
 
M Ě S T O   K U Ř I M  

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 06/2003  konaného dne 15.4.2003 
 

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, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec,  RNDr. Igor Poledňák,  Ing.arch.Vladislav 
Růžička, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Omluven : Dr.Ing.Jiří Marek 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, úvodem přítomno 15 členů ZM. 
 
Do návrhové komise zvoleni  Ing. arch. V.Růžička a Ing. R.Hanák. 
 
Ověřovateli zápisu zvoleni  RNDr. I.Poledňák a Ing. J.Němec. 
 
 
Starosta úvodem konstatoval, že zápis z minulého zasedání nebyl 1 ověřovatelem, p.Jiřím Brabcem podepsán.  
Pan Jiří Brabec sdělil, že v zápisu našel věcné chyby a má výhrady k formě zápisu. 
Zapisovatelka p. D.Stražovská sdělila, že obsahová chyba  byla po dohodě se starostou odstraněna. 
Pan Brabec po diskusi oznámil, že zápis jako ověřovatel podepíše a učinil tak  po ukončení jednání zastupitelstva 
s tím, že vyhovující forma zápisu bude řešena. 
 
Na jednání se dostavila  v 18:10 hodin Ing. M. Bojanovská  – přítomno 16 členů  ZM. 
 
Program :  

1. Majetkoprávní úkony  
2. Návrh změny vyhlášky č.4/2000  o stanovení daně z nemovitostí 
3. Půjčky  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB)  
4. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby  
5.  Uplatněný podnikatelský OBOLUS 
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  obcím na zajištění LSPP  
7. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  
8. Střední průmyslová škola  a střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o 

- Žádost o poskytnutí příspěvku na STL přípojku 
- Žádost o souhlas pro rozhodování zástupce Města Kuřimi na valné hromadě  

9.  Finanční záležitosti 
- Rozpočtová opatření  
- Výtěžek veřejné sbírky     

10. Osadní výbor na Podlesí 
11.  Různé  

- Návrh na zajištění jednotného vzhledu tabulek s číslem popisným u novostaveb rodinných domů. 
- Zajištění správného technického stavu dětských hřišť v Kuřimi. 
- Lenka Vojtová - nabídka na odprodej pozemků – školní hřiště ZŠ Jungmannova  
- TIPA F s.r.o. - nabídka pozemku parc.č. 2451/1 k.ú.Kuřim o výměře 1649 m2  
- Účast na dražbě 
- Stanovisko RM k prodeji společnosti Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. 
- Pojmenování nové ulice 

 
Program jednání schválen všemi přítomnými.  
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1. Majetkoprávní úkony  
1.1.  
Manž. Přemysl a Anna Minxovi, Kuřim, Dukelská 242 – odprodej pozemku parc.č. 
3277/2 k.ú.Kuřim o výměře 50 m2 k rozšíření zahrady 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Usn. RM číslo 213/2003 ze dne 19.3.2003 byl manž. Minxovým schválen adresný  záměr na odprodej 
pozemku parc.č. 3277/2 k.ú.Kuřim o výměře 50 m2 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Schválený záměr byl v souladu s ust. § 39 až 41  zák.č. 128/2000 Sb. od 21.3.2003 po dobu 15-ti dnů 
zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě  zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení : 1089/2003 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 3277/2 k.ú.Kuřim o výměře 50 m2 dle 

GP zak.č. 1652-79/2003 manželům Minxovým, bytem Kuřim, Dukelská 242 za cenu 50,- 
Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, včetně daně 
z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 16. 
 
 
1.2.  
Manž. Uher Zdeněk a Dana, oba bytem Kuřim,  Třebízského 364  - odprodej pozemku 
parc.č. 370 k.ú.Kuřim  
(příl. 1A) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Usn. RM číslo 202/2003 ze dne 19.3.2003 byl manž. Uhrovým schválen adresný  záměr na odprodej 
pozemku parc.č. 370 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 202 m2 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady 
veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 
Schválený záměr byl v souladu s ust. § 39 až 41  zák.č. 128/2000 Sb. od 21.3.2003 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. 
V zákonem stanovené lhůtě  zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 
 
Přijaté usnesení : 1090/2003 - ZM schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 370 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 

202 m2 manž. Uhrovým, bytem Kuřim, Třebízského 364 za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

Hlasování pro 16. 
 
 
1.3.  
Manž. Zdeněk a Hana Tichých, Kuřim, Malá Česká 1249 – žádost  o koupi části 
pozemku  parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca  8 m2 k rozšíření zahrady 
(příl. 1B) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Na výzvu odboru správního a  v návaznosti na již schválený odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim Ing.Šťastovi, manž. Kuchařovým a Milanu Hukovi, požádali manž. Tichých o odprodej části shora 
uvedeného pozemku. Jedná se o pozemek za zahradou jejich RD - ul. Malá Česká  v Kuřimi,  zastavěný  
hospodářským objektem.  
 
Přijaté usnesení : 1091/2003 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 

k.ú.Kuřim o výměře cca 8 m2 manž. Tichým, Kuřim, Malá Česká 1249 za cenu  50,- Kč/m2 
pozemku k rozšíření zahrady a zastavění objektem hospodářské budovy s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 16. 
 
 
1.4.  
Paní Dana Odehnalová, Kuřim, Malá Česká 1251 – žádost  o koupi části pozemku  
parc.č. 1138/62 k.ú.Kuřim o výměře cca 18 m2 k rozšíření zahrady 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 
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Na výzvu odboru správního a  v návaznosti na již schválený odprodej části pozemku parc.č. 1138/62 
k.ú.Kuřim Ing.Šťastovi, manž. Kuchařovým a Milanu Hukovi, požádala paní Dana Odehnalová o odprodej části 
shora uvedeného pozemku. Jedná se o pozemek za zahradou RD - ul. Malá Česká v Kuřimi. Na pozemku je již 
vybudováno oplocení.  
 
Přijaté usnesení : 1092/2003 -  ZM schvaluje adresný záměr na  odprodej části  pozemku parc.č. 1138/62 

k.ú.Kuřim o výměře cca 18 m2 paní Daně Odehnalové, Kuřim, Malá Česká 1251 za cenu  
50,- Kč/m2 pozemku k rozšíření zahrady s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasování pro 14, zdrželi se  2. 
 
 
1.5.  
Převod pozemku podle § 5 odst. 3) zákona číslo 95/1999 Sb.  
(příl. 1E) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Nabytí výše uvedeného pozemku  do majetku  obce je předkládáno v návaznosti na veřejnou nabídku 
pozemků určených k převodu podle zákona číslo 95/18999 Sb. § 7 uveřejněnou Pozemkovým fondem ČR.  

V reakci na uveřejněnou nabídku požádalo město ČR-pozemkový fond o vyvázání parcely z nabídky, 
což není vyloučeno, neboť PF si vyhradil právo ve zvláště zdůvodněných případech nemovitosti z veřejné 
nabídky dodatečně vyřadit. Z hlediska územního plánu cca ze 2/3 určena pro plochy individuálním rekreace, část 
pozemku cca 1/3, která přiléhá  ke komunikaci I/43, náleží do zóny veřejné zeleně. Předmětný pozemek 
bezprostředně navazuje na plochy občanské vybavenosti a služeb, do budoucna nelze vyloučit změnu ÚP a 
pozemek využít jinak. Pozemek je nabízen za cenu 259.940,- Kč.  
 
Přijaté usnesení : 1093/2003 - ZM schvaluje úplatné nabytí pozemku parc.č. 3504 k.ú.Kuřim – orná půda o 

výměře 28945 m2 z majetku ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 3) 
zákona číslo 95/1999 Sb. v platném znění. 

Hlasování pro 13, zdrželi  3. 
 
 
1.6.  
Kloudová Růžena, Kuřim, Podhoří 130 – nabídka na odprodej pozemků do majetku 
města 
(příl. 1C) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Paní Růžena Kloudová podala  k soudu žalobu na určení vlastníka pozemků v areálu stadionu v Kuřimi. 
Dosud na LV číslo 3582 pro obec a k.ú.Kuřim existoval duplicitní zápis tzn. že jako vlastník bylo zapsáno jak 
Město Kuřim  (na základě „Rozhodnutí“ finančního odboru rady ONV v Brně č.j. Fin-88-6/1959-Hor ze dne  
12.12.1959, tak paní Růžena Kloudová (na základě zápisu v Pozemkové knize, knihovní vložce číslo 130 – 
Usnesení o dědictví č.j. D 608/63 ze dne 4.6.1963). 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov ze dne 16.10.2002, právní moc ze dne 8.1.2003 byla 
určena výlučnou vlastnicí pozemku parc.č.  2973/2 o vým. 157 m2, p.č. 2976/13 o vým. 177 m2 a p.č. 2976/14 o 
vým. 2195 (celková výměra pozemků 2529 m2) paní Růžena Kloudová, bytem Kuřim, Podhoří 130. Tato svým 
prohlášením ze dne 17.3.2003 nabízí městu pozemky k odprodeji za cenu min. 200,- Kč/m2. 
 
Přijaté usnesení : 1094/2003 - ZM schvaluje nabytí pozemku parc.č. 2973/2 o výměře 157 m2 – zast. plocha a 

nádvoří, p.č. 2976/13 o výměře 177 m2 – ostatní plocha, p.č. 2976/14 o výměře 2195 m2 – 
ost. plocha do majetku města buď za cenu dle znaleckého posudku, nebo za 100,- Kč/m2 
s tím, že náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy hradí nabyvatel. 

Hlasování pro 16. 
 
 
1.7.  
CORIMEX s.r.o., se sídlem Šmeralova 789, Kuřim – zrušení usnesení ZM číslo 
1104/2001 ze dne 25.6.2001, usn. ZM číslo 1144/2002 ze dne 10.9.2002 
(příl. 1D) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 
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Usn. ZM číslo 1104/2001 ze dne 25.6.2002 byl společnosti  s r.o. CORIMEX  schválen pronájem a 
budoucí odprodej  pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim o výměře 2105 m2 ke komerčnímu využití za cenu 500,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při prodeji druhá polovina ceny + 
náklady a daň z převodu nemovitosti. Odprodej se měl uskutečnit po kolaudaci staveb, které dle studie 
odsouhlasené městem realizuje kupující.  

Dopisem ze dne 9.9.2002 požádal jednatel firmy pan Stohl o změnu smlouvy o budoucí nájemní 
smlouvě tak, že nájemní smlouva bude uzavřena k 1.5.2003 s tím že všechno ostatní, včetně termínů zůstává 
nezměněno. Dne 10.9.2002 ZM schválilo prodloužení termínu uzavření nájemní smlouvy a úhrady zbývající 
částky nájemného ve výši 506.250,- Kč na 1.5.2003. 

K dnešnímu dni společnost CORIMEX s.r.o.  o stavební povolení ani nepožádala, přestože k  31.3.2003 
měla opatřit pravomocné stavební povolení a  městu je známa skutečnost, že firma přes realitní kanceláře 
v rozporu s ustanovením čl. III „Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě“ nabízí pozemek k prodeji.  
 Pan Stohl, který se dostavil na jednání zastupitelstva vysvětlil důvody neplnění smlouvy (finanční 
problémy firmy). Uvedl, že z téhož důvodu hledal prostřednictvím realitních kanceláří finančně silného partnera, 
který by  jeho záměr, výstavbu penzionu,  zrealizoval. S ním pak chtěl uzavřít smlouvu na pronájem – 
provozování penzionu.  
O koupi pozemku má stále zájem, ale v současné době nemůže dodržet  podmínky smlouvy a zahájit stavbu 
penzionu. 
 
Návrh usnesení : ZM konstatuje, že smluvní vztah uzavřený dle usnesení ZM číslo 1104/2001 ze dne 

25.6.2001 a  ZM číslo 1144/2002 ze dne 10.9.2002 na pronájem a budoucí odprodej pozemku 
parc.č. 3396 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 2105 m2 společnosti s r.o. CORIMEX se sídlem 
Šmeralova 789, Kuřim není naplněn a z toho důvodu odstupuje od záměru a tím od 
„Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě číslo 273/2001“ ze dne 17.10.2001 vč. „Dodatku č. 1 
ze dne 10.10.2002 a „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 272/2001 ze dne 
17.10.2001 s tím, že společnosti bude, po uhrazení smluvní pokuty,   vrácena záloha na 
nájem pozemku ve výši 20.000,- Kč. 

O výš uvedeném návrhu nehlasováno. 
 
Návrh usnesení : ZM nepromíjí a schvaluje v souladu s ust. čl. IV „Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě č. 

273/2001“ ze dne 17.10.2001 uzavřené mezi Městem Kuřim, jako budoucím pronajimatelem 
a společností CORIMEX s.r.o., se sídlem Šmeralova 789, Kuřim smluvní pokutu ve výši  Kč 
63.150,- splatnou do .......... 

O výš uvedeném návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení : 1095/2003 - ZM konstatuje, že smluvní vztah uzavřený dle usnesení ZM číslo 1104/2001 ze 

dne 25.6.2001 a  ZM číslo 1144/2002 ze dne 10.9.2002 na pronájem a budoucí odprodej 
pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim – zahrada o výměře 2105 m2 společnosti s r.o. CORIMEX 
se sídlem Šmeralova 789, Kuřim, není naplněn a z toho důvodu odstupuje od záměru a tím od 
„Smlouvy o budoucí nájemní smlouvě číslo 273/2001“ ze dne 17.10.2001 vč. „Dodatku č. 1 
ze dne 10.10.2002 a „Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 272/2001 ze dne 
17.10.2001 s tím, že společnosti nebude vrácena záloha na nájem pozemku ve výši 20.000,- 
Kč. 

Hlasování pro 13, zdrželi se 3. 
 
 
1.8.  
Darovací smlouva na pozemky  pod bytovým domem Školní 851 - 853 
(příl.2A-C) 
Předkládá: Mgr. L.Ambrož 

Dle smlouvy o sdružení a o dílo  č. 246/2001  a dohody o změně smlouvy ze dne  25.10.2001, se město 
Kuřim  a  spol. Komfort dohodli, že spoluvlastnictví  na spol. částech budovy a pozemku se provede tak, aby 
spoluvlastnictví k pozemku odpovídalo spoluvlastnictví Města a KOMFORTu  ke společným částem domu ( tj. 
podíl  51/100 dle dohody o změně smlouvy). 
 
Přijaté usnesení : 1096/2003 - ZM schvaluje uzavření  darovací smlouvy mezi obdarovaným - městem Kuřim 

a darujícím - Komfort a.s., Nové sady 30, Brno, pro bezúplatný převod id. podílu 
42312/312354  na pozemcích p.č. 1933, 1934 a 1935 k.ú. Kuřim (ul.Školní č.p. 851 – 853). 

Hlasováno pro 16. 
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Pan Zejda  se vzdálil z jednání v 18:55 hodin. 
 
 
2. Návrh změny vyhlášky č.4/2000  o stanovení daně z nemovitostí 
(příl. č.3) 
Předkládá: dr. David Holman  

Zastupitelstvu je předložen návrh změny vyhlášky č.4/2000, která stanovuje  výši daní z nemovitostí. 
Návrh předpokládá zvýšení daně o jednu kategorii na 2,0 u těchto nemovitostí : obytné domy, byty a ostatní  
samostatné nebytové prostory a stavební pozemky. Zvýšení by se netýkalo  domů  a bytů na ul.Tišnovské za 
hřbitovem a ul.Luční. Zvýšení s koeficientem 1,5  je předkládáno ze staveb pro podnikatelskou činnost a 
nebytové prostory sloužící k podnikání. 

Proti zvýšení daní se v diskuzi otevřeně vyslovili členové ZM za ODS a KSČM. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje věcný záměr obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficienty k dani 

z nemovitostí s účinností právního předpisu od 1.1.2004 a ukládá RM předložit návrh vyhlášky 
do příštího zasedání ZM. 

Hlasováno  pro 8, proti 5, zdrželi se  2 – návrh neschválen 
       
 
 
3. Půjčky  z“ Fondu rozvoje bydlení“ ( FRB)  
(příl. 4 A) 
Předkládá : Mgr.L. Ambrož    

Půjčky města občanům Kuřimi jsou poskytovány dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 7/99 ze dne 24.10.1999 
ve znění pozdějších změn a doplňků. 

Do prvního kola výběrového řízení v roce 2003 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ bylo  
podáno celkem 12 žádostí v celkovém objemu 2,890 000 Kč. Finanční odbor doporučil poskytnout příspěvky 
v celkové výši 2,610.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1097/2003 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z“ Fondu rozvoje bydlení“  – I.kolo výběrového 

řízení v roce 2003 - dle návrhu.  
Hlasováno pro 15. 
 
 
4. Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby  
(příl. 5 A,B) 
Předkládá: Mgr.L. Ambrož 

Půjčky na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové výstavby se poskytují  dle  Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a 
doplňků. 

Do prvního kola výběrového řízení v roce 2003 na poskytnutí půjček z Fondu pro bytovou výstavbu 
bylo v termínu do 17.3.2003 podáno celkem 15 žádostí – seznam tvoří přílohu. Celkem bylo požádáno o  
2,992 500 Kč. Rozpočet na rok 2003 činí 4,000 000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1098/2003 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – I.kolo 

výběrového řízení v roce 2003 - dle návrhu. 
Hlasováno pro 15. 
 
 
5.  Uplatněný podnikatelský OBOLUS 
(příl. 6A) 
Předkládá: Mgr. L. Ambrož 

Dne 14.11.2002 podnikatel – fyzická osoba, pan Ing. Jindřich Fikar a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS  ve výši 22.603,- Kč. Částku určil  na opravu Boží muky nad ulicí Kuřim, Na Vyhlídce 
a pokud zbudou finanční prostředky, určuje je pro MŠ Otevřená  dle uvážení ředitelky MŠ. Boží muka  jsou 
v majetku majitele pozemku – Ing.J.Fikara. 
RM konaná dne 20.11.2002 doporučila MZ podnikatelský OBOLUS schválit.  

Na jednání ZM se rozvinula široká disku, zda Boží muka lze, nebo nelze opravit z programu  
podnikatelského obolu, neboť v odstavci II. bod 1 je výslovně uvedeno, že obolus muže být použit „v rámci 
rozpočtu města k financování konkrétních oprav, rekonstrukcí a investic na majetku města“. 
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Dr. Poledňák konstatuje, že z tohoto „programu“ není možné Boží muka opravit, protože se nejedná o opravu 
majetku města, ale majetku soukromé osoby, soukromé osobě může město poskytnout dar.. 

J.Brabec: se naopak domnívá, že uplatnit obolus na opravu je možné. 
Ing. Bojanovská : žádá, aby oprava byla konzultována s památkovým úřadem, aby neodborným zásahem nebyla 

znehodnocena. 
 
Přijaté usnesení : 1099/2003 - ZM schvaluje opravu obj. „Boží muka“ nad ul. Na Vyhlídce s cenovým limitem 

22 603,- Kč, v případě nedočerpání limitu ZM schvaluje převedení zbylých prostředků do 
rozpočtu MŠ Zborovská pro detašované pracoviště na ul. Otevřená -  účel : dle zvážení 
vedení školy – uplatněný podnikatelský OBOLUS. 

Hlasováno pro 11, zdrželi se  4. 
 
 
6. Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace  obcím na zajištění LSPP  
(příl.7) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Jihomoravský kraj zastoupený  hejtmanem Ing. S.Juránkem předložilo městu Kuřimi dodatek Smlouvy 
o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou působností na zabezpečení lékařské služby první pomoci.  

Dle tohoto dodatku je město Kuřim :  
- oprávněno využít prostředky z poskytnuté dotace do 30.4.2003.  
- prostředky nelze převádět do následujícího období 
- příjemce dotace předloží poskytovateli nejpozději do 30.6.2003 vyúčtování použitých prostředků 

dotace. Vyúčtování musí obsahovat vyúčtování zdravotnických zařízení, kterým byla příjemcem 
poskytnuta částka z dotace za účelem výkonu LSPP. Ve stejném termínu nejpozději do 7 dnů, je 
rovněž povinen vrátit na účet poskytovatele případnou nepoužitou částku dotace. 

Členové zastupitelstva nesouhlasí s podpisem dodatku a budou trvat na dodržení smlouvy s KÚ JMK. 
 
Návrh usnesená : ZM schvaluje podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace obcím s rozšířenou  

působností na zabezpečení Lékařské služby první pomoci. 
pro 0, proti 15 - neschváleno 
 
 
7. Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě  
(příl. 8A a 18) 
Předkládá: Mgr. L.Ambrož 

Do  rozpočtu města na rok 2003 byla navržena  částka  800 000 ,- Kč pro zajištění dotace některých 
ztrátových linek . Předpokládané částky pro uzavření jednotlivých smluv činí : 

ČSAD Brno –město  do 400 000,- Kč 
ČSAD Tišnov           do 200 000,- Kč  
ČSAD Blansko          do 80 000,- Kč 
BODOS Boskovice    do 20 000,- Kč 

Městskému zastupitelstvu je předkládán k projednání a schválení návrh roční dotace města Kuřim na linku 
730 820 Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Brno do výše 60.000,- Kč. 
 
Ing. Kotek předložil dodatečně pozměňující návrh – přispět na  uvedenou linku 180 tis. Kč.  
Důvodová zpráva : 
Jedná se o experimentální linku, kde byl v uplynulých letech zaveden systém IDS (Integrovaný Dopravní 
Systém) jako dosud jediný na Brněnsku. Od 1. ledna 2004 by se tento systém měl rozšířit na další linky 
obsluhující území Kuřimska. Částka 180 000 vzešla z dohody v uplynulých letech mezi obcemi Jinačovice, 
Rozdrojovice, Kuřim, Magistrátem Města Brna, tehdejším Okresním úřadem Brno – venkov a dopravcem ČSAD 
Tišnov.  Dohoda na hrazení ztrát dopravce zněla tak, že trasu na území města Brna bude hradit Magistrát Města 
Brna  a o ztrátu na území okresu Brno – venkov se podělí tehdy okresní úřad, nyní Jihomoravský kraj částkou 
cca 1 mil. Kč, a o zbytek se podělí obce stejným dílem, což vychází na oněch 180 000 Kč. 
Protože v uplynulém období byly s platbami na straně Kuřimi problémy, starostové Jinačovic a Rozdrojovic 
letos opětovně  požádali město Kuřim aby se k dohodě připojilo. Rozpočet města s částkou 180 000 pro tuto 
linku počítá.  
O možnostech navýšení dotace ze strany Jihomoravského kraje bylo jednáno s vedoucím odboru osobní dopravy 
panem Ing. Veselým. Ten nám sdělil, že kraj dotaci na linku IDS 820 již dále navyšovat nemůže, ale vzal Kuřimi 
na jeho žádost do dotačního systému další spoje na lince 720 050 a 720 035 dopravce ČSAD Brno – město a 
požádal nás aby  se Kuřim připojil k dohodě všech zainteresovaných stran a uhradil požadovanou částku. Situace 
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je taková, že i když se Město Kuřim připojí k dohodě a uhradí na IDS částku 180 000 Kč, celkové výdaje na 
veřejnou dopravu nepřekročí  loni nasmlouvanou  částku, ani letos rozpočtovanou částku. 
V případě, že se Kuřim nepřipojí k dohodě, zbývají dvě možnosti jak situaci řešit. Buď se o částku, kterou měl 
zaplatit Kuřim podělí obce Jinačovice a Rozdrojovice a nebo se budou muset zrušit některé spoje 
(předpokládám, že v takovém případě by bylo správné aby rušené spoje vytipovaly obce Jinačovice a 
Rozdrojovice). 
Rušení spojů by bylo velmi špatným počinem nejen proto, že se systém linky 820 postupně vyvíjel a větší rušení 
spojů může mít negativní ekonomický dopad i na spoje, které budou ponechány, ale i vzhledem ke koncepci 
IDS, která by měla být spuštěna od 1.1. 2004. 
Tento systém předpokládá i změnu ve financování dopravy a smluvních vztazích. Předpokládá se, že smlouvy 
s dopravci bude uzavírat Jihomoravský kraj a obce budou  přispívat na dopravu kraji. Výše příspěvku obcí bude 
zřejmě dána počtem obyvatel obce.  Protože, lze předpokládat, že jízdní řády IDS budou vycházet ze stávajícího 
rozsahu spojení, je zřejmé, že pro město nyní není výhodné aby si rozsah dopravního spojení  snižovalo. 
Pozměňující návrh Ing.Kotka: 
Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov, s.r.o. o zajištění dopravy na 

lince IDS 730 820 Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Brno s náklady pro Město Kuřim 
nejvýše 180 000 Kč. 

Hlasování pro 4, proti  7, zdrželi  se 4 – neschváleno. 
 
Následně hlasováno o návrhu předkládaném starostou. 
Přijaté usnesení : 1100/2003 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov, s.r.o.,  o zajištění 

dopravy na autobusové lince 730820 Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Brno 
v předpokládané ceně do 60.000,- Kč. 

Hlasování pro  12, zdrželi se  3. 
 
 
Přestávka 20:00 – 20:15 hodin. 
 
Pan Zejda se dostavil na jednání – přítomno 16 členů ZM. 
 
 
8. Střední průmyslová škola  a střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o 
8.1.  
Žádost o poskytnutí příspěvku na STL přípojku 
(příl. 9 A) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

Ředitelka SPŠ a SOU Kuřim s.r.o, Ing.Hana Novotná požádala město Kuřim, jako vlastníka 15% podílu 
na společnosti o poskytnutí příspěvku na vybudování středotlaké přípojky plynu od ul. Zámecká po patu objektu 
zámku. Přípojka bude po vybudování bezplatně předána plynárenskému podniku. Celkové náklady  STL 
přípojky  jsou rozpočtovány na 245 tis. Kč. 
Ing.Hanák předkládá  pozměňující návrh : poskytnout příspěvek ve výši 40 tis. 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu :  pro 2, proti 10, zdrž. 4 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1101/2003 - ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 60.000,- Kč na vybudování 

středotlaké přípojky  plynu pro objekt SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o, Křížkovského 48. 
Hlasování pro 13, zdrželi se  3. 
 
 
8.2.  
Žádost  o souhlas pro rozhodování zástupce Města Kuřimi na valné hromadě SPŠ a 
SOU Kuřim, s.r.o. 
(příl. 9B) 
Předkládá : Mgr. L.Ambrož 

V návaznosti na usnesení zastupitelstva města čís. 1039/2003 žádá ředitelka SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o.  Ing, 
Hana Novotná o předchozí souhlas pro rozhodování zástupce města Kuřimi na valné hromadě společnosti, která 
se bude konat  v květnu 2003. Na valné hromadě bude předložen návrh změny společenské smlouvy. Změna 
spočívá v rozšíření předmětu činnosti společnosti – střední školy:  
- polygrafická výroba 
- silniční motorová doprava nákladní 
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- hostinská činnost 
Touto činností si škola chce přivydělat na svoji činnost.  
 
Přijaté usnesení : 1102/2003 - ZM dává RNDr. Igoru Poledňákovi předchozí souhlas k rozhodování na 

valné hromadě SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. v záležitostech dle § 125 odst. 1, písm. d) - 
„rozhodování o změně obsahu společenské smlouvy“, dle požadavku jednatelky. 

Hlasování pro 12, proti 1, zdrželi se 3. 
 
 
9.  Finanční záležitosti 
9.1.  
Rozpočtová opatření  
(příl. 10) 
Předkládá : Dr.D.Holman 

V souvislosti s usnesením RM čís. 262/2003 – rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace v objektu 
kulturního domu na. nám.Osvobození jsou  ZM předkládána  ke schválení níže uvedená rozpočtová opatření. 
 

1. § 6409 výdaje -investiční akce  č. 25 – rekonstrukce elektroinstalace – Kult. dům     + 1 200 000 Kč 
§ 3612 příjmy  - bytové  hospodářství – prodej bytů    +    900 000 Kč 
§ 3635 výdaje -digitalizace územního plánu         - 100 000 Kč 
§ 6171 výdaje věcné - činnost místní správy         - 200 000 Kč 
 

2. již schválená půjčka Sokolu Kuřim – nebylo přijato rozpočtové opatření 
pol. 2420 příjmy - splátka půjčky           + 30 000 Kč 
§ 3419 výdaje - poskytnutí půjčky           + 30 000 Kč 
 

3. přijatá dotace na výkon regionálních funkcí knihovny 
pol. 4116 příjmy - přijetí dotace         + 820 000 Kč 
§ 3419 výdaje - knihovna          + 820 000 Kč 
 

4. výdaje na provedení energetických auditů budov 
§ 6409 příjmy – vratka zálohy od CTSK s.r.o. z roku 2002      + 615 000 Kč 
§ 6409 výdaje - investiční akce – akce č. 26 – energetické audity budov     + 405 000 Kč 
§ 6409 výdaje – rezerva           + 210 000 Kč 

 
Přijaté usnesení : 1103/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.4 k rozpočtu města roku 2003 - dle přílohy. 
Hlasování pro 15, zdržel se 1. 
 
Ing. Bojanovská : žádá, aby město  zajistilo koncepční postup  rekonstrukce objektu KD v závislosti na jeho 
využití. 
 
 
Dr.Holman se vzdálil. 
 
 
9.2.  
Výtěžek veřejné sbírky     
(příl. 11) 
Předkládá: Mgr. L. Ambrož  

Město Kuřim uspořádalo tradiční veřejnou vánoční sbírku ve prospěch dětského domova ve Vranově. 
Sbírka se uskutečnila sběrem do uzamčených kasiček, z nichž jedna byla umístěna na MěÚ a druhá pod 
vánočním stromem na nám. 1. května. Druhou možností jak přispět bylo převést prostředky na speciální 
bankovní účet. K uzávěrce sbírky byly vybrány následující prostředky: 
Kasička nám. 1. května       844,70 Kč 
Kasička MěÚ -   2 481,40 Kč   
Účet -           0,-    Kč 
Celkem :  3 326,10 Kč 
Pan Kincl a Ing.Kotek navrhují zvýšit výtěžek sbírky příspěvkem města. Dohodnuto – viz přijaté usnesení. 
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Přijaté usnesení : 1104/2003 - ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi s výtěžkem  3.326,10 Kč 
ve prospěch Dětského domova ve  Vranově a schvaluje dar města Kuřimi Dětskému domovu 
ve Vranově ve dvojnásobné výši výtěžku. 

Hlasování pro 16. 
 
 
10. Osadní výbor na Podlesí 
(příl. 12A,B) 
Předkládá : K.Múčková, členka ZM 

Dne 28.1.2003 ZM schválilo založení osadního výboru na Podlesí. Dne 25.3.2003  byla v souladu 
s tímto  usnesením svolána p.K.Múčkovou veřejná schůze, ze které vzešel návrh složení osadního výboru. 
Předsedkyní  je navržena Ing. Zdeňka Šafářová. 

Složení osadního výboru: 
Milion František, Fučíkova 1134 
Morkus Michal,  Fučíkova 1147 
Múčková Květoslava, Fučíkova 1147 
Sikora  Aleš, Dukelská  795 
Kumprecht Marek, Šmeralova 729 
Mazálek Vlastislav, Šmeralova 745 
Šafářová Zdeňka, Kpt.Jaroše 743 

 
Paní Múčková upozornila, že dodatečně byl do výboru navržen p. Michal Morkus.  
Připomínky ke způsobu svolání schůze – Ing. Bojanovská upozornila, že schůze byla svolána narychlo (ve 
čtvrtek 20.3. byla vhozena pozvánka do schránky na úterý 25.3.), takže se nemohla z časových důvodů  dostavit. 
Tutéž časovou tíseň předpokládala i u ostatních nových obyvatel Podlesí. 
Dr.Poledňák se dotázal Ing. Šafářové, zda její manžel působil jako velitel Lidových milicí v TOS Kuřim a uvedl, 

že nesouhlasí s výše uvedeným složením navrženého osadního výboru, protože v něm získali 
většinu lidé názorově blízcí paní Múčkové. 

V diskuzi zaznělo, že  osadní výbor bude i nadále otevřen pro  nové členy z nově vznikající  zástavby Podlesí. 
 
Přijaté usnesení : 1105/2003 - ZM jmenuje osadní  výbor na Podlesí ve složení: Milion František, Morkus 

Michal, Múčková Květoslava, Ing. Sikora Aleš, Kumprecht Marek, Mazálek Vlastislav a 
jmenuje předsedkyní osadního výboru Ing. Zdeňku Šafářovou. 

Hlasování pro 11, zdrželo se  5. 
 
 
11.  Různé  
11.1.  
Návrh na zajištění jednotného vzhledu tabulek s číslem popisným u novostaveb 
rodinných domů. 
(příl. 13) 
Předkládá: Ing. M.Bojanovská, členka ZM 

V nově budovaných lokalitách rodinných domů na k.ú. Kuřim dochází k přidělování čísel popisných 
systematicky tak, aby sousedící domy v jedné ulici měly čísla na sebe navazující. K přidělení čísel dochází buď 
po dohodě se zřizovatelem lokality, nebo při dostavbě prvního domu nově budované lokality. 
Předkladatelka navrhuje, aby tabulky byly objednány městem skupinově pro ty lokality, kde dochází 
k soustředěné výstavbě, u výrobce, který dodával tabulky pro stávající nemovitosti v k.ú. Kuřim (nebo u jiného). 
Tyto městem objednané tabulky by byly proti poplatku (cca 150 Kč) vydávány při  rozhodnutí o přidělení čísla 
popisného. 
Jiří Brabec: předkládá protinávrh - vydávat tabulku zdarma. 
Hlasování o protinávrhu : pro 8, proti 1, zdrž. 7 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1106/2003 - ZM doporučuje provést objednávku tabulek s číslem popisným pro novostavby 

rodinných domů v budovaných lokalitách pro výstavbu a tabulky vydávat proti poplatku  
s rozhodnutím o přidělení čísla popisného. 

Hlasování pro 16. 
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11.2.  
Zajištění správného technického stavu dětských hřišť v Kuřimi. 
(příl. 14) 
Předkládá: Ing. M.Bojanovská, členka ZM 

V uplynulých letech vybudovalo Město Kuřim na základě občanské iniciativy několik dětských hřišť. 
Tato hřiště jsou od dob svého vzniku nepřetržitě používána a opotřebovávána. 

V minulých letech docházelo k pravidelné údržbě hracích sestav výrobcem. Při náhodné prohlídce 
28.3.2003 jsem zjistila naprosto neuspokojující technický stav houpadel na hřišti Bezručova (např. chybějící 
vruty kotvení hopsadla, uvolněné šroubené spoje držadel houpačky). 

Předkladatelka doporučuje zastupitelstvu, aby město zajistilo odborný servis hracích sestav všech 
dětských hřišť, nejlépe přímo u výrobce těchto sestav.  
Diskuze, zda opravy provést vlastními silami (údržbářem města), nebo zda oslovit  odbornou firmu. 
 
Přijaté usnesení : 1107/2003 - ZM schvaluje  uvedení hracích sestav dětských hřišť do správného technického 

stavu odbornou firmou. 
Hlasování pro 14, zdrželi se 2. 
 
 
 
11.3.  
Lenka Vojtová, bytem Dolní Rožínka 94 – nabídka na odprodej pozemků – školní hřiště 
ZŠ Jungmannova  
(příl. 15) 
Předkládá : Mgr.L.Ambrož 

Usn. RM číslo 144/1999 ze dne 30.3.1999 bylo uloženo správnímu odboru MěÚ v Kuřimi zahájit řízení 
ve věci výkupu pozemků zastavěných objektem ZŠ na ulici Jungmannově v Kuřimi s vlastníky pozemků.  

Cena  60,- Kč/m2 pozemku navržená vlastnicí paní Vojtovou je ze strany města akceptovatelnou. 
V případě, že se pozemky od paní Vojtové vykoupí za nabízenou cenu 60,- Kč/m2 (celkem za Kč 131.760,-), 
bude celý areál školy majetkoprávně vypořádán. 
 
Přijaté usnesení : 1108/2003 - ZM schvaluje nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1177/5 o výměře 721 m2, p.č. 1177/6 o výměře 732 m2 a  
p.č.1177/7 o výměře 743 vše v k.ú.Kuřim od vlastníka Lenky Vojtové do majetku města za 
cenu 60,- Kč/m2 pozemku s tím, že náklady spojené s převodem hradí budoucí nabyvatel. 

Hlasování pro 16. 
 
 
 
11.4.  
TIPA F s.r.o. se sídlem Spojovací 1339, Třebíč  - nabídka pozemku parc.č. 2451/1 
k.ú.Kuřim o výměře 1649 m2 do majetku města 
(příl. 15) 
Předkládá : Mgr.L.Ambrož 

Společnost TIPA F  s.r.o. nabízí uvedený pozemek do majetku města z důvodu možnosti čerpání dotace 
od MMR. Jedná se o pozemek pod obslužnou komunikací v ulici Na vyhlídce v Kuřimi, kde je realizována 
výstavba  rodinných domů. V případě získání dotace a převodu pozemku do majetku města, podá TIPA F s.r.o. 
žádost o změnu investora stavby komunikace (investorem musí být město, což je podmínka programu pro 
získání dotace od MMR). Pro případ nepřiznání dotace z MMR se TIPA F zaváže k realizaci díla - zhotovení 
obslužné komunikace bezplatně na pozemku města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení : 1088/2003 - ZM schvaluje převod vlastnických práv formou „Darovací smlouvy“ k  

pozemku  parc.č. 2451/1 k.ú. Kuřim o výměře 1649 m2  z majetku společnosti TIPA F s.r.o. 
se sídlem Spojovací 1339, Třebíč do majetku města s podmínkou, že společnost uhradí  
náklady spojené s převodem  

Hlasování pro 16. 
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11.5.  
Účast na dražbě 
(příl. 16) 
Předkládá: Mgr. L. Ambrož 

Pan Válka, v současné době nezvěstný, dluží městu v souvislosti s prováděním půdních vestaveb a na 
základě vydaného směnečného platebního rozkazu částku 500 000 Kč. V současné době bylo usnesením 
Okresního soudu v Novém Jíčíně rozhodnuto o dražbě jeho nemovitostí v odhadní ceně 618 000 Kč.  
Diskuze, zda se účastnit na dražbě aktivně. Pan Kincl aktivní účast nedoporučuje. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje účast na dražbě nemovitosti povinného Martina Války  
Hlasování pro 2, proti 11, zdrželi se 3. 
 
Přestávka 22:05 – 22: 15 hod. 
 
 
11.6.  
Stanovisko RM k prodeji společnosti Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. 
(příl. 17) 
Předkládá : Mgr.L.Ambrož 
Stanovisko rady města : 
- Nemůžeme zaručit, že kupující skutečně získá současné klienty organizace (pouze u čtyř domů máme zatím 
většinu, kterou lze do doby prodeje udržet pouze pozastavením dalšího  prodeje bytů v těchto domech, 
tzn.nepříznivý vliv na cenu   
- Při případném prodeji organizace Městská správa bytů, s.r.o., zůstane zbytková agenda, kterou musí město 
zabezpečit personálně  (nebytové prostory,   dočasně půdní vestavby atd.), tzn.mzdové náklady. 
- Obyvatelé ztratí možnost využívat služeb bytové správy poskytující každodenní servis, tzn. snížení komfortu. 
- Možný nárůst poplatků, které dosud tlačí dolů konkurence městské organizace, tzn. zvýšení nákladů na  
bydlení, při předpokládaném zkrácení úředních hodin. 
- Riziko prodeje kupci, který následně provede fůzi s organizací Investservis,  resp. jiným způsobem dojde  
k "monopolu"  na poskytování služeb správy bytů, tzn. riziko zvýšení nákladů na bydlení,  aniž by došlo k  
  výraznému či dlouhodobému posílení příjmů města. 
Rada města prodej společnosti MSBK, s.r.o. nedoporučuje. Prodejem se bude ještě zabývat finanční výbor.  
Materiál byl předložen jako informační – bez  usnesení. 
 
 
11.7.  
Návrh na pojmenování ulice 
(příl. 19) 

V řad veřejnosti (p.M.Hálková, Kuřim, Zahradní 451, Karel Prostějovský a MVDr.J.Filka) vzešel návrh 
na pojmenování nové ulice (ulic) po  lékařích, manž. Jelínkových, kteří léta v Kuřimi vykonávali lékařskou 
praxi. 
 
Přijaté usnesení : 1109/2003 – ZM ukládá odboru správnímu připravit pojmenování nové ulice v lokalitě B0.3 

územního plánu Města  Kuřimi (lok. u ZŠ Jungmannova) podle manž. Jelínkových. 
Hlasování pro 16. 
 
 
 
Interpelace : 
 
Jan Herman :  
- žádá  urychlené dokončení  výstavby na nám. 1. května – stávající stav způsobuje prašnost a dopravní chaos. 
Starosta odpověděl, že bude na náměstí zakázán vjezd  nákladních vozidel. 
V.Zejda :  
- dotázal se, proč rada  města nerespektovala doporučení komise výstavby v zál. zastřešení Pizzerie KANAS. 
Dr.Holman : komise výstavby je poradním, nikoliv výkonným orgánem, rada není vázána stanovisky komise. 

Konstatoval, že závěr komise byl subjektivní. Žádá, aby všechny komise zdůvodňovaly svá 
stanoviska. 
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Ing.Kotek  
- žádá zachovat tradici prodejních trhů v Kuřimi. 
Návrh usnesení : ZM ukládá RM vytvořit podmínky pro konání pravidelných měsíčních trhů v Kuřimi na 

nám. Osvobození  od června do prosince 2003. 
Hlasování pro 4, proti 10, zdrželi se  2. 
 
Ing. Kotek dále žádá, aby se do budoucna pro tyto aktivity vyčlenil prostor na nám.1. května. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci  provedl Ing.arch.V.Růžička. 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení : pro 16 hlasů. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 23:05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr.Ladislav Ambrož 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 15.4.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 
 
 
 

RNDr. Igor Poledňák         Ing. Jaromír Němec 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
- Pozvánka 
1A-E    Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
1F CORIMEX s.r.o. – žádost o  uzavření dodatku ke smlouvě 
2,2A-C Smlouvy s firmou KOMFORT, a.s. 
3 Návrh změny  Obecně závazné vyhlášky č. 4/2000 
4,4A Půjčky z FRB 
5,5A,B Půjčky na výstavbu z FPBV 
6 Podnikatelský obolus 
7 Dodatek ke smlouvě č.1 o poskytnutí dotace obcím na zajištění LSPP 
8,8A Smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě 
9,9A,B SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. – žádost  o poskytnutí příspěvku na  STL přípojku, žádost o souhlas pro 

rozhodování zástupce  města na valné hromadě 
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10 Rozpočtová opatření 
11 Výtěžek veřejné sbírky 
12, 12A,B Osadní výbor na Podlesí 
13 Návrh na zajištění jednotného vzhledu tabulek s číslem popisným 
14 Návrh na zajištění správného tech. stavu dětských hřišť 
15 Majetkoprávní úkony 
16 Účast města na dražbě 
17 Stanovisko k prodeji MTCK, s.r.o. 
18 Smlouva o závazku  veřejné služba ve veřej. dopravě - protinávrh 
19 Návrh na pojmenování  ul.  podle Dr.Jelínkových 
- Prezenční listina 
-  Usnesení návrhové komise 
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