
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 05/2003  konaného dne 4.3.2003 
 

Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková - místostarostka 
PaedDr. David Holman –místostarosta neuvolněný 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing.Miloš Kotek, Ing.Miloš Krupica, 
Dr.Ing.Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  Ing.arch.Vladislav Růžička, Ing.Drago 
Sukalovský, Vladislav Zejda 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Omluveni : Ing.Martina Bojanovská a RNDr. Igor Poledňák 
 
Návrhová komise : Ing.D.Sukalovský a J.Herman  
       Hlasováno : pro 14 
 
Ověřovatelé zápisu : L.Kincl a J.Brabec  
        Hlasováno : pro 14 
 
 
Starosta zahájil jednání v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů zastupitelstva, později se dostavil 
Dr.Ing.J.Marek. 
Zápis z předchozího jednání ZM byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Program :  
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda - Sdružení za účelem výstavby technické 

infrastruktury v lokalitě Sv. Ján, Žádost p. Dany Knotkové o prominutí 
poplatku z prodlení 

2. Finanční záležitosti  - Vyhlášení VŘ na poskytnutí půjček z FRB, FC Kuřim – žádost 
o půjčku, Sokol Kuřim – žádost o půjčku 

3. Převod majetku z organizace Služby města Kuřimi do org. Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. 

4. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
5. Studie jižní tangenty Kuřimi 
6. Zajištění lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
7. Městská správa bytů Kuřim s.r.o.  – Návrh na rozšíření předmětu podnikání spol.t  

MSBK s.r.o., Potvrzení jmenování JUDr. Jany Vlasáková jednatelkou 
společnosti MSBK s.r.o. 

8. Různé- Dotace na výstavbu koncových prvků varování, Ukončení smluvního vztahu o 
„energetických službách pro termoregulační opatření na  systému vytápění ZŠ 
Tyršova, Návrh na prodej  společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. 

 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
(příl.1A,B,C) 
1.1. Sdružení za účelem výstavby technické infrastruktury v lokalitě Sv. Ján 
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Přijaté usnesení : 1067/2003 - ZM schvaluje uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě č. 89/98 o sdružení, 
zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 13.10.1998, ve znění 
dodatků, s Moravskou stavební – INVEST, a.s., dle návrhu.  

 
Přijaté usnesení : 1068/2003 - ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy, podle které vznikne Městu Kuřim 

zástavní  právo k rozestavěné jednotce č.1438/1 a podílu 729/9852  ke společným částem 
domu a pozemku a k rozestavěné jednotce č. 1438/2 a podílu 395/9852 ke společným 
částem domu a pozemku v rozestavěném domě s čp. 1438 na pozemku parc. č. 2642/23 a 
parc. č. 2642/511 v k.ú. a obci Kuřim, LV č. 5301 a č. 5302, dle návrhu.  

 
Přijaté usnesení : 1069/2003 - ZM se vzdává zástavního práva k rozestavěné jednotce 1439/5 a podílu 

394/9758 ke společným částem domu a pozemku a k rozestavěné jednotce 1439/11 a 
podílu 1042/9758 ke společným částem domu a pozemku v rozestavěném domě čp. 1439 
na parc. č. 2642/397, parc. č. 2642/78 a parc. č. 2642/398, v k.ú. a obci Kuřim, LV č. 
5138 a č. 5139.  

 
Důvodová zpráva: 

Město Kuřim v letech 1998 až 2001 uzavřelo s a.s. Moravská stavební–INVEST tři  smlouvy    o sdružení 
za účelem výstavby technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Jánem. Podle těchto smluv vznikl městu 
závazek poskytnout stavebníkovi dotace přijaté od státu a Moravské stavební–INVEST, a.s. vznikl 
závazek zhotovit technickou infrastrukturu v této lokalitě za pomoci přijaté st. dotace a dále provést 
výstavbu předepsaného počtu bytových jednotek.  
 
  Smlouvy o sdružení   Dotace Počet bytů Termín dokončení Počet bytů–předpokl. 

dok. 
Sml.  89/98     -11/1998  4,16 mil. Kč 84 b.j. 11/2003 87 b.j.–r. 2002 
Dod. č. 2         -11/1999 1,20 mil. Kč 24 b.j. 11/2004 108 b.j.–r. 2003+50RD   
Sml. 289/00    -09/2000 5,00 mil. Kč 100 b.j. 09/2005  65 b.j. – r. 2004 
Sml. 301/2001-10/0001 5,10 mil. Kč 102 b.j. 10/2006  

 
Splnění závazků Moravské stavební–INVEST, a.s. je zajištěno jednak osobním ručitelským prohlášením 
a osobními směnkami členů představenstva Moravské stavební–INVEST, a.s. a dále zástavním právem ke 
dvěma rozestavěným  bytovým jednotkám č. 1439/5 a 1439/11, včetně podílu na společných částech 
domu a pozemku, na kterém se dům nachází.   
Tyto dvě bytové jednotky jsou stavebně dokončeny a Moravská stavební–INVEST, a.s. v souladu 
s dodatkem č. 4 ke sml. č. 89/98 požádala o souhlas odprodat tyto dvě jednotky zájemcům o jejich koupi 
a současně navrhla nahradit zanikající zástavní právo zástavním právem k jiným dvou rozestavěným 
jednotkám a to č. 1438/1 a č. 1438/2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, na kterém se 
dům nachází.   
Jelikož obě jednotky nabízené k zástavě jsou rozestavěné a budou dokončeny do 31.7.2003, je 
navrhováno překlenout toto období směnkou Moravské stavební–INVEST, a.s. na směnečnou sumu 
odpovídající rozdílu mezi dnešní skutečnou hodnotou jednotek a tržní hodnotou jednotek po dokončení, 
která má být 2,400.000,- Kč.   
Zastupitelstvu města je proto předkládán návrh na schválení dodatku č.5 ke smlouvě o sdružení č. 89/98, 
který obsahuje popis mechanismu náhradního zajištění závazků stavebníka za zanikající zástavní právo a 
dále návrh usnesení, kterým se schvaluje uzavření zástavní smlouvy k náhradním jednotkám. Posledním 
bodem usnesení by se zastupitelstvo mělo vzdát zástavního práva nahrazovaného novým zástavním 
právem.  

Předkládá: Mgr. L.Ambrož 
         Moravská stavební-INVEST 
 
 
1.2. Žádost paní Dany Knotkové, Kuřim, Školní 848 o prominutí poplatku z prodlení 
za neplacené nájemné a vyúčtování služeb v období 10/2000 – 10/2002 
(příl.2A) 
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Návrh usnesení : ZM neschvaluje prominutí poplatků z prodlení ve výši 41.577,- Kč k bytu č.p. p.848/11 
na ul.Školní, Kuřim paní Daně Knotkové za neuhrazené nájemné a vyúčtování služeb 
v období 10/2000 – 10/2002 

O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení : 1070/200 -  ZM souhlasí s prominutím 20.000,- Kč z poplatků z prodlení ve celkové výši 

41.577,- Kč k bytu č.p.848/11 na ul.Školní, Kuřim paní. Daně Knotkové za neuhrazené 
nájemné a vyúčtování služeb v období od 10/2000 do 10/2002 za podmínky, že zbylé 
poplatky z prodlení ve výši 21.577,- Kč plus veškeré správní poplatky v celkové výši 
4.180,- Kč uhradí dle splátkového kalendáře nejpozději do 31.12.2003. 

 
Paní Dana Knotková je  nájemkyní  bytu 2+1 na ul.Školní 848/11. Od října roku 2000 do října roku 2002 
neplatila na tomto bytě nájemné, ani vyúčtování služeb. Z důvodu trvalého neplacení bylo již v červnu 
letošního roku Radou města Kuřim schváleno podání výpovědi z nájmu bytu. Současně s tím byl 
k Okresnímu soudu Brno-venkov podán „Návrh na vydání platebního rozkazu“ dlužné částky. Paní Knotková 
dne 2.12.2002  dluh na nájemném a vyúčtování služeb ve výši 30.013,- Kč zaplatila. K datu uhrazení 
posledního dluhu jí byl vypočítán poplatek z prodlení ve výši 41.577,- Kč. Ve svém dopise  žádá o prominutí 
celé dlužné částky poplatků z prodlení. Kromě poplatků z prodlení dluží paní Knotková Městu Kuřim 
náklady řízení za podaný platební rozkaz ve výši 2.030,- Kč, náklady na upomínky ve výši 150,- Kč, další 
náklady řízení ve výši 1.000,- Kč a náklady za právní zastoupení ve výši 1.000,- Kč za podání výpovědi 
z nájmu bytu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o dluh vůči Městu Kuřim vyšší než 20.000,- Kč je záležitost 
postoupena dle ustanovení § 85 odst.e) zák.č.128/2000 Sb. o obcích  zastupitelstvu města.  

Předkládá :Mgr.L.Ambrož 
                                                                                 Zpracovatel: L.Schneiderová 
 
Diskuze: 
Dr.Holman: navrhuje schválit prodloužení splatnosti dlužné částky do konce roku a splátkový kalendář. V 

případě neúhrady 1 splátky,  požadovat dlužnou částku celou. 
Na dotaz Ing.Hanáka p.Knotková  vysvětlovala důvody vzniku  dluhu : rozvod, bývalý manžel invalidní, 

výchova 3 nezletilých dětí – svízelná finanční situace. 
p.Knotková zdůraznila, že splacení dluhu bude také odviset na možnosti rychlosti výměny bytu, na které bude 

trvat. 
Ing.Kotek rovněž navrhuje prominutí poplatku z prodlení ve výši  20.800,- . 
Následně hlasováno o návrhu  usn. č.1070/2003. 
 
 
Na jednání se dostavil   v 18:20 Dr.Marek. 
 
 
2. Finanční záležitosti  
 
2.1.Vyhlášení výběrového řízení  na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
(mat.č.3) 
Přijaté usnesení : 1071/2003 - ZM vyhlašuje v období od 5.3.2003 do 28.3.2003 včetně, I. kolo výběrového 

řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“. 
 
Odůvodnění: 
 Dle vyhlášky Města Kuřim ze dne 27.3.1995 o půjčkách z FRB , v platném znění, vyhlašuje ZM až 
čtyřikrát ročně výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Odbor finanční navrhuje, aby termín podání 
žádostí na předepsaném formuláři, doložený příslušnými doklady, byl stanoven na období od 5.3.2003 do 
28.3.2003 včetně. 
        Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
        Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 
Poznámka : 
Ing.Varmužka  informoval, že na FRB je  3,7 mil. Kč. 
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2.2. FC Kuřim – žádost o půjčku 
(příl.4A) 
Přijaté usnesení : 1072/2003 - ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce z roku 1997, uzavřené 

mezi Městem  Kuřim a občanským sdružením FC Kuřim, ve kterém se FC Kuřim promíjí 
splacení zbylé dlužné částky ve výši  60.000,- Kč za podmínky, že majetek uvedený 
v příloze zůstane ve  vlastnictví Města Kuřim, ve správě Sportovního areálu Kuřim a tento 
majetek bude nadále využíván pouze ve prospěch Sportovního  areálu Kuřim. 

 
Důvodová zpráva:   
 Na Město Kuřim se obrátilo vedení občanského sdružení FC Kuřim se žádostí o prominutí dlužné 
částky ve výši 60.000,- Kč, jako zbývající dluh z půjčky, poskytnuté městem v roce 1997 ve výši 170.000,- 
Kč. Odůvodnění této žádosti se nachází v příloze. Jelikož je vedoucí finančního odboru členem tohoto 
sdružení, nepřikládá za tento odbor žádné stanovisko.     

Majetek citovaný v usnesení: 
Pásový zavlažovač  56 000 Kč 
Traktor TCP 122/16  79 900 Kč 
Sekačka k traktoru  11 900 Kč 
Sběrač k traktoru     9 900 Kč 
Sekačka BSK 96   19 500 Kč 
 

Jedná se o žádost, která byla projednávána již na minulém zasedání. FC Kuřim bylo navrženo, aby 
zvážil, kterou variantu považuje za optimální (převod zařízení do majetku města, či ponechání ve vlastnictví 
klubu). 
         Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
         Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 
 
 
2.3. Sokol Kuřim – žádost o půjčku 
(příl.č.5A) 
 
Přijaté usnesení : 1073/2003 - ZM schvaluje TJ Sokol Kuřim poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30.000,-

Kč. Termínem  splatnosti  je  30.11.2003. 
 
Odůvodnění: 
 Na Město Kuřim se obrátili zástupci TJ Sokol Kuřim se žádostí o poskytnutí půjčky ve výši 30.000.- 
Kč s termínem splatnosti 30.11.2003. Tato půjčka má umožnit organizaci překlenout období, ve kterém bude 
mít nižší příjmy z nájemného. Odbor finanční navrhuje poskytnutí bezúročné půjčky a to s ohledem na vývoj 
úrokových sazeb  (příjem z úroků by byl zanedbatelný) a také s ohledem na to, že žadatelem je nevýdělečná 
organizace, zaměřující se na práci s mládeží.   
         Předkládá: Mgr. L. Ambrož 
         Vyřizuje: Ing. A. Varmužka 
Diskuze: 
Dr.Holman : žádá půjčku poskytnout  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
L.Kincl, Ing. Hanák a J.Brabec : nesouhlasí s poskytováním půjček z tohoto fondu, ani ve statutu fondu není 

klauzule, která by poskytování půjček zmiňovala. 
p.Herman : navrhuje žádost odložit, domnívá se, že nový starosta Sokola a výbor by měl financování 

sokolovny přehodnotit. 
Ing.Kotek : zdůraznila naléhavost půjčky, neboť začátkem roku je Sokol povinen uhradit zálohy za energie 

apod. 
Ing.Varmužka, vedoucí finančního odboru, doporučuje půjčku Sokolu poskytnout tak, jak již v minulých 
letech. 
 
 
 

 4



 
3. Převod majetku z organizace Služby města Kuřimi do org. Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. 
(mat.č.6) 
Přijaté usnesení : 1074/2003 - ZM schvaluje převod movitého majetku z organizace Služby města Kuřimi  

do organizace Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. formou  prodeje. 
 
Odůvodnění: 

Prodej lze uskutečnit za cenu, která není stanovena znaleckým posudkem, ale stačí 2 nezávislé 
odhady prodejní ceny  buď zástupci autobazarů, nebo autoservisů. Prodej lze uskutečnit rovněž téměř 
okamžitě, odpadají náklady na darovací daň a podstatně se sníží náklady na odhad majetku. Zároveň prodejní 
cena po převodu na SMK  bude započtena do úhrady půjčky a tedy CTSK nebude za techniku platit dvakrát a 
půjčku vrátí firma, která ji uskutečnila. Vzhledem k tomu, že CTSK nemá na účtu potřebný obnos ihned 
k dispozici, navrhuji prodejní cenu rozdělit do několika splátek tak, aby  nebyl ohrožen chod firmy. 

                                                                                                             Předkládá: Ing. L.Tomšů 
                                                                                                                           Jednatel CTSK 
 
 
4. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
(příl.7A) 
 
Dne  20.2.2003 se na svém 1. jednání  v novém složení sešel výbor Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti.  
Na jednání se dostavili: Ing.R.Hanák – předseda, členové H.Burianová, F.Doné, V.Humpolíková, 
N.Chocholáčová, A.Kadlec, Mgr. M.Kalinová, L.Kincl, M.Mikuš, D.Stražovská, V.Štěpánová, A.Szabová, 
M.Vičar. 
Omluveni : Š.Kytnertová,  I.Švaňhalová 
Bylo podáno celkem 33 žádostí, schváleny příspěvky v celkové výši 394.250,- Kč. 
 
Samostatně byla posouzena a schválena  žádost : 

- p. Aleše Kadlece (příloha 7A) o příspěvek 12.000,- Kč na uspořádání koncertu dne 8.5. k uctění 
památky obětem válek – viz usnesení 1075/2003 

- dodatečně  na jednání ZM předložená  žádost Společenského centra Kuřim (příl.7D) o příspěvek 
20.000,- Kč na abonentní cyklus  vážné hudby – viz usnesení 1077/2003 

- Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim (příl.7B) o příspěvek 8.000,- na uspořádání střelecké 
soutěže o Velkou cenu Kuřimi (upřesněná původní žádost klubu) - viz. usnesení 1076/2003. 

 
Samostatně byla  projednávána ale neschválena : 
 - dodatečná žádost Společenského centra Kuřim (příl. 7C) o příspěvek 230 tis. na „Kuřimské zámecké 

léto“. 
Na doporučení Ing.Hanáka, předsedy výboru „fondu“, předkladatel  žádosti p.Jiří Brabec, tuto 
stahuje s tím, že bude řádně projednána v květnu. 

 - Ing.Kotek  žádá schválit příspěvek Horolezeckému klubu Babí lom – nehlasováno. Žadatel bude  
vyzván k přeložené žádosti nové u přesněním.  

 - p. Jiří Brabec  žádosti  spol. Seiferos a Zayferus doporučuje event. podpořit z fondu odboru 
životního prostředí – nehlasováno. 

 Žádá přispět i SPŠ a SOU Kuřim – nehlasováno. 
 
 
Přijaté usnesení : 1075/2003 - ZM schvaluje žádost p.Aleše Kaldece ze dne 19.2.2003 o poskytnutí 

příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve výši 12.000,- Kč na 
uspořádání  koncertu symfonického orchestru  k uctění památky obětem válek. 
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Přijaté usnesení : 1076/2003 - ZM schvaluje žádost  Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim ze dne 
27.2.2003 o poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve 
výši 8.000,- Kč na nákup cen a uspořádání střelecké soutěže Velká cena Kuřimi. 

 
Přijaté usnesení : 1077/2003 - ZM schvaluje žádost Společenského centra Kuřim ze dne 3.3.2003 o 

poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve výši 20.000,- 
Kč na abonentní cyklus koncertů vážné hudby. 

 
O ostatních žádostech hlasováno v té podobě, jak je doporučil ke schválení výbor Fondu na podporu kulturní 
a spolkové činnosti (příl. 7). 
  
Přijaté usnesení : 1078/2003 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu výboru fondu  ze dne 20.2.2003. 
 
                                                                                                                      Předkládá : Ing. R.Hanák 
                                                                                                                       Vyřizuje :   KÚ  
 
5. Studie jižní tangenty Kuřimi 
(příl.8A) 
Staženo  z jednání. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje vypracování studie proveditelnosti jižní tangenty Kuřimi, která by tvořila  

spojnici komunikací I/43 a R43,  plnila funkci obchvatu města ve směru Brno – 
Veverská Bítýška a Brno – Tišnov a jejíž poloha by byla jižně od Kuřimi. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Odůvodnění  

Stávající schválený územní plán města počítá s tzv. severní tangentou, která tvoří spojnici 
komunikací I/43 (svitavská) a rychlostní komunikace R43 severně od Kuřimi a která původně měla plnit 
funkci obchvatu města. Při pohledu na detailnější studie komunikací I/43, R43 a křížení těchto komunikací 
umístěné mezi obcemi Kuřim a Lipůvka je patrné, že severní tangenta města z důvodu velkého závleku 
vozidel nebude plnit funkci obchvatu města, ale bude sloužit pouze jako přivaděč ve směru dálnice D1 – 
Blansko. Případná realizace severní tangenty vytváří tlak na zkapacitnění komunikace I/43 v úseku od České 
k Lipůvce, což by pro Kuřim mělo řadu velmi negativních důsledků, vedle negativních vlivů na životní 
prostředí, především problematické připojení Kuřimi na silnici I/43. To by dle návrhu ŘSD mělo být v 
budoucnu řešeno jediným připojením Kuřimi u Podlesí a Blanenská ulice by měla být zaslepena. Dalším 
nebezpečím je možnost, že komunikace R43 bude v Kuřimi z jakýchkoliv důvodů ukončena a severní 
tangenta bude navždy nejdůležitější komunikací, která bude převádět dopravu z R43 do I/43.  
V případě, že komunikace R43 bude realizována dle plánu až do Sebranic, existuje reálné nebezpečí, že 
dopravní zátěž ve směru Brno-Královo Pole – Svitavy bude převedena ze svitavské komunikace I/43 do 
komunikace II/385 (Brno – Čebín), která se stane kratším přivaděčem na R43 od Brna, než severní tangenta. 
V tomto případě by se dopravní zátěž už dnes přetížených ulic Tyršova a Tišnovská ještě znásobila a je jen 
otázkou času, kdy by se muselo řešit odvedení této zátěže jinam. 
Vhodným řešením by mohlo být vybudování jižní tangenty místo severní, tato varianta však až dosud nebyla 
prozkoumána. Jednalo by se o silniční spojku, která by vedla od stávajícího křížení komunikací I/43 a II/385 
u České, tunelem by protla masív Kuřimské hory a byla by zaústěna do rychlostní komunikace R43. Pokud 
by tato komunikace byla realizovatelná, spolehlivě by odvedla tranzitní dopravu z Kuřimi a odpadla by 
nutnost zkapacitnění svitavské silnice I/43 v úseku Česká – Lipůvka. Čtyřproudá silnice I/43 v úseku Česká - 
Lipůvka by jinak negativně ovlivnila životní prostředí a dopravní připojení severní části města. I toto řešení 
však má svoje negativa: není jasné, zda je z dopravního hlediska proveditelné (především řešení křižovatek 
mezi Českou a Kuřimí a připojení na R43), nejsou známy dopady na životní prostředí a stanoviska obcí, 
jejichž území by se toto řešení dotklo. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji zpracování studie jižní tangenty města. Studie by měla navrhnout 
vhodnou polohu komunikace a poskytnout základní odpovědi  na otázky, zda stavba je technicky 
proveditelná při zachování dopravního připojení všech okolních obcí dle jejích územních plánů, orientační 
posouzení dopadu na životní prostředí Kuřimi a dotčených obcí ve srovnání se severní tangentou města a  
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orientační posouzení ekonomické náročnosti ve srovnání se severní tangentou. Vše další by se odvíjelo od 
výsledku této studie.  
                                                                                                                                     Předkládá: Ing.M.Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek : vyjádřil obavy z následků zkapacitnění svitavské dálnice I/43 (Kuřim bude obklopena dálnicemi 

bez možnosti se  na ně napojit) a předložil návrh nechat zpracovat studii spojnice  komunikací 
I/43 a R43  pomocí tunelu  v „Kuřimské hoře“ před Kuřimí. Tímto by se dle předkladatele  
odvedla doprava  mimo Kuřim. 

Ing. Jar.Němec : nedoporučuje tento návrh přijmout - studie by stála přes 100 tis. 
Komise výstavby projednávala s Ing.Soldánem (projektant, který zpracovává pro Ředitelství 
silnic a dálnic studii rozšíření I/43)  studie I/43 a R/43 a rada města už k tomu přijala stanovisko 
- viz usnesení RM čís. 142/2003 ze dne 5.2.03. Město musí trvat na dodržení ÚP. 

Ing. Kotek : Ředitelství silnic a dálnic tvrdí, že náš ÚP je špatný, dosavadní jednání nebylo úspěšné, 
připomínky města  Ing. Soldán do projektu nezapracoval.  

p. Zejda : potvrdil, že zpracovatel projektu nerespektoval požadavky města a před Podlesím by dokonce měla 
být komunikace v šíři 54 metrů. 

Ing. Jan Brabec (z veřejnosti) : navrhuje na jednání  zastupitelstva  pozvat zástupce z Ředitelství silnic a 
dálnic, který by vše vysvětlil. 

Starosta :  jednání s ředitelstvím už proběhlo. Nesouhlasí se  studií, kterou by financovalo město. 
Ing. Hanák : žádá k návrhu Ing.Kotka – vypracovat novou studii na propojení komunikací I/43 a R/43 před 

Kuřimí a svolat dopravní a stavební komisi. 
Ing. Němec :  29.1. už bylo jednání na kterém jsme se vyjádřili, že trváme na stávajícím schváleném ÚP a 

dvouproudové severní tangentě. Toto stanovisko jsme tlumočili Ředitelství silnic a dálnic. 
Domnívá se, že Kuřim stavbu dálnice nezastaví, ale je možné klást si podmínky, které obhájí 
zájmy města. 

Ing. Růžička : nesouhlasí s vedení tunelu pod „Kuřimskou horou“  - mohlo by se  ohrozit životní prostředí – 
jedná se o přírodní park „ BABA“. 

Ing. Jar.Němec : doporučuje Ing.Kotkovi materiál stáhnout a projednat v komisi dopravy. 
Ing.Kotek materiál stahuje z jednání. 
 
 
 
Přestávka 20: 00 – 20:15 hod. 
 
6. Zajištění lékařské služby první pomoci v Kuřimi 
(příl.9A,B) 
Návrh usnesení: ZM ukládá starostovi města smluvně zajistit lékařskou službu první pomoci ve stanici 

Kuřim pro období do 31.12. 2003 v nezměněném rozsahu služeb a ordinační doby, tj. 16 
hod v pracovní dny a 24 hod v mimopracovní dny  s náklady ve výši  do 3 mil Kč 

 
Návrh usnesení: ZM souhlasí aby vozy lékařské služby první pomoci Kuřim na požádání rychlé záchranné 

služby mohly zasahovat i mimo územní obvod pověřeného města Kuřim. 
O návrzích v této podobě nehlasováno. 
 

V dubnu se naplní usnesení ZM ve věci zajištění LSPP v Kuřimi a bude třeba smlouvu buď 
prodloužit, anebo si vyjasnit jak dál. Zodpovědnost za zřízení  stanice LSPP byla zákonem stanovena na obce 
s rozšířenou působností a je zřejmé, že v tomto směru nedojde v brzké době k žádné změně. Dotační 
prostředky na tuto službu byly krajem rozděleny a rovněž nelze žádnou změnu letos již očekávat.  Stanice 
LSPP je v Kuřimi jedinou službou, kde mohou pacienti v mimopracovní dobu spolehlivě vyhledat lékařskou 
pomoc.  Kuřim navíc patří k městům, kde dosud ještě nebyla zřízena stanice rychlé záchranné pomoci a to i 
přesto, že leží na hranici včasného příjezdu vozů RZP z Tišnova, nebo Brna. LSPP zde co do rychlosti zásahu 
službu RZP zpravidla nahrazuje. Z těchto důvodů předkladatel považuje pro Kuřim za velmi důležité, aby 
zde nepřetržitá lékařská služba byla zachována. Zachováním služby se rovněž město nezřekne 
zodpovědnosti, která mu byla v rámci reformy veřejné správy svěřena. 
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Protože LSPP zřizuje obec s rozšířenou působností pro svůj územní obvod, lze dovodit, že by posádka vozu 
LSPP měla zasahovat pouze v hranicích tohoto územního obvodu. Vzhledem k tomu, že Kuřim svým 
katastrem přímo sousedí s obcemi dvou dalších územních obvodů, navrhuji, aby naší LSPP bylo oficiálně 
umožněno v krizových situacích a na žádost některého z územních středisek RZP, zasahovat i mimo náš 
region. Město tím neutrpí ztrátu, spíše naopak, protože náklady každého výjezdu nese zdravotní pojišťovna, 
přispěje ke spolehlivosti záchranného systému v rámci kraje a lze očekávat, že se nám v případě potřeby 
dostane stejné pomoci i z okolních měst. 
                                                                                                                                  Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze:  
Dr.Holman : potvrdil, že Kuřimi JMK zamýšlí odebrat  již smluvně potvrzenou dotaci na LSPP.  

Kuřimští lékaři požadují za sloužení LSPP hodinou sazbu 200,- v pracovní dny a 300,- o 
víkendu. 
Do konce dubna město bude muset zabezpečovat  LSPP dle usnesení ZM, pak bude muset 
zastupitelstvo rozhodnout, jak dál. 
Navrhuje, aby byl požadavek, tak jak je předkládán, odložen na dubnové jednání ZM. 

Ing. Kotek :  pokud  má město zájem o zachování LSPP, musí k tomu zaujmout jasné stanovisko.  
Ing.Krupica : poznamenal, že tlak na zrušení LSPP je i v dalších městech. Navrhuje LSPP v Kuřimi zachovat 

alespoň v letošním roce, ale ne „za každou cenu“. 
J.Brabec : navrhuje jednání o LSPP odložit do dubnového zasedání ZM 
J.Herman : souhlasí se zachováním LSPP alespoň v letošním roce a u krajského úřadu prosazovat zařazení 

Kuřimi mezi města, kde LSPP bude hradit  Jihomoravský kraj. 
Zejda : navrhuje uspořádat anketu mezi občany Kuřimi, zda LSPP v Kuřimi zachovat a podle závěru 

zaujmout stanovisko. 
Dr.Holman : každá strana ať deleguje svého zástupce který posoudí otázky ankety. 
Ing.Hanák : navrhuje oslovit okolní obce i nápravné zařízení s požadavkem o příspěvek. 
 
Hlasováno  o  návrhu p.Hermana : 
Přijaté usnesení : 1079/2003 - ZM trvá na zachování Lékařské služby první pomoci  v Kuřimi a současně 

vyzývá Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby bylo Město Kuřim zařazeno mezi 
města, kde LSPP bude hradit  Jihomoravský kraj. 

 
Hlasováno o návrhu Ing.Kotka. 
Přijaté usnesení : 1080/2003 - ZM ukládá starostovi města smluvně zajistit Lékařskou službu první pomoci 

ve stanici Kuřim do 31.12. 2003 nebo do vyčerpání částky 3 mil. Kč dotace z rozpočtu 
města Kuřim a to v nezměněném rozsahu služeb a ordinační doby, tj. 16 hod. v pracovní 
dny a 24 hod. v mimopracovní dny. 

 
Ing.Kotek předložil ZM text žádosti hejtmanovi JM kraje o podporu LSPP v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení : 1081/2003 - ZM schvaluje text žádosti o podporu stanice Lékařské služby první pomoci 

v Kuřimi adresovanou hejtmanovi a Zastupitelstvu Jihomoravského kraje. 
 
Znění dopisu : 
 
Vážený pane hejtmane, 
Vážení členové Zastupitelstva Jihomoravského kraje, 
Na přelomu roku Jihomoravský kraj vyčlenil a rozdělil prostředky pro podporu lékařské služby první pomoci. Klíč, podle kterého byly 
tyto prostředky rozděleny (počet obyvatel regionu) zaručoval, že pro lékařskou pohotovost bude ve velkých spádových centrech dostatek 
financí a malým regionům umožňoval zachování služby, pokud si za ni připlatí ze svých rozpočtů.  Jihomoravský kraj měl poskytnout 
v rámci této dohody a na základě smlouvy Městu Kuřimi 982 000 Kč na dotaci LSPP. Nyní jsme se dozvěděli, že by klíč pro rozdělení 
podpory LSPP měl být změněn tak, že naše město nedostane nic a některým jiným, nám podobným městům a regionům budou náklady na 
LSPP  uhrazeny zcela. 
Stanice Lékařská služby první pomoci Kuřim slouží pro spádovou oblast 18 000 obyvatel a denně ji navštíví v průměru 15 pacientů. Pro 
Kuřim a blízké okolí je velmi důležitá. V Kuřimi, která leží na hranici včasného příjezdu vozů rychlé záchranné pomoci z Tišnova nebo 
Brna dosud nebyla stanice RZP zřízena. Lékaři LSPP Kuřim proto vyjíždějí mimo jiné do Kuřimi, České, Lelekovic, Moravských Knínic, 
Vranova a Jinačovic k nehodám a urgentním stavům pacientů a provádějí ošetření pacientů do příjezdu vozu RZP.  
Pokud je LSPP v Kuřimi nadstandard, pak je to nadstandard který zachraňuje životy. Toho jsou si zastupitelé města Kuřimi vědomi a 
pro krytí nákladů LSPP v letošním roce uvolnili z rozpočtu města částku 3mil. Kč aby stanice LSPP nemusela omezit provoz. Dali tím 
LSPP přednost před řadou potřebných investičních akcí. 
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Velmi nás zaskočilo, že v návrhu koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje není pro kuřimskou stanici LSPP vůbec žádné místo.  
Vážený pane hejtmane, Vážení zastupitelé Jihomoravského kraje, žádáme Vás o pomoc při zajištění provozu stanice LSPP v Kuřimi. 
Žádáme Vás, aby jste nám v rámci již podepsané smlouvy zachovali příspěvek na LSPP, žádáme Vás aby naše stanice LSPP zůstala 
zařazena do integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje a také vás  žádáme o organizační a metodickou pomoc při 
zajišťování služeb lékařů.    
   Děkujeme Vám za pochopení a jsme s pozdravem 

 
 
 
7. Městská správa bytů Kuřim s.r.o.      
7.1. Rozšíření předmětu podnikání pro společnost  Městská správa bytů Kuřim s.r.o.      
(mat.č. 10) 
Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje rozšíření předmětu podnikání pro společnost Městská správa bytů Kuřim 

s.r.o, se sídlem v Kuřimi, Jungmannova 968 o činnost účetních poradců, vedení 
účetnictví. 

 
Rozšíření předmětu podnikání je vyžadováno k samostatnému vedení účetnictví pro společenství vlastníků 
jednotek domů, o které se společnost stará. Vedení účetnictví bylo realizováno vlastními silami bez  
živnostenského povolení a  prostřednictvím daňového poradce Ing. J. Jakubce. Do budoucna chce MSB 
Kuřim s.r.o. vést účetnictví sama a proto je vyžadován souhlas ZM, jako podklad pro změnu v Obchodním 
rejstříku. Pro společnost bude toto finančně výhodnější. Oprávněnou osobu k vydání živnostenského 
oprávnění si zajistíme. 

Předkládá: JUDr. J. Vlasáková 
 
Bod 7 stažen z jednání na návrh JUDr. J Vlasákové ze dne 3.3.2003, protože v materiálech společnosti bylo 
nalezeno oprávnění k činnostem, o které žádala. Souhlas ZM nepotřebuje.  
 
 
7.2. Potvrzení jmenování JUDr. Jany Vlasáková jednatelkou společnosti Městská 
správa bytů Kuřim s.r.o. 
(mat.č.10A) 
Přijaté usnesení : 1082/2003 - ZM potvrzuje usnesení RM číslo 109/2003 ze dne 8.1.2003 o jmenování 

JUDr. Jany Vlasákové jednatelkou Městské správy bytů Kuřim s.r.o. se sídlem v Kuřimi, 
Jungmannova 968  ke dni 1.2.2003. 

 
Při konzultaci na Obchodním rejstříku v souvislosti se změnami jednatele ve společnosti Městská správa bytů 
Kuřim s.r.o., který odstoupil k 31.1.2003 bylo příslušnou úřednicí doporučeno, aby jednatelka byla 
jmenována ZM. Pokud se tak již stalo jiným orgánem (RM), je třeba toto jmenování ZM potvrdit. Tím 
budou příslušné změny bezproblémově zapsány do obchodního rejstříku.  
         Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
 
 
8. Různé 
8.1. Dotace na výstavbu koncových prvků varování 
(mat.č.12) 
Přijaté usnesení : 1083/2003 - ZM schvaluje podání žádosti o státní dotaci na výstavbu koncových prvků 

varování Integrovaného varovného systému. Vyřízením žádosti pověřuje odbor výstavby. 
 
V posledních letech v Kuřimi započala výstavba nového rozhlasu se signálem šířeným rozvody TKR. Tento 
systém má nahradit dosluhující rozhlas. Novým systémem je ozvučena cca 1/3 města. Protože tento systém 
umožňuje přímé napojení na jednotný systém varování Integrovaného záchranného systému a protože stát 
poskytuje na budování takových systémů dotace, město v uplynulém období o přidělení grantu požádalo. 
V minulých letech se na nás s dotací sice nedostalo, ale naše žádost nyní v pořadníku postoupila na 3. místo 
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za Adamov a Vyškov a je reálné získat dotaci pro příští rok. Pro její získání je třeba neprodleně potvrdit 
zájem o dotaci a do 1. dubna podat novou žádost.  
Město doposud v rozhlasu proinvestovalo cca 0,8 mil. Kč. Projekt předpokládá po úplném dobudování 
celého systému v Kuřimi jeho hodnotu cca 4,3 mil. Kč. Hasičský záchranný sbor ČR., který dotace na 
budování takových systémů poskytuje, obvykle poskytuje dotace o řád menší, než co by stačilo na úplné 
dobudování našeho systému (200 až 300 tis. Kč), ale poskytnutá částka by měla postačit právě k napojení 
našeho sytému na IZS a snad i k výstavbě několika dalších ozvučných míst. Pro úspěšné získání dotace 
budeme muset do výstavby vložit prostředky nejméně ve stejné výši jako je dotace. 
 

                                                                                                                     Předkládá: Ing.M.Kotek 
Poznámka: 
Dr.Holman : vynaložené peníze jsou neadekvátní  účelu. 
Ing.Krupica : podporuje záměr Ing.Kotka. 
 
 
8.2. Ukončení smluvního vztahu o „energetických službách pro termoregulační 
opatření na  systému vytápění ZŠ Tyršova 
(příl. 11A-D) 
Přijaté usnesení : 1084/2003 - ZM schvaluje uzavření  dodatku č. 2 ke smlouvě o „energetických službách“ 

pro termoregulační opatření na systému vytápění ZŠ Tyršova ze dne  18.8.2000, 
kterým se ukončuje smluvní vztah mezi Městem Kuřim a firmou Uchytil s.r.o., Žďár 
nad Sázavou. 

 
Přijaté usnesení : 1085/2003 - ZM schvaluje  rozpočtové opatření č.  k rozpočtu města na rok 2003 : 

výdaje  § 6409  rezerva na investice akce č. 16             + 42.700,- Kč 
           § 6409  rezerva ostatní               - 42.700,- Kč 

 
Město Kuřim v roce 2000 uzavřelo na základě výběrového řízení  z nabídek energetických služeb metodou 
EPC smlouvu „o energetických službách“ pro termoregulační opatření na systému vytápění ZŠ Tyršova 
s firmou Enbra montáže s r.o. Investiční cena opatření činila 709 000,- bez DPH.  

Ve snaze dosáhnou dalších úspor, město Kuřim  vyhlásilo v druhé polovině loňského roku výběrové 
řízení na samostatný tepelný zdroj tak, abychom nebyli závislí na CZT Žilka. Stavba byla realizována 
s financováním rovněž metodou EPC. 

Ke konci roku 2002 proběhla s firmou Enbra jednání  s výsledkem dohody o ukončení smluvního 
vztahu a provedení finančního vyrovnání. Na základě tohoto jednání dokládá fa Enbra pro ukončení 
smluvního vztahu návrh dodatku č.2 ke smlouvě  „energetických službách“ o odkoupení  termoregulačního 
opatření za kupní cenu, rovnající se nedoplatku výše splátek které nebyly ještě uhrazeny.  

 
Rekapitulace :  

zaplaceno 2001   97 811,10  : 1,05 =    93 153,30   Kč bez   5 % DPH (služby)  
  zaplaceno 2002 420 603,00  : 1,05 =  400 574,30   Kč bez   5 % DPH (služby) 
  doplatek   2003 dle návrhu dod. č.2  =  215 272,40 Kč bez 22 % DPH (odkoupení) 

 Investiční cena celkem    =  709 000,00  Kč bez  DPH    
 
Přílohy :   -      smlouva o energetických službách č. 275/2000 ze dne 18.8.2000 

- dodatek ze dne 14.12.200 
- dopis Výst/2919/2002 
- návrh dodatku č.2  

                                     Předkládá : Mgr. L. Ambrož 
                            Vyřizuje:  P.Kříž  
 
 
8.3. 
Návrh na prodej  společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. 
(mat.č.13) 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje  prodej  společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o., IČO : 25585053, se 
sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, jejímž je Město Kuřim jediným vlastníkem a to 
formou veřejné dražby 

O návrhu nehlasováno. 
 

Město Kuřim založilo v roce 1999 společnost Městská správa bytů Kuřim s.r.o., jejímž cílem je 
zajišťování správcovského servisu jak pro nájemníky bytů ve vlastnictví města, tak i pro vlastníky bytových 
jednotek sdružených ve společenstvech vlastníků bytů na základě mandátních smluv. Již při zakládání 
společnosti se uvažovalo o jejím budoucím prodeji (zhruba po roce) a již v roce 2000 byl podán 
zastupitelstvu podnět k jejímu prodeji tehdejším jednatelem Ing. Varmužkou. Společnost dlouhodobě 
vykazuje neuspokojivé hospodářské výsledky, v podstatě pouze vydělává jen na svůj provoz (roční výnos se 
po odečtu nákladů pohybuje okolo 50.000,- Kč), po změně jednatele z pracovníka MěÚ na JUDr. J. 
Vlasákovou dojde k dalšímu odlivu zbylých peněz na její odměnu, tudíž společnost bude absolutně nezisková 
a pro město je tedy zbytečným luxusem. Prodej by byl uskutečněn formou veřejné dražby prostřednictvím 
vybrané dražební společnosti. Město si po dohodě s dražebníkem může určit jak výši dražební jistoty, 
vyvolávací cenu, tak i minimální příhoz. Tento způsob prodeje považuji za dostatečně transparentní, 
vylučující „zákulisní“ podávání informací o konkurenčních nabídkách. Navíc půjde o dražbu veřejnou, která 
se tedy bude konat pod bedlivým dozorem veřejnosti. 

Předkládá a zpracoval: L. Kincl 
Diskuze: 
Dr.Holman : prodej MSBK by měla projednat finanční komise a fin.výbor, následně  RM a ZM. 
p.Herman : neschvaluje prodej MSBK, domnívá se, že by nebyl pro město a občany „efektivní“. 
p.Kincl : cena za prodej – hrubý odhad cca 600 tis - 1mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1086/2003 - ZM schvaluje záměr na prodej společnosti Městská správa bytů Kuřim 

s.r.o., IČO : 25585053, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim. 
 
Přijaté usnesení : 1087/2003 - ZM ukládá RM zpracovat podklady pro prodej společnosti Městská správa 

bytů Kuřim s.r.o.  a ukládá finančnímu výboru  jejich projednání. 
 
 
Závěrem p.Herman navrhuje zrušit usnesení  ZM čís. 1060/2002 – každoroční vyvěšování vlajky Tibetu 
k výroční anexe Tibetu dne 10.3. 
Návrh usnesení :  ZM ruší své usnesení  čís. 1060/2002 
Hlasováno : pro 3, proti ,7 zdrž 5 - neschváleno 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing.Sukalovský 
Hlasováno o správnosti a úplnosti přijatých usnesení : pro 15 - schváleno 
 
Starosta ukončil  jednání ZM ve 22:45  hodin. 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 4.3.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Lubomír Kincl          Jiří Brabec 
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Přílohy :  
1 Sdružení za účelem výstavby tech. infrastruktury v lok. Sv.Ján 
1A,B,C Zástavní smlouva k nemovitostem, Dodatek č.5, grafic. příloha 
2,2A D.Knotková – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3 VŘ – Fondu rozvoje bydlení 
4,4A FC Kuřim – žádost o půjčku 
5,5A Sokol Kuřim – žádost o půjčku 
6 Převod majetku SMK na org. CTSK 
7 Příspěvky z kulturního fondu 
7A-E Žádosti o příspěvky 
8,8A Studie jižní tangenty Kuřimi, graf. příloha 
9,9A-B Zajištění LSPP v Kuřimi 
9C Dopis hejtmanovi JM kraje 
10,10A Městská správa bytů – jmenování jednatelky 
11,11A-D  Ukončení smluvního vztahu  o“o energetických službách „ pro termoregulační  opatření  ZŠ 

Tyšova, dopis fy ENBRA montáže s.r.o., dodatky, smlouvy  
12 Dotace na  výstavbu koncových prvků  varování 
13 MSBK – návrh na prodej 
14 Zápis z jednání finančního výboru dne 25.2.03 
15 Přehled investičních akcí 
-  Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování 
- Omluva  Dr.Poledňáka z jednání  
- Prezenční listina 
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