá místostarosta, vyřizuje OMP. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
V návaznosti na výzvu města k odstranění reklamního poutače TOS Kuřim – již neaktuálního z městského 
pozemku – parc.č. 287 k.ú. Kuřim a následnou odpověď, je předkládáno usnesení :  
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje adresný záměr na pronájem části pozemku parc.č. 287 k.ú.Kuřim TOS 

KUŘIM - OS, a.s. se sídlem Kuřim, Blanenská 257 k umístění reklamního poutače na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 13.600,- Kč/l reklamní poutač v cenách roku 
2004  s roční valorizací. 

O návrhu nehlasováno. 
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Diskuse: 
Ing. Kotek: se dotázal, zda to bylo předjednáno s TOS Kuřim? 
PaedDr.Holman: nebylo. 
Ing..Sukalovský navrhuje stáhnout z jednání až do projednání s TOS. 
A.Matějíčková: nevěděla o tomto bodu v programu jednání. S panem Ing.Svobodou  mají domluvenou schůzku 

za 14 dní. 
J.Brabec: přiklání se ke stažení tohoto bodu z jednání a projednání později. 
RNDr.Poledňák: navrhuje počkat do jednání s TOS. TOS Kuřim podporuje město např. sport, SDH. Proto 

souhlasí s jednáním TOS  KUŘIM x A. Matějíčková. 
Ing.arch.Růžička:  přiklání se k názoru Dr.Poledňáka.  
 
Předkladatel stahuje  z programu  jednání. 
 
RNDr.Poledňák:  má dotaz na stávající stav mezi městem a TOS Kuřim-OS v této souvislosti. 
PaedDR. Holman:  korespondence je, poutače jsou stále vyvěšeny, nikdo je zatím neodstranil. 
 
 
 
 
8.4. 
Změna usnesení ZM 1157/2002 ze 7.10.2002  
Příl. čís. 11A, předkládá ing.arch.V.Růžička, vyřizuje OMP, OIRR. 
 
Důvodová zpráva předložená zastupitelstvu: 
Dne 1.10.2002 projednalo a schválilo ZM žádost manželů Štěpánkových o poskytnutí finančního příspěvku na 
vybudování prodloužení vodovodního uličního řadu a kanalizačního uličního řadu pro nově připravovanou 
výstavbu RD při ulici Hybešova na pozemcích p.č. 181/1 a 181/3 v Kuřimi a to podle projektu VH-atelieru 
zpracovaném v roce 2002. Projednávání investičního záměru se díky komplikovanému vyřizování souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů protáhlo do letošního roku, kdy bylo vydáno stavební povolení na provedení 
stavby. Jedná se o prodloužení vodovodu DN – 80 v celkové délce 79m a kanalizace DN 300 v celkové délce 
65m. Investor na pozemku p.č. 1081/1 (manželé Štěpánkovi), zahájil výstavbu v březnu tohoto roku s cílem 
dokončit stavbu do konce tohoto roku. Investor na pozemku p.č. 1081/3 (manželé Růžičkovi), zahájí výstavbu 
také v tomto roce. Žadatelé o stavební povolení na prodloužení inženýrských sítí, vzhledem k předpokládanému 
dřívějšímu zahájení výstavby byli manželé Štěpánkovi. Na základě změny investora a tudíž i nutnosti změny již 
přijatého usnesení ZM a smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice navrhuji změnu schváleného 
usnesení, kde bude na straně investora na základě změny stavebního povolení Město Kuřim, na straně druhé 
investoři RD manželé Štěpánkovi a manželé Růžičkovi. 
Podmínky smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice budou v intencích schválené smlouvy o sdružení se 
změnami na straně investora a druhou smluvní stranou, kde budou uvedeni vlastníci p.č. 1081/1 a 1081/3. 
Předběžné celkové náklady na realizaci projektu jsou cca 370 tis.Kč (150 tis. Kč vodovod, 220 tis. Kč 
kanalizace).  
Smlouva s dodavatelem bude uzavřena poté, co vlastníci p.č.1081/1 a 1081/3 složí na účet města 50% částky 
sjednaných nákladů stavby. O úhradu víceprací nebo úspor na stavbě, event. sankcí, se smluvní strany podělí dle 
svého podílu. Spoluvlastnický podíl na vybudovaných řadech bude činit okamžikem kolaudace pro město 51% a 
pro vlastníka p.č.1081/1 činí 24,5% a pro vlastníka p.č.1081/3 24,5%. Do 30 dnů od kolaudace převedou 
vlastníci p.č.1081/1 a 1081/3 bezúplatně (darovací smlouvou) své podíly do vlastnictví města. 
 
Poznámka: 
L.Kincl: doporučuje upravit smlouvu  - ve smlouvě uvádět investorem „město“. 
Ing. Kotek:  navrhuje zrušit nejdříve usnesení č. 1157/2002.  
 
 
 
Přijaté na usnesení: 1109/2004 - MZ ruší usnesení číslo 1157/2002 ze dne 7.10.2002. 
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Přijaté na usnesení: 1110/2004 - MZ schvaluje uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice 
mezi Městem Kuřim a manžely  
- Ing. Elzbieta Růžičková a ing.arch.Vladislav Růžička, Na Loučkách 1204, Kuřim a 
- MUDr. Dagmar Štěpánková a Ing. Ctirad Štěpánek, Na Královkách 935, Kuřim. 
Město Kuřim se bude podílet na nákladech stavby „rozšíření vodovodu DN 80 v 
celkové délce 79m a kanalizace DN 300 v celkové délce 65m“ pro zástavbu RD při ulici 
Hybešova v Kuřimi 50% ceny podle výběrového řízení. 

Hlasováno o obou návrzích současně - pro 14. 
 
 
8.5. 
Žádost o bezúplatné převedení pozemků  - Magistrát města Brna 
Příl. čís. 12, předkládá starosta, vyřizuje OMP. 
 
Úplné znění dopisu na Magistrát města Brna: 
Žádáme o převedení části pozemků KN 2700/5 a 2700/11 v obci a KÚ Kuřim a to za účelem zbudování 
příjezdové komunikace k nově budované průmyslové zóně V 1.1 „státní statek“ v KÚ města Kuřim z majetku 
města Brna do vlastnictví města Kuřim v rozsahu přibližně 16 000 m2. 
 Tato komunikace i nově budovaná průmyslová zóna je zahrnuta ve schváleném územním plánu 
sídelního útvaru města Kuřimi a město Kuřim s tímto záměrem souhlasí a tyto skutečnosti již byly uvedeny ve 
vyjádření města Kuřimi, vydaném dne 15.4.2004 pod č.j.OIRR/2004/HJ na žádost Stappa mix, spol. s r.o. 
 Pro vlastní realizaci výstavby předmětné komunikace byl po dohodě s investorem (Stappa mix, spol.s 
r.o., IČ18825729) výstavby výrobny transportbetonu ve výše uvedené lokalitě předem dohodnut následující 
postup: 
 
1.  Město Kuřim zajistí právní vztah k pozemkům, na nichž má tato komunikace vzniknout. 
2.  Investor vybuduje ve vlastní režii silniční komunikaci.  
3.  Po kolaudaci převede investor nově zbudované dílo do majetku města Kuřimi. 
 
Tato dohoda je platná v okamžiku, kdy bude převedena do majetku p.Padrty, jednatele společnosti investora - 
Stappa mix, spol.s r.o. část pozemku 2700/11 v rozsahu cca 20 000m2 a bude na tomto pozemku dle projektu 
existovat platné stavební povolení s nabytím právní moci. 
 
Diskuse: 
J. Brabec: nesouhlasí žádat změnu územního plánu v této době. 
Mgr.Ambrož:  musí se držet schváleného územního plánu. 
RNDr.Poledňák:  doporučuje pokusit se o nabytí pozemků. 
Mgr.Ambrož:  navrhuje dle posouzení většiny zastupitelů změnu užití územního plánu v této lokalitě. 
Ing.Kotek: navrhuje změnu pouze v lokalitě  V1.1. 
RNDr. Poledňák: změna by měla být navrhována tak, aby nebyla zatěžována obytná zóna. 
 
RM bude navrhnuto provést v této oblasti změnu územního plánu. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje bezúplatné nabytí části pozemků parc.č. 2700/5 a 2700/11 k.ú. Kuřim o 

výměře cca 16.000 m2 pod stavbou budoucí komunikace v návrhové lokalitě V 1.1 
z vlastnictví Statutárního města Brna do majetku Města Kuřimi. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Staženo předkladatelem z jednání. 
 
 
 
Diskuse: 
A.Matějíčková: předkládá k posouzení dvě varianty výměny starých oken v ZŠ Jungmannova - školní jídelna, 

oprava letos nebo příští rok? Lze opravu oken zajistit z financí, které byly plánovány na 
rekonstrukci a nástavbu knihovny? 

PaedDr.Holman: městská knihovna se asi letos rekonstruovat nebude a peníze se do příštího roku přesunou. 
RNDr. Poledňák doporučuje povýšit příjmovou část rozpočtu, zdroje zde jsou, je pro variantu použít plánované 

finance na rekonstrukci knihovny  na výměnu oken ve školní jídelně. 
V.Zejda navrhuje přijmout usnesení: 
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Přijaté usnesení:  1111/2004 - ZM schvaluje uvolnění částky 800.000,-Kč na výměnu oken ve stravovacím 
zařízení Základní školy Kuřim Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace. Financování bude zajištěno přesunem částky z investiční akce „Rekonstrukce a 
nástavba Městské knihovny Kuřim“.  

Hlasováno pro 15 
 
 
Interpelace: 
J.Brabec: vypadla serverová síť,  dotaz na pana tajemníka - jak je řešeno zálohování městského serveru? 
Ing. P.Němec. odpověď připraví do příštího jednání. 
J.Brabec: i přes upozornění je nádraží stále otevřeno pouze do 22 hodin. 
PaedDr.Holman: připraví se na odpověď do příštího jednání. 
 
V.Zejda.  dotaz na plánovanou rekonstrukci knihovny a její financování.  
PaedDr.Holman:  stavba se pozastavila  stavebním řízením.  
V.Zejda:  navrhuje utratit finance plánované na tuto investiční akci ještě letos a do příštího roku je dát do 

rozpočtu znovu. 
PaedDr.Holman: na příští rok nejsou peníze jisté, musí být ponechány jako rezerva do příštího roku. 
 
PaedDr.Holman informoval o výstavbě kruhového objezdu, upozornil na plánovanou uzávěru silnice. 
 
RNDr.Poledňák: upozorňuje na znění usnesení RM 249/2004, odstoupit v době kdy není proveden výběr 

obálkovou metodou je v pořádku, po proběhnutí tohoto výběru obálkovou metodou nepřijmout 
žádnou z nabídek nedoporučuje. 

 
RNDr.Poledňák: hospic Rajhrad požádal o finanční příspěvek - doporučuje přispět tomuto zařízení finanční 

částkou 50.000,-Kč. 
J.Brabec: doporučuje přispět a na příště přispět ve stejné výši, jako je částka, která byla vybrána od občanů města 

v tříkrálové sbírce. Tříkrálová sbírka vybírá také na hospic. 
J.Brabec: navrhuje pozměňující usnesení  přispět částkou 20.000,-Kč. 
RNDr.Poledňák: 20.000,- je částka, která je v kompetenci RM.  
 
Přijaté usnesení: 1112/2004 - ZM schvaluje poskytnutí peněžitého daru pro Dům léčby bolesti s hospicem 

sv. Josefa v Rajhradě u Brna ve výši  50.000,-Kč. 
Hlasováno pro 14 
 
 
Ing. Kotek:  - dává k zamyšlení, jak nazvat lokalitu Díly za Sv.Jánem 
 - žádá o usměrnění parkování autobusů v prostoru před nádražím dopravním značením tak, aby se 

dopravní situace (chodník do ulice Štefanikova). 
 
L.Kincl : dotaz na situaci v MTCK - dozorčí rada stále nebyla zrušena. 
Ing..Sukalovský: souhlasí s odvoláním dozorčí rady MTCK a předložit návrh na zrušení do jednání RM. 

Informoval, že dochází k útlumu MTCK, do 1.srpna stále probíhají jednání, druhá fáze dotažení 
restů - dlužníci MTCK, do konce roku se musí vše uzavřít. MTCK by nerušil a spol. by mohla 
v případě potřeby zastoupit stávající firmu. 

 
Starosta města svolává  mimořádné zasedání ZM na 20.7.2004. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení.  
Následně hlasováno o správnosti a úplnosti  přijatých usnesení přednesenými návrhovou komisí - pro 15. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:15 hodin. 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne  29.6.2004 
Zapsala Hana  Koláčková 
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Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 

RNDr. Igor Poledňák       Ing.arch. Vladislav Růžička 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A    Plnění usnesení ZM  k 30.6.04 
2, 2A-C  Majetkoprávní úkony , grafické přílohy 
3. Koncepce Infokanálu II 
4, 4A, B Žádost o finanční  spoluúčast  na rekonstrukci dopravního uzlu v lok. Sv.Ján 
5, 5A Schválení smlouvy o dotaci pro SDH Kuřim 
6 Rozpočtová opatření 
7, 7A Podnikatelský OBLUS 
8 Žádost o  udělení souhlasu k modernizaci TKR, specifikace zařízení 
9, 9A Půjčky na bytovou výstavbu v Kuřimi 
10 Pronájem pozemků  k umístění reklam TOS Kuřim-OS, a.s. 
11, 11A Smlouva o sdružení a bud. převodu investic – rozšíření vodovodu pro zástavbu v ul. Hybešova 
12 Žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku Města Brna – p.č. 2700/5 a 2700/1 
 
 
 
 
 
 
 
 


