
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 12 /2003  konaného dne 30.9.2003  
 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Lubomír Kincl, Ing. M.Kotek, Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří 
Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Dr.I.Poledňák, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
Ing.Petr Němec -tajemník 
 
Omluveni: Ing.Martina Bojanovská a Ing. arch.Vladislav Růžička 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:05 hodin, přítomno 15 členů  zastupitelstva (ZM). Jednání se 
uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968. 
 
Do návrhové komise zvoleni Ing. Miloš Krupica a Květoslava Múčková 
Ověřovateli zápisu zvoleni Ing.Drago Sukalovský a Vladislav Zejda 
 
 
Program: 
1. Pronájem TKR 
2. Návrh přístupu města k 1. etapě IDS 
3. Majetkoprávní úkony 
4. Výstavba města, investice 

4.1.  Pokládka telefonních kabelů v lokalitě B 6.2 – ul. Skřičkova 
5. Veřejnoprávní  smlouva o sociálněprávní ochraně dětí na rok 2004 
6. Statut Sociálního fondu Města Kuřim 
7. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8. Různé 

8.1. Návrh na pojmenování ulic v Kuřimi 
8.2. Návrh na  obnovení Fondu drobných škod po realizaci  půdních vestaveb 
8.3. Personální změny v představenstvu SBD Sv. Ján  
8.4. Rozpočtové opatření čís. 14 
8.5. Možnost odkupu nových rozvojových ploch pro bytovou výstavbu 
8.6. Žádost spol. Fintrex s.r.o. o  souhlas vstupu na pozemky v majetku města 
8.7. Cvičiště Zlobice 

 
Hlasováno o programu: pro 15. 
 
 
1. Pronájem TKR 
Příl. čís. 10, předkládá starosta MTCK. 
 
Důvodová zpráva 
A. Shrnutí dosavadního vývoje 
Kabelová televize byla vybudována v Kuřimi v polovině devadesátých let firmou KTVM, která už neexistuje. 
Při převzetí díla nebyla jeho část řádně zdokumentována, nebyly vyřešeny některé právní vztahy (břemeno při 
vedení sítě po cizím pozemku, což se neřešilo ani při následném rozšiřování sítě), následná praxe prokázala, že 
některé části kabeláže byly uloženy v rozporu s projektem a normami. Samotné sestavení sítě bylo provedeno 
homologovanými prvky různých výrobců a při postupném doplňování a modernizaci sítě bylo v tomtéž duchu 
pokračováno. Od počátku až do současnosti bylo majitelem a provozovatelem sítě město nebo právnická osoba, 
jejímž stoprocentním majitelem město je (MTCK s.r.o.)  
 Hospodařením MTCK se mnohokrát zabývaly různé orgány města. Aniž bychom zatěžovali tuto zprávu 
detaily, lze výsledky těchto kontrol a analýz shrnout do konstatování, že celé hospodaření s kabelovým 
rozvodem je z hlediska ekonomického netransparentní, když na jedné straně nájemce sítě MTCK dosahuje 
příjmu a hovoří o ziskovosti a na druhé straně vlastník sítě město Kuřim investuje statisícové částky do rozvoje a 
obnovy sítě, aniž by nějak výrazně příjem města z nájemného rostl. Provozovatel MTCK tedy má výrazně lepší 
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podmínky, než jaké mají provozovatelé jiných sítí, nespojených institucionálně s městem, ve kterém fungují. 
Všechny prohlášení o tom, kdy budou alespoň navráceny vynaložené prostředky, mají charakter hrubých 
odhadů, nezahrnujících zjevné i skryté financování MTCK městem.  
 Jakkoliv se daří kabelový rozvod provozovat (s mnoha výhradami jednotlivých uživatelů), nepovedlo se 
realizovat některé předpokládané technologické inovace – zobousměrnění sítě, které by umožnilo přenos dat 
(nejen pro internet, ale i pro další aplikace); stereofonní/duální příjem všech stanic; stálost sítě bez ohledu na 
klimatické vlivy a její vyrovnaná kvalita ve všech koncových bodech; osazení tras zesilovači, které by umožnily 
využití celého pásma kanálů dostupného v moderních televizorech; vysílání signálů VPS…  
Vyjádření současného jednatele:  
 Některé investice – zobousměrnění, vylepšení HPS včetně stereo/duál příjmu, stabilizace sítě - jsou 
připraveny technologicky i finančně. Jejich provedení však vyžaduje značné investice jak ze strany MTCK, tak 
města. Především z tohoto důvodu a z důvodu zahájení výběrového řízení na nového provozovatele tyto úpravy 
nebyly zahájeny. Zde bych rád poznamenal, že MTCK pro veškeré technické úpravy, opravy a rozvoj sítě našlo 
solidního partnera, který je schopen za přiměřených finančních podmínek fungovat jako konzultant ve většině 
jmenovaných oblastí a navíc disponuje solidním technologickým zázemím, znalostmi a know-how. Díky této 
firmě – Star mont Pardubice – síť funguje a alespoň v některých parametrech nastalo zlepšení. 
 Lze říci, že tedy naše síť začala významně morálně zastarávat. Zároveň docházelo k poměrně značným 
změnám v mediální legislativě a bylo oznámeno ukončení analogového vysílání v celé EU v roce 2010 (s 
výjimkami možná v roce 2012). To bude mít významný vliv na nutnost zásadních technologických změn a další 
investice do kabelového rozvodu.  
 Ve snaze provozovat kabelovou televizi co nejekonomičtěji, nabyla firma MTCK podoby malé 
organizace s pouze intuitivně definovanou organizační strukturou. Firmu de facto tvořili ve stálém pracovním 
poměru pouze dva technici, z nichž jeden velmi často vystupoval bez jakéhokoliv oprávnění jako ředitel 
společnosti a opravdu firmu většinou řídil. Dále byla ve firmě účetní na částečný úvazek a jednatel, což byla 
funkce definovaná bez zaměstnaneckého poměru s odměnou 5.000 Kč měsíčně. Takto spravovaná firma 
nemohla na mediálním trhu konkurovat, nehledě k tomu, že díky konkrétnímu obsazení firmy se projevovaly 
konkrétní problémy: špatná evidence materiálu, nedostatky v účetnictví, dosud neprovedená inventarizace 
majetku… 
 
B. Alternativy k pronájmu 
Je třeba si uvědomit, že podobná firma musí mít odborníky v daných oblastech:  
1) Schopného manažéra, který bude firmu řídit (na celý úvazek). 
2) Legislativního odborníka, který bude sledovat změny v legislativě. Je velmi pravděpodobné, že prakticky 

každé vysílání Info-kanálu porušuje formálně nebo obsahově zákon. 
3) Odborníka na moderní technologie, který dokáže včas rozpoznat trendy a vytipovat, které technologie v jakém 

časovém horizontu využít. (Šetrnost, s níž byly na návrh vedoucího technika svého času zakoupeny 
monofonní prvky do ústředny kabelové televize je kontraproduktivní.) 

4) Mediálního odborníka, který dokáže vytipovat správnou strukturu programové nabídky včetně vhodné 
strategie při uzavírání smluv s jednotlivými stanicemi. 

5) K dispozici konzultanty pro mnoho dalších oblastí. 
I kdyby všechny funkce (s výjimkou bodu 1) firmě zajišťovali externisté na různé dohody, je patrné, že taková 
struktura firmy by se na jejím provozu promítla sumou přesahující navýšení proti současnému stavu nejméně o 
500.000 ročně, čímž by se celá firma stala zaručeně prodělečnou (pokud bychom nesáhli k výraznému zvýšení 
účastnických poplatků). 
 Podobný problém mají i jiné malé kabelové společnosti a řeší jej zpravidla slučováním do větších celků. 
Ty se mohou opírat o zkušené odborníky z různých oblastí, mají lepší pozici při vyjednávání s placenými TV a z 
velikosti firmy plyne menší náklad na zásuvku v mnoha ohledech. Před čtyřmi lety byla vhodná doba k prodeji 
kabelové televize některé solidní velké firmě, tehdy pro to nebyla vůle, v současné době tyto firmy nenakupují. 
V současné době se může tedy zastupitelstvo rozhodnout pro jedno ze čtyř možných řešení: 
1) Pokusit se kabelovou televizi prodat pod cenou při minimálním zájmu na trhu 
2) Restrukturalizovat firmu MTCK s vědomím, že tím se kabelová televize stane trvale prodělečnou, investice 
se nikdy nevrátí a že celý pokus o restrukturalizaci ve firmě zasažené nesvistí nemusí uspět. 
 Vyjádření současného jednatele: Restrukturalizace by dle mého názoru uspěla. Bylo by nutno realizovat 
převod veškerého majetku do vlastnictví MTCK, jenom tehdy by bylo možno hospodaření zprůhlednit. Otázkou 
zůstává finanční stránka věci – pro samotný chod firmy, běžnou údržbu a modernizaci a některé středně velké 
investice by zřejmě stačilo mírné navýšení plateb na úroveň cca 100 Kč za běžnou nabídku. Společnost by v 
tomto případě zřejmě neměla problémy ani se získáním komerčních úvěrů a jejich splácením. Na odstranění 
chyb vzniklých historickým vývojem by se však zřejmě mělo město finančně podílet dotacemi. Součástí 
restrukturalizace by muselo být i nalezení a zapojení strategického partnera disponujícího potřebnými 
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technologickými a lidskými zdroji a zároveň poskytujícího své služby za přiměřené úhrady. Takového partnera 
nyní MTCK má. 
3) Kabelovou televizi pronajmout vhodnému zájemci 
4) Vědomě (nebo pro neschopnost domluvit se) udržovat současný stav s tím, že v tom případě se 
pravděpodobně firma během maximálně dvou let zhroutí nebo v lepším případě nebude schopna reagovat na 
překotný vývoj legislativy a technologií a bude předmětem stále sílící kritiky občanů.  
 
 Na návrh jednatele a po konzultacích s jednatelem a členy dozorčí rady MTCK se Rada města Kuřimi 
rozhodla vypsat výběrové řízení, ve kterém hledala nejvhodnějšího pronájemce kabelové televize. 
C. Stručný popis průběhu výběrového řízení 
O výběrovém řízení rozhodla rada svým usnesením číslo: 413/03 ze dne 10.6.03.  
Text: 413/2003  
RM  vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele sítě kabelové televize v Kuřimi formou pronájmu  na  dobu 
minimálně 5 let a ukládá jednateli MTCK, s.r.o. připravit zadání výběrového řízení. Termín předložení nabídek 
je do 30.6.2003, 12:05 hod. hodin na podatelně MěÚ Kuřim, Jungmannova 968.  
 RM zve  zástupce prvních 2 firem v pořadí určeném  výběrovou komisí k účasti na jednání ZM dne 8. 
července od 18:00 hodin, kde bude projednáno doporučení výběrové komise. 
Toto usnesení bylo po kritice členy zastupitelstva aktualizováno takto:  
417/2003 
RM prodlužuje termín výběrového řízení pro provozovatele sítě kabelové televize v Kuřimi do 31.7.2003, 12:05 
hodin. Termín plnění: 31.7.2003 
Na formulaci podmínek výběrového řízení se podíleli mj. jednatel MTCK, předseda dozorčí rady a další členové 
zastupitelstva. 
Výběrové řízení proběhlo formou oslovení vybraných zájemců s tím, že bylo oznámeno i prostřednictvím 
internetu, úřední desky, informačních tabulí a přihlásit se mohli i další uchazeči.  
Rada jmenovala komisi pro výběrové řízení ve složení:  
414/2003  
RM schvaluje výběrovou komisi  pro posouzení a hodnocení nabídek na  pronájem TKR v Kuřimi ve složení : 
Členové : Mgr.Ladislav Ambrož, Lubomír Kincl, Ing. Miloš Krupica, RNDr.Igor Poledňák, Mgr. Aleš Vítek, 
Ing.Vítězslav Vitula a Ing. Drago Sukalovský. 
Náhradníci: Josef Vozdecký,  Bohumil Macalík,, Ing.Petr Němec a Ing.Zdeněk Zapletal. 
V komisi došlo v průběhu výběrového řízení k těmto změnám: 
458/2003  
RM doplňuje  výběrovou komisi pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem TKR Kuřim o Ing.Antona 
Kuchára a Ing. Vítězslava Jeřábka. 
482/2003  
RM odvolává z výběrové komise pro posouzení a hodnocení nabídek na pronájem TKR Kuřim Mgr. Aleše Vítka, 
Ing. Vítězslava Vitulu, Ing. Miloše Krupicu, Ing. Zdeňka Zapletala (náhradníka) a doplňuje výběrovou komisi o 
pana Radima Nováka, pana Marka Svobodu a Ing. Petra Němce. 
 
Výběrové řízení obeslalo těchto šest firem: 
1. OSEX-Ladislav Osif, Husovo nám. 59 Praha Hostivice 
2. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, Praha 10 
3. STAR-MONT Pardubice s.r.o. kpt. Bartoše 409, Pardubice 
4. Teletrans s.r.o. Příhon 19-21, Klobouky u Brna 
5. FCA a.s. Cholupická 55, Praha 
6. FORCOM NET s.r.o. Hybešova 6, Olomouc 
 V souladu se zadáním výběrového řízení se sešla komise k vyhodnocení nabídek dne 4.8.03 a vybrala 
dvě firmy, které podle ní nejlépe odpovídaly požadavkům, pro druhé kolo VŘ. Byly to firmy:  KABELOVÁ 
TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, Praha 10 a  FORCOM NET s.r.o. Hybešova 6, Olomouc 
V tabulce přílohy 10B je schématické srovnání nabídek všech společností podle kritérií, které byly uvedeny v 
zadání VŘ. 
 Firmy byly obeznámeny s výsledkem prvního kola VŘ a finalisté osloveni s žádostí o upřesnění jejích 
nabídek dopisem ze dne 6.8.03 P(příloha 10C). 
K hodnocení druhého kola VŘ se na první pokus nesešel dostatečný počet dostatečně informovaných členů 
komise, bylo proto zasedání odloženo na 15. 9., kdy se komise sešla a rozhodla takto: viz zápis z výběrové 
komise. 
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D. Vytváření smlouvy o pronájmu 
Na základě výsledků výběrového řízení započalo vedení města práce na příslušné smlouvě. Vycházelo při tom z 
následujících zásad:  
1) Vytvořit smlouvu na deset let s možností prodloužení (tuto lhůtu preferovali oba finalisté VŘ i další účastníci 

a platí, že čím delší je doba pronájmu, tím více nutí pronajímatele k šetrnému hospodaření se zvoleným 
majetkem). Možností je i smlouva na 5 let s opcí na dalších 5 a předběžnou dohodou, jak by byla po pěti 
letech smlouva upravena. (Zohlednění změn a investic). Navíc by desetiletá lhůta měla pokrýt zásadní 
technologickou změnu – analog – digital. V případě pětileté smlouvy, která by končila na konci roku 2008 a 
při značně pravděpodobném stavu digitalizace TV v EU (a tedy i v ČR) k 1. 1. 2010 by mohlo dojít k tomu, 
že firma odejde a město bude mít rok na to, aby zvládlo revoluční změnu v technologii. To by mohly být 
značné problémy.  

2) Při tvorbě smlouvy vycházet z toho, že zdražení poplatků občanů za základní nabídku bude možné bez 
souhlasu města jen podle oficiálního inflačního koeficientu a to jen tehdy, přesáhne-li inflace od posledního 
zdražování 5%.  

3) Investice nájemce do kabelového rozvodu nad celkovou sumu 3,5 milionu korun za všechny investice za 
prvních pět let budou možné jen se souhlasem města. (Tím se zabrání možnosti, že by nájemce výrazně 
investoval do kabelovky a pak postavil město před dilema odkoupit zpět „jeho“ investice za cenu, která by 
byla velkým zásahem do rozpočtu, nebo mu kabelovku prodat.) U nižších investic se souhlas považuje za 
automatický, nájemce může investice odepisovat. Smlouva by měla zahrnout i jak stanovit roční výši odpisu 
s ohledem na varianty, které zákon umožňuje. Předpokládá se, že s výjimkou vyšší moci bude investovat do 
KTR jen nájemce. 

4) Smlouva musí obsahovat rozumné sankce za platební nekázeň nájemce včetně možnosti v takovém případě 
smlouvu ukončit bez újmy na vymáhání dlužných částek. 

5) Smlouva musí obsahovat vypořádání majetkových poměrů po případném ukončení nájemního vztahu. Zde 
navrhujeme tento postup:  

a) Nájemce odprodá jím nainstalované technologické prvky majiteli TKR za zůstatkovou cenu a naúčtuje k tomu 
cenu za provedenou práci při instalaci těchto prvků podle platného ceníku. (Pokud bude instalovat sám, nikoliv 
dodavatelsky, to by byla cena prací součástí nainstalovaných prvků. Je nutno přesně specifikovat, jak budou 
stanoveny ceny prací...) 
b) Nebude-li mít město o tyto prvky zájem, nájemce si je ponechá a uvede rozvod do stavu, ve kterém jej 
přebíral do nájmu (s přihlédnutím k přirozenému opotřebení). Je ovšem možné, že kvůli změnám v legislativě 
takový stav nebude v té době odpovídat normám. 
c) Pokud se město rozhodne po ukončení nájmu TKR prodat, nabídne jej za zůstatkovou hodnotu přednostně 
nájemci. 
K těmto principům nás vedla řada logických úvah, které jsou asi po jejich promyšlení zastupitelům jasné.  
 
 
Diskuze: 
Dr. Poledňák: kdo je autorem důvodové  zprávy ? 
Mgr. Ambrož:  psala ji skupina Ing. Sukalovský, p.Brabec, Ing. Krupica a já. 
p.Herman: když se TKR zaváděla, občanům bylo prezentováno, že TKR bude v majetku města (tito občané si  za 

přípojku zaplatili) – nesouhlasí s případným prodejem nebo pronájmem. Dále se domnívá,  že špatná 
kvalita kabelové televize  je důsledkem nedostatečné odbornosti pracovníků MTCK. a jejího vedení. 

 Proto z výše uvedených důvodů předkládá protinávrh:  
Návrh usnesení:  ZM ruší výběrové řízení na pronájem TKR a vyhlašuje VŘ na funkci ředitele  MTCK Kuřim  
s důrazem na odbornost tohoto ředitele. 
p.Brabec: 1) Ing. Sukalovský, současný jednatel MTCK je inženýr elektro, takže odbornost vedení MTCK je 

odpovídající. 
   2) připojovací poplatek od občanů nepokryl náklady 

   3) město nemělo být investorem a provozovatelem  kabelové televize 
   4) TKR se dává do pronájmu ve vhodnou dobu 
   5) TKR televize se neprodává, ale jen pronajímá 
 
Ing. Sukalovský: souhlasí s Hermanem s tím, že v MTCK jsou třeba m  personální změny a restrukturizaci 

v zájmu firmy. 
Ing. Hanák: v Kuřimi exist. velká skupina lidí, kterým stačí základní programová nabídka a ty by měla být pro 

ně finančně dosažitelná.  
 Sloučení MTCK do většího celku by bylo výhodnější. Dle výsledovky se firma nezdá být 

„nezdravá“.  
Hlasováno o protinávrhu p.Hermana (v upravené podobě). 
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Návrh usnesení:  ZM ruší VR na pronájem TKR a vyhlašuje VŘ na funkci  ředitele MTCK. 
Hlasování: pro 3, proti 8, zdrželi se 4 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení: 1182/2003 - ZM bere na vědomí návrh výběrové komise o pořadí uchazečů na  pronájem 

TKR v Kuřimi:  
 1. KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. Ruská 8, Praha 10 
   2. FORCOM NET s.r.o. Hybešova 6, Olomouc 

a pověřuje vedení města přípravou smlouvy s firmou KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. se 
sídlem Praha 10, Ruská 8 dle základních principů uvedených v bodě D. důvodové zprávy. 

Hlasováno: pro 9, proti 1,  zdrželo se 5 – schváleno. 
 
 
 
2. Návrh přístupu města k 1. etapě IDS 
Příl. čís.9, 9A-C, předkládá Ing. M.Kotek. 
 
Důvodová zpráva. 
Integrovaný dopravní systém, který by měl být Jihomoravským krajem v 1. etapě zaveden od 1. ledna 2004 
zásadním způsobem změní veřejnou dopravu na Kuřimsku. Popis IDS je zřejmý z přílohy, kterou nám dal 
k dispozici koordinátor IDS, společnost Kordis. 
Koordinace veřejné dopravy je nepochybně očekávaným krokem, přináší však i svá negativa. Navržený model 
integrace je v mnohém pro obyvatele Kuřimi i regionu i pro město samé nevýhodný.  
Město má možnost  pokusit se eliminovat negativa navrženého IDS formou připomínek, o jejichž zapracování 
může s různou razancí usilovat. 
 
Výhody IDS pro cestující: 

1) Cena jízdného se v případě, že cestující použije i brněnskou MHD sníží 
2) Systém dopravy bude postupně v celém JMK jednotný 

 
Nevýhody IDS pro cestující: 

1) Ve směru Kuřim – Brno dojde k cca 50% poklesu počtu spojů. 
2) Ve směru do Brna se znesnadní přeprava osob se ztíženou pohyblivostí 
3) Zkomplikuje se dálková doprava ( V Kuřimi budou zastavovat pouze 3 rychlíky a doprava  na ÚAN 

Brno – Zvonařka se výrazně zkomplikuje.) 
4) Cestovní doba do Brna se u velké části spojů prodlouží 
5) Takt dopravy neodpovídá přepravním potřebám regionu (odvoz do zaměstnání a škol) 
6) Navržený systém nerespektuje vazby uvnitř regionu (nedostatečné přímé spoje s Hvozdem a Čebínem). 
7) Víkendové autobusy přijíždějící do Kuřimi z Veverské Bítýšky a Blanska nemají přípoj k vlakům do 

Žďáru nad Sázavou. 
 
Nevýhody IDS pro město: 

1) Zcela se ztratí přehled o vytíženosti jednotlivých spojů a linek 
2) Bude výrazně obtížnější přizpůsobovat veřejnou dopravu potřebám obyvatel města a regionu a pružně 

na ně reagovat. 
3) S největší pravděpodobností dojde na Kuřimsku k odlivu cestujících z veřejné dopravy, což bude tvořit 

tlak na větší spoluúčast obce. Pravděpodobně to povede k nárůstu individuální dopravy. 
4) V systému IDS je zcela odbourán prvek konkurence dopravců, což povede k nekontrolovaným 

požadavkům na zvyšování veřejných financí do dotací dopravců. 
 
Předkladatel navrhuje rozdělit připomínky do tří kategorií: 

1) Zásadní připomínky 
Jedná se o připomínky, které budeme považovat za tak závažné, že by bez jejich akceptace neměl být 
systém v našem regionu vůbec spuštěn. 

 
2) Vážné (podmiňující připomínky)  
 Jedná se o připomínky, které budeme považovat za tak závažné, že jejích naplněním budeme podmiňovat 
finanční účast města na projektu (popř. financování konkrétních linek abychom např. na nesrovnalostech 
jediné linky nezablokovali celý systém). 
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3) Ostatní připomínky 
Jedná se o významné připomínky, kterými však nebudeme blokovat účast města na projektu. 
Pokud ZM příjme navržený přístup řešení, je třeba počítat s tím, že v případě naplnění našich připomínek by 
město mělo schválit žádaný příspěvek  (90Kč/obyvatele města). Pokud by tak nehodlalo učinit, není třeba 
rozlišovat kategorie připomínek  2 a 3 a považuji za vhodné abychom to dali koordinátorovi IDS na vědomí. 

 
ad 1) Zásadní připomínky: 
1) Ponechat v provozu tyto nezaintegrované a nedotované autobusové linky: 
         720 050  Brno - Kuřim denně 3 páry spojů na pracovní směny do Kuřimi 
         730 670 a 720 030 Veverská Bítýška (Hvozdec) – Kuřim – Brno  denně 9 párů    
          spojů   
         720 068 Býkovice – Brno, Eventuelně 720 060 Kunštát Brno – posílit o 3 páry spojů     
          denně. 
 
2) Neomezovat stávající dálkové spoje procházející městem, linky z kraje Vysočina a linky z Olešnicka a 

Kunštátska 
3) Zajistit přímá spojení z Hvozdce do Kuřimi takto: 

Linku 153 vést ze Zastávky do Kuřimi, nebo alespoň ponechat stávající dělnické spoje Zastávka – Kuřim 
v provozu IDS jako samostatnou linku a umožnit zajížďku do Hvozdce nezaintegrovaných linek 730 670 a 
720 030 

4) Zajistit přímé autobusové spojení IDS ze středu Čebína do Kuřimi v rozsahu cca 10 spojů denně 
5) Zahájit práce na návrhu řešení úprav v železničních stanicích Kuřim  a Brno, které by umožnily přepravu 

osob se sníženou pohyblivostí. 
 
Připomínky dle bodu 1 a 2 (vážné a ostatní) jsou v příloze 9A 
 
Diskuze: 
Úvodem diskuze promluvil Ing. Jaromír Holc, ředitel spol. KORDIS JMK, spol. s r.o. Dále byl za spol. KORDIS 
přítomen Ing. Horský. 
Ing.Holc: IDS zahrnuje  Brno a okolí - Kuřimsko, Tišnovsko, Jedovnicko, Rosicko, Šlapanicko, Modřice. 

Integrace se bude týkat veřejná autobusová linková doprava,  MHD a ČD.  
- IDS přináší obyvatelům systémovost v jízdních dokladech v rámci  integr. linek, 
- v 1. et. počítá s integr. předplatních  i jednorázových jízdenek 
- IDS bude výhodná především pro pravidelně dojíždějící  osoby 
- cena jízdného linek IDS se bude odvíjet od počtu projetých zón (ne od počtu kilometrů) 

p. Múčková: namítá, že pro občany Podlesí by zavedení IDS nepředstavovalo úsporu ani časová ani finanční, 
občané se nedostanou do zaměstnání na 6. hodinu, ani pro  dojíždějící školáky není dobré vykrytí.  

Ing. Horský: trasu Podlesí – Brno řeší především neintegrované linky ale je rozjednáno, aby zde zastavovaly jiné 
autobus. spoje.  

p. Brabec: jelikož nejsou k dispozici všechny jízdní řády, dopravní obslužnost Kuřim – Brno se špatně 
vyhodnocuje. Ale domnívá se, že se výrazně zlepší vnitrokuřimská doprava.  

 Uvažuje Kordis o slevách pro důchodce ve vnitrokuř. dopravě? 
Ing. Horský: je možné pro některou linku vytvořit slevu, ovšem za finančního přispění Kuřimi.  
Ing. Jar.Němec: IDS od 1.1.04 přinese: 

 -zvýšení jízdného do centra Brna, ale nižší ceny pro cestující vlakem 
 - z  hlediska rychlosti – pro ty co pojednou od vlaku tramvají se doba cestování prodlouží 
 - četnost spojů se snížení, to bude mít za následek zvýšení individuelní dopravy 
 - v Kuřimi bude problémem parkování  aut a autobusů  (co budou čekat na spoje), neboť u nádraží je 

málo místa 
 - bezbariérový přístup zatím nikdo neřeší 
 - problém s dopravou mezi nádražím a ul. Tyršovou 
 - vyvstal by opět problém vybudování podchodu  z nádraží do horní části Kuřimi (vysoké investice 

pro Kuřim) 
 Pokládá za nemožné spustit tento systém od 1.1. bez toho, že by KÚJMK  garantoval finanční 

spoluúčast. 
Ing. Holc: v souvislosti s IDS budou zahájeny opravy nádraží, bezbariérový přístup se v současné době není 

vyřešen (nejsou připraveny studie), ale jsou návrhy na rekonstrukci podchodu.  
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Dr. Holman:  k IDS se máme jako město vyjádřit, ale zda budou naše připomínky akceptovány, není jisté. 
- o jízdním řádu máme málo informací  
- obce Kuřim. regionu se k IDS staví odmítavě (čím dál od Brna), rovněž i obce  tišnovského 
regionu (komfort cestování se snižuje) 
- nepřipravenost  stavební a technická 
- pro Kuřim by to také znamenalo investice (osvětlení, podchod, parkovací místa) 

p. Múčková: bylo jednáno o IDS se svazem invalidů? 
Ing. Horský: doprava inval. je i v Brně omezena počtem spec. nízkopodlažních vozidel.  
Ing. Kotek: poděkoval Ing.Horskému za dosavadní spolupráci. Shrnul výhody a nevýhody: - nevýhod  sníží se 

počet spojů cca na polovinu, znesnadní se přeprava osob se sníženou pohyblivostí, komplikuje se 
dálková doprava (kombinace s vlaky), jízdní řády  nekorespondují s potřebami pracujících Kuřimi a 
ve vztazích uvnitř regionu. Město Kuřim rovněž ztratí  přehled o využívání linek (nebude možné se 
domluvit operativně s dopravcem). 

 Obává se toho, že bude ubývat cestujících využívající IDS a město tak bude stále více doplácet na 
ztrátovost linek. 

Ing. Sukalovský se dotázal, zda je možné získat prostředky na úpravu např. nádraží i z jiných prostředků než 
z JMK.  

Ing. Holc:  konkrétní jednání nejsou zahájena, ale je o nich uvažováno. 
Starosta Veverské Bítýšky p.Černý: starosty obcí regionu vypracovali připomínky k IDS, ale odpověď od firmy 

KORDIS nedostali. Se zavedením IDS nesouhlasí z důvodu snížení počtu spojů,  prodloužení 
doby cestování a snížení komfortu cestování – přestupy. 

Ing. Horský: namítal, že se zvýší  četnost spojů na lince do Brna přes Bystrc, odkud je dobrá doprava MHD do 
středu  Brna i na hlavní nádraží. 

p.Černý předpokládá další jednání mezi firmou KORDIS a obcemi V.Bítýška, Braníškov, Hvozdec, Chudčice, 
Mor.Knínice a Kuřim. 

 
Přestávka: 20:10 – 20: 25 hodin. 
Po přestávce Dr.Holman  zrekapituloval průběh jednání o IDS  obcí regionu, nikdo neměl  další připomínky. 
Hlasováno o  předložených návrzích usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 1183/2003 - ZM vznáší zásadní připomínky k návrhu  1. etapy IDS dle přílohy 9A. 
Hlasování pro 15. 
 
Přijaté usnesení: 1184/2003 - ZM žádá Radu Jihomoravského kraje a Zastupitelstvo Jihomoravského kraje aby 

odložilo zahájení provozu 1. etapy IDS na Kuřimsku do doby než dojde k dohodě na 
zásadních připomínkách vznesených k IDS městem Kuřim a obcemi kuřimského regionu. 

Hlasování pro 13  proti 0, zdrželi se  2. 
 
Přijaté usnesení: 1185/2003 - ZM ukládá starostovi a vedení města aby  do doby než dojde k dohodě na 

řešení zásadních připomínek města Kuřimi k 1. etapě IDS zajistili nesouhlasné stanovisko 
města k vjezdu autobusů IDS do autobusové stanice Kuřim pro správní řízení dle zák. 
111/1994 Sb. s upozorněním, že autobusům na nových linkách IDS město Kuřim nemusí 
umožnit vjezd do autobusové stanice Kuřim. 

Hlasování pro 12, proti 1, zdrželi se 2. 
 
Ing.Kotek žádá na měsíc říjen ještě na téma IDS svolat mimořádné jednání zastupitelstva. 
 
 
3. Majetkoprávní úkony 
 
3.1. REAL COLOR, spol. s.r.o.  se sídlem Brno, Boří 6 – žádost o odprodej pozemku 
parc.č. 3422 k.ú.Kuřim  
Příl. čís. 1A předkládá starosta a odbor správní. 
 
Společnost s r.o. REAL COLOR se sídlem Brno, Boří 6, (od města má usn. ZM číslo 1166/2003 ze dne 
16.9.2003 schválen odprodej   pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim k výstavbě penzionu),  požádala město Kuřim  o 
odprodej výše uvedeného pozemku pro vybudování parkoviště pro autobus a za účelem jeho zvelebení,  
ozelenění, vybudování laviček, příp. dětského hřiště  s pískovištěm. Komise výstavby odprodej nedoporučuje, 
neboť záměr je v rozporu s územním plánem. Do pozemku zasahuje  návrhové řešení silnice I/43, pozemek je 
dle stanoviska odboru výstavby MěÚ určen ÚP jako součást plochy „NE“ – zeleň vyhrazená k ochraně v rámci 
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ÚSES (územní systém ekologické stability). Odbor výstavby  doporučuje investorovi zvážit možnost výstavby 
dočasného parkovacího stání  na pronajaté části požadovaného pozemku při jeho horní hranici.  
 
Přijaté usnesení: 1186/2003 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 3422 k.ú.Kuřim o 

výměře 1339 m2 firmě REAL COLOR spol. s r.o. se sídlem Boří 6, Brno. 
Hlasování pro 14. 
 
Návrh usnesení : ZM doporučuje RM schválit adresný záměr na pronájem části pozemku parc.č. 3422 k.ú.Kuřim 

REAL COLOR spol. s.r.o. za účelem  vybudování „dočasné stavby“ – parkovacího stání  za 
předpokladu  kladného projednání s dotčenými orgány státní správy, Policií ČR, odborem 
dopravy JMK a na základě  povolení SÚ MěÚ v Kuřimi dle příslušného ustanovení zákona 
číslo 50/1976 Sb. v platném znění 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
3.2. Manželé Josef a Pavla Kovaříkovi, Kuřim, Nádražní 1261  - žádost o odprodej 
pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim o výměře 1511 m2 k výstavbě RD 
Příl. čís. 1B, předkládá starosta a OS. 
 
Dle stanoviska odboru výstavby  MěÚ v Kuřimi je předmětný pozemek určen územním plánem pro výstavbu 
rodinného domu. Z hlediska ochranných pásem  zasahuje do pozemku ochranné pásmo lesa – 50 m od hranice 
lesa a ochranné pásmo VN – 7 m od krajního vodiče. Napojení uvažované stavby rodinného domu na inž. sítě by 
bylo dle stanoviska OV v současné době problematické – viz příloha. 
Odbor životního prostředí vydal vyjádření k možným omezením z hlediska životního prostředí pro odprodávaný 
pozemek parc.č. 3098 k.ú.Kuřim, po konzultaci s odborným lesním hospodářem, doporučuje pozemek ponechat 
volný pro stahování dřeva. 
 
Přijaté usnesení: 1187/003 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim o 

výměře 1511 m2 v lokalitě ul. Na vyhlídce v Kuřimi k výstavbě rodinného domu manž. 
Kovaříkovým, bytem Kuřim, Nádražní  1261. 

Hlasování pro 14. 
 
Návrh usnesení : ZM odkládá projednání žádosti manž. Kovaříkových, Kuřim, Nádražní 1261 na odprodej 

pozemku parc.č. 3098 k.ú.Kuřim o výměře 1511 m2 k výstavbě rodinného domu do doby 
zpracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace ul. Na vyhlídce v Kuřimi 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
3.3. Manž. Radim a Helena Appelovi, Kuřim, Šmeralova 158 – žádost o odprodej části 
pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim o výměře cca 208 m2 
Příl. čís. 1C předkládá starosta a OS. 
 
Manž. Appelovi požádali o odprodej části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim o výměře cca 208 m2, který dosud 
užívají v souladu s Nájemní smlouvou č. 20/1992 ze dne 25.8.1992 jako přídomní zahradu. Pozemek mají manž. 
Appelovi oplocen nízkým dřevěným plůtkem. Jedná se o zeleň před RD se vzrostlými stromy (břízy, jedle, lípa).  
Komise výstavby odprodej nedoporučuje, navrhuje pozemek ponechat pro zachování rezervy pro obratiště 
autobusů, případně pro úpravy veřejných prostor (odpočinek, zeleň). 
 
Přijaté usnesení: 1188/2003 - ZM neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3397 

k.ú.Kuřim o výměře cca 208 m2 manž. Appelovým, Kuřim, Šmeralova 158. 
Hlasování pro 12, zdrželi se  3. 
 
 
3.4. Odprodej  x pronájem pozemků ul. Štefanikova, Zahradní v Kuřimi 
Příl. čís. 1D, staženo předkladatelem z jednání. 
 
Usn. RM číslo 462/203 ze dne 9.7.2003 byl schválen adresný záměr na odprodej, příp. směnu pozemků 
vlastníkům nemovitostí ul. Štefanikova v Kuřimi a  adresný záměr na pronájem pozemků (do doby realizace 
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záměru vybudovat objekt mateřské školy na pozemku parc.č. 486/2 k.ú.Kuřim) vlastníkům nemovitostí ul. 
Zahradní v Kuřimi.  
Materiál byl stažen z projednání, neboť na pozemku parc.č. 486/2 k.ú.Kuřim vázne zástavní právo ve prospěch 
Komerční banky , a.s. – „Smlouva o zřízení zástavního práva“ č. V-3418/2001-733 ze dne 15.6.2003, právní 
účinky vkladu práva do KN ze dne 29.6.2001 k zajištění pohledávky ve výši 20 000 000,00 Kč s konečnou 
splatností 20.12.2011.  
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej příp. směnu pozemků ( k rozšíření zahrady) vlastníkům nemovitostí 

parc.č. 490/1, 488/1, 486/1 k.ú.Kuřim vše dle GP zak.č. 1680-74/2003 ze dne 9.6.2003 za 
cenu 50,-Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti. Náklady za GP uhradí nabyvatelé v poměru podílu odprodávaného 
pozemku k celkovým nákladům za vyhotovený shora citovaný GP. 

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje pronájem části pozemku  parc.č. 486/2 k.ú.Kuřim stávajícím  uživatelům tj.   

vlastníkům nemovitostí parc.č. 465, 467, 469, 471 k.ú.Kuřim  vše dle  GP zak..č. 1680-
74/2003 ze dne 9.6.2003 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 2,- 
Kč/m2/rok  bez valorizace 

O obou návrzích nehlasováno. 
 
 
3.5. Pavel Pelikán, Kuřim, Havlíčkova 239 – zrušení usnesení MěZ číslo 1073/2000 ze 
dne 17.4.2000 
Příl. čís. 1 předkládá starosta a OS. 
 
Usn. číslo 1073/2000 ze dne 17.4.2000 byl MěZ schválen pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací 
stavby – části pozemku EN číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 430 m2 panu Pavlu Pelikánovi, Kuřim, 
Havlíčkova 239  k výstavbě penzionu za cenu pětinásobku úřední ceny, nejméně však 500,- Kč/m2 s tím, že při 
nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při odprodeji druhá polovina ceny + náklady a daň z převodu 
nemovitosti s podmínkou uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy až po předložení závazného 
stanoviska ČR OKÚ Brno-venkov, Brno, Moravské nám. 6 k prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ evidence nemovitostí  (EN) číslo 579, na němž má být stavba penzionu realizována a 
s podmínkou vybudování 15 veřejných parkovacích míst na náklady kupujícího a se zachováním územní rezervy 
pro dalších 15 parkovacích míst. 
Přes několikeré výzvy pan Pelikán na upomínky odboru správního k předložení podkladů k realizaci shora 
uvedeného usnesení nereaguje, navíc je stále dlužníkem města ještě z doby pronájmu restaurace v objektu kryté 
plovárny  v Kuřimi.   
 
Přijaté usnesení: 1189/2003 - ZM ruší své usnesení  číslo 1073/2000 ze dne 17.4.2000. 
Hlasování pro 15. 
 
 
4. Výstavba města, investice 
   Pokládka telefonních kabelů v lokalitě B 6.2 – ul. Skřičkova 
Příl. 2A, B předkládá starosta a OV. 
 
Projekční firma LR CESARO žádá město Kuřim o vyjádření k pokládce telefonních kabelů pro novostavby RD 
na ul. Skřičkova. V nedávné době zde byla městu předána nově vybudovaná komunikace a chodník. Trasu 
telefonních kabelů navrhuje projektant provést výkopem v chodníku a pro protější stavby RD protlakem pod 
komunikací. Po konzultaci se správcem Kabelové televize nebyly při realizaci stavby pro tento případ uloženy 
chráničky. Jelikož se jedná o velký zásah navrhuje odbor výstavby ošetřit tuto záležitost smluvně pro stanovení  
záruky a kontroly provedení stavby ze strany města.   
 
Přijaté usnesení: 1190/2003 - ZM souhlasí s uložením telefonních kabelů na pozemku  parc. č. 3198/5 pro 

novostavby RD v ulici Skřičkova na Podlesí s podmínkou, že prováděcí firma v součinnosti 
investora – Českého Telecomu a.s. uzavře s městem Kuřim smlouvu na celkovou předlažbu 
chodníků s pětiletou zárukou na závady způsobené výkopovými pracemi a protlakem přes 
komunikaci. Smlouva o dílo bude uzavřena před vydáním územního rozhodnutí. 

Hlasování pro 14, zdržel se  1. 
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5. Veřejnoprávní  smlouva o sociálněprávní ochraně dětí na rok 2004 
Příl. čís. 4, předkládá starosta a tajemník. 
 
Přijaté usnesení: 1191/2003 - ZM schvaluje pokračování  veřejnoprávní smlouvy o sociálněprávní ochraně dětí 

na rok 2004 mezi Městem Kuřim a Městem Šlapanice a souhlasí s uzavřením dodatku k již 
existující smlouvě. 

Hlasování pro 15. 
 
V souvislosti s přechodem práv a povinností z rušeného Okresního úřadu Brno-venkov na obce s rozšířenou 
působností k 1.1.2003 došlo k uzavření veřejnoprávní smlouvy k výkonu sociálněprávní ochrany dětí podle 
zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění dalších 13 zákonů mezi Městem 
Šlapanice a Městem Kuřim. V té době došlo k dohodě mezi novými obcemi s rozšířenou působností, že kolektiv 
21 osob, které se touto prací zabývají, mají k ní vzdělání a zkušenosti, zůstane zachován při Městském úřadu 
Šlapanice a bude tuto činnost vykonávat pro celý  okres Brno – venkov. Smlouva se uzavírá na jeden rok. 
V průběhu roku 2003 byl výkon této smlouvy bezproblémový jak v péči o děti, tak ve vztazích mezi oběma 
městy, smluvní závazky byly naplněny. Na Městském úřadu Šlapanice pracoviště Brno – Koliště vykonávají tuto 
službu spolu s ostatními 3 zaměstnankyně Městského úřadu Kuřim, které se na náš úřad delimitovaly k 1.1.2003.  
Za výkon této služby platí Město Kuřim Městu Šlapanice ročně 216 000, -Kč na tzv. provozní kancelářské 
náklady. Je doporučeno pokračovat  v této smlouvě i další rok. 
 
 
6. Statut Sociálního fondu Města Kuřim 
Příl. čís. 5A předkládá starosta a tajemník. 
 
Dle § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění může územní 
samosprávný  celek  zřizovat peněžní  fondy a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Podle § 84  
odst.  2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je tato kompetence vyhrazená zastupitelstvu obce.  
V roce 2001 došlo k vydání Nařízení vlády pro tvorbu FKSP,  vznikla tedy potřeba pro přepracování dřívějších  
Zásad tvorby a čerpání Sociálního fondu. V roce 2002 fondem „prošlo“ 280 000,- Kč. Základem fondu byl 
odvod ve výši 3% z objemu skutečně vyplacených hrubých platů zaměstnanců města zařazených do městského 
úřadu, organizačních složek obce a hrubých odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva města 
Kuřimi. V roce 2003 to bude odhadem o 40% více, protože se zvětšil počet zaměstnanců úřadu k 1.1.2003 o 25 
osob a v průběhu roku přibudou ještě 3 zaměstnanci. Členové odborové organizace statut projednali a jejich 
připomínky jsou zapracovány.   Statut viz příloha č. 
 
Přijaté usnesení: 1192/2003 - ZM schvaluje Statut Sociální fondu Města Kuřim. 
Hlasování pro 15. 

 
 

Statut 
Sociálního fondu Města Kuřim 

 
Sociální fond města Kuřim je zřízen v souladu s § 5 zákona č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v 
platném znění, jako účelový peněžní fond. 

 
 

Článek 1  
Účel sociálního fondu 

 
1.1. Sociální fond Města Kuřim  (dále jen sociální fond) 
slouží k zabezpečení financování výdajů na sociální, 
kulturní a tělovýchovné potřeby zaměstnanců Města Kuřim 
zařazených do městského úřadu, organizačních složek obce 
a uvolněných členů Zastupitelstva města Kuřim (dále jen 
zaměstnanci)  mimo zaměstnanců přijatých na krátkodobé 
pracovní poměry (zástupy za nemoc, za čerpání řádné 
dovolené, neplaceného volna apod.) a mimo zaměstnanců 
přijatých na dohody o pracovní činnosti a dohody o 
provedení práce.  

     1.2. Sociální fond lze použít i ve prospěch rodinných 
příslušníků zaměstnanců. Za rodinné příslušníky se v tomto 
případě považují děti zaměstnanců do 15 let věku včetně a 
děti zaměstnanců, které se denně připravují na budoucí 
povolání od 15 do 26 let věku včetně, a to: 

- děti vlastní nebo osvojené, 
- děti, které byly zaměstnancem nebo jeho manželem 

(manželkou) převzaty do péče nahrazující péči rodičů 
na základě rozhodnutí příslušných orgánů, děti 
manžela (manželky) žijící v domácnosti se 
zaměstnancem. 

 
 

Článek 2 
Tvorba sociálního fondu 

2.1. Sociální fond je tvořen z následujících zdrojů: 
 příspěvek z rozpočtu Města Kuřimi ve výši 
schválené Zastupitelstvem města Kuřim v rámci rozpočtu 
na daný kalendářní rok z objemu skutečně vyplacených 
hrubých platů  zaměstnanců města zařazených do 
městského úřadu, organizačních složek obce  a hrubých 
odměn za výkon funkce uvolněných členů Zastupitelstva 
města Kuřimi, 
 zůstatek sociálního fondu k 31. 12. předcházejícího 
roku. 

 
 



Článek 3 
Čerpání sociálního fondu 

3.1. Sociální fond je možno čerpat na následující účely : 
1) příspěvek na stravování, 
2) příspěvek na rekreaci, 
3) příspěvek na kulturní a sportovní akce,  
4) půjčky, 
5) pořízení hmotného majetku, 
6) penzijní připojištění.  

 
3.1.1.Příspěvek na stravování 
 Ze sociálního fondu se zaměstnancům, kteří se 
stravují v zařízení městským úřadem tomuto účelu určeném,  
poskytuje jednotný příspěvek na jedno hlavní jídlo denně, a to ve 
výši stanovené Radou Města Kuřim. Příspěvek je poskytován 
pouze v pracovních dnech. Nárok na příspěvek nevzniká, je-li 
zaměstnanci poskytnuto stravné podle zákona č.119/1992 Sb., o 
cestovních náhradách, v platném znění, v době čerpání řádné 
dovolené, v době pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny  
a dalších překážek ve smyslu §127 Zákoníku práce,v případě 
jiných celodenních překážek. 
 
 
3.1.2.Příspěvek na rekreaci 

Zaměstnancům nebo dětem zaměstnanců (dle čl. 
1.2.), kteří se zúčastňují rekreace (tuzemská rekreace, zahraniční 
rekreace, léčebný pobyt hrazený v plné výši bez příspěvku 
zdravotní pojišťovny, zájezd, tábor, ozdravný pobyt hrazený 
v plné výši, dětský zájezd) bude  poskytnut příspěvek ve výši 
stanovené Radou Města Kuřim. Příspěvek bude poskytnut na 
základě faktury znějící na  

Město Kuřim 
Jungmannova 968 

664 34  Kuřim 
 

 Celková částka faktury musí odpovídat hodnotě 
zájezdu  v místě a čase obvyklé. Tato faktura bude uhrazena 
Městem Kuřim v plné výši poté, co zaměstnanec předloží doklad 
o tom, že do pokladny, resp. na účet sociálního fondu uhradil 
rozdíl mezi částkou na faktuře a příspěvkem ze sociálního fondu.  
 V případě, že zaměstnanec nevyčerpá příspěvek na 
rekreaci v příslušném roce, bude tento převeden do roku 
následujícího. Pokud příspěvek nebude zaměstnancem vyčerpán 
ani v tomto případě, propadá ve prospěch fondu. 
 
3.1.3.Příspěvek na kulturní akce 

Ze sociálního fondu lze hradit příspěvek na akce 
organizované Městem Kuřim, které slouží ke kulturnímu, 
sociálnímu a sportovnímu rozvoji zaměstnanců a jejich 
rodinných příslušníků. Výši příspěvku na zaměstnance a rok 
stanoví Rada Města Kuřim. 
 
3.1.4.Půjčky 
 Na základě písemné smlouvy lze zaměstnancům 
poskytnout finanční bezúročnou půjčku, se splatností jeden rok 
od data výpůjčky  (způsob ručení směnkou) k následujícím 
účelům a v uvedené výši: 
 
a) k překlenutí tíživé finanční situace, do výše 5 000 ,-Kč,  
b) k usnadnění řešení tíživých nebo neočekávaných situací 
(požár, živelná událost), do výše 10 000,- Kč, 
c) na koupi bytového zařízení, do výše 5000,- Kč.  
Půjčku lze zaměstnanci poskytnout pouze jednotlivě, nikoli 
podle několika bodů tohoto článku současně.  
 
3.1.5.Pořízení hmotného majetku 
 Ze sociálního fondu lze do vlastnictví Města Kuřim 
pořídit majetek hmotného charakteru, který bude sloužit 
kulturním, sportovním a sociálním potřebám zaměstnanců, vždy 
v rámci schváleného rozpočtu na daný rok.  

 
3.1.6. Penzijní připojištění 

Z fondu lze hradit za zaměstnance část příspěvku na 
penzijní připojištění se státním příspěvkem podle § 27 odst. 5 
zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištěním se státním 
příspěvkem a o změně některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením. Výši příspěvku na zaměstnance a rok stanoví Rada 
Města Kuřim. 
 

Článek 4 
Hospodaření s fondem 

4.1. Tvorba a čerpání sociálního fondu je uskutečňována 
v souladu se schváleným rozpočtem Města Kuřim a tímto 
statutem. 
 
4.2. Ze sociálního fondu lze přispívat pouze na činnost a akce 
organizované nebo spoluorganizované Městem Kuřim. 
 
4.3. Čerpání sociálního fondu je možno pouze bezhotovostní 
formou, s výjimkou půjčky dle ustanovení 3.1.4. tohoto statutu.  
 
4.4. Na čerpání prostředků ze sociálního fondu není právní 
nárok. 
 
4.5. Peněžní prostředky sociálního fondu jsou soustředěny na 
samostatném bankovním účtu. Správu těchto prostředků 
zajišťuje odbor finanční Města Kuřim. 
Rozbor hospodaření sociálního fondu bude předkládán současně 
s výsledky hospodaření Města Kuřim za kalendářní rok.  
Peněžní prostředky sociálního fondu jsou soustředěny na 
samostatném  bankovním účtu, úroky z vkladu jsou převáděny 
na příjmový účet Města Kuřim, bankovní poplatky jsou hrazeny 
z výdajového účtu Města Kuřim. 
 
4.6. Prostředky sociálního fondu  mimo příspěvku na stravování 
je možno čerpat po uplynutí tří měsíců od uzavření pracovní 
smlouvy na dobu neurčitou v plné výši. V případě pracovní 
smlouvy na dobu určitou je možno čerpat prostředky sociálního 
fondu  mimo příspěvku na stravování po uplynutí tří měsíců od 
uzavření smlouvy ve výši alikvotní části ročního příspěvku podle 
délky sjednaného pracovního poměru. 
 
4.7. Oprávněným pracovníkem je ve smyslu  ustanovení § 110 
odst.4, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tajemník. 
 
4.8. V případě neoprávněně vyplaceného příspěvku ze sociálního 
fondu je zaměstnanec povinen tento neprodleně, nejpozději do 
třiceti kalendářních dnů vrátit. 
 
4.9. Zůstatek sociálního fondu se převádí do dalšího roku. 
 
4.10. Výše  jednotlivých příspěvků  stanovených usnesením  
Rady města Kuřim pro kalendářní rok  tvoří přílohu tohoto 
statutu. 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

5.1. Toto úplné znění statutu nabývá účinnosti dne 1.1.2004. 
5.2. Toto úplné znění statutu bylo schváleno na zasedání 
Zastupitelstva Města Kuřim dne 30.9.2003 usnesením č. 
……………………………….. 
5.3. Tajemník Městského úřadu  Kuřim je oprávněn vydat 
v souladu s tímto statutem metodický pokyn pro praktickou 
aplikaci čerpání sociálního fondu. 
 
V Kuřimi dne  
                                                                        
Mgr. Ladislav Ambrož 
  starosta 
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7. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Příl. čís. 3A,B předkládá Ing.Rostislav Hanák. 
 
Dne 17.9.2003 zasedal Výbor  kulturního fondu a posoudil žádosti  níže uvedených žadatelů o příspěvek 
z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. Doporučení výboru s vysvětlivkami viz. níže. 
 
Návrh čerpání prostředků - doporučení výběrové komise ze dne 17.9.2003: 
p.č. žadatel žádáno navrženo účel čerpání  

1. OV Podlesí      2 500,- 2 500,- dětská Mikulášská besídka  

2. ZŠ Jungmannova    49 000,- 35 000,- oslava 50-ti let školy 1) 

3. SK Kuřim - odbíjená    83 000,- 30 000,- na činnost oddílu 2) 

4. HARD Bikers    15 000,- 15 000,- závod "Kuřimská hora 2003"  

5. Klub maminek Kuřim      2 000,- 2 000,- vybavení klubovny  

6. DDM Kuřim    68 300,- 32 000,- činnost DDM Kuřim 3) 

7. SSK TOS Kuřim      5 000,- 3 000,- střelecká soutěž "Kuřimský stoják" 4) 

8. SK Kuřim - stolní tenis    20 000,- 0,- na činnost oddílu 5) 

9. ZUŠ Kuřim    20 000,- 20 000,- koupě violončela a starších dechových nástrojů  

10. SC Kuřim    30 000,- 15 000,- cyklus "Hudba celého světa" 6) 

11. SC Kuřim    20 000,- 0,- spolek přátel hudby Kuřim 7) 

12. TJ. SOKOL Kuřim    14 550,- 1 900,- turistika - 1400,-Kč, nohejbal - 500,-Kč(medaile, diplomy) 8) 

13. TJ. SOKOL Kuřim    17 100,- 10 000,- sport.nářadí - 8600,-Kč, stolní tenis míčky - 1400,-Kč 9) 

14. Josef Šojat      6 000,- 6 000,- běžecký závod "Kuřimská hodinovka"  

15. SDH Kuřim    15 000,- 15 000,- tradiční krojované hody  

16. ZO SPCCH Kuřim      2 000,- 2 000,- divadelní představení  

17. SRPŠ ZŠ Kom. a Tyrš.      5 000,- 0,- příspěvek na ples 10) 

18. Klub důchodců Kuřim      5 000,- 5 000,- Mikulášská nadílka, vánoční posezení  

19. ZO SPCCH Kuřim      2 000,- 0,- divadelní představení 11) 

20. SK Kuřim – košíková    18 500,- 10 000,- na činnost začínajícího oddílu - pronájmy 12) 

21 Krpálek 4.000,-   

celkem :  399 950,-  204 400,-   

 Poznámka:     

 1) přehodnotit oblast výdajů na propagaci    

2) absence žákovských resp. mládežnických družstev, Kuřimský měšec již odsouhlasen z KF v  5/03  

3) nekrácená částka -  požadováno na akce pořádané v r.2003, další žádat v r.2004  

4) diskutována zejména otázka startovného    

5) duplo žádost s žádostí z KF v 5/03    

6) požadováno na akce pořádané v r.2003, další možno žádat v r.2004  

7) předkladatel souhlasil se stažením žádosti a jejím případným předložením v r.2004  

8) jde o aktivity většinou dospělých, absence činnosti směřované na mládež   

9) schváleno, kromě částky na nákup a dovoz antuky pro tenisové dvorce  

10) řešit žádostí do RM     

11) duplo žádost s žádostí č.16    

12) odsouhlasená částka řešící finanční zajištění pronájmu  tréninkových a zápasových prostor zejména v r.2003  
 
Na jednání ZM byla dodána ještě jedna dodatečná žádost  Římskokatolické farnosti Kuřim, zastoupení  farářem 
Jiřím Krpálkem o příspěvek 4.000,- (na každé jednotlivé představení) na umělecko-kulturní pořady a divadelní 
představení  v kostele Sv.Maří Magdaleny v Kuřimi.  
Zastupitelstvo tuto dodatečnou žádost  projednalo, ale schválilo celkovou částku  4.000,- s tím, že  žadatel si 
může podat novou žádost o příspěvek na r. 2004. 
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Vzhledem k tomu, že letos se jednalo o poslední kolo výběrového řízení, předkládám ZM následující stručnou 
informaci: 
Výborem předloženo a ZM schváleno-1. kolo ………. 394 750,- Kč 
                                                             -2. kolo ………. 389 000,- Kč 
Z  3. kola výběrového řízení předkládáno do ZM ….... 204 400,- Kč 
Navíc smluvně v r.2003 zaručeno dle  
Obstaravatelské smlouvy SC Kuřim (1/6 KF)  ………. 168 000,- Kč 
Mandátní smlouva školy, školky, šk. družiny   ……….  90 000,- Kč              
Plus dodatečná žádost dle usnesení 1194/2003 .............    4.000,- 
                                           Celkem  r.2003  :              1 250 150,- Kč    
 
Přijaté usnesení: 1193/2003 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu Výboru kulturního fondu ze dne 17.9.2003 dle přílohy a bere na vědomí  
souhrnnou informaci o žádostech roku 2003. 

Hlasování pro 15. 
 
Přijaté usnesení: 1194/2003 - ZM schvaluje částku do výše 4.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti na akce pořádané ve smyslu žádosti Římskokatolické farnosti Kuřim ze dne 29.9.2003. 
Hlasování pro 11, zdrželi se  4. 
 
Interpelace:  
L. Kincl žádá vypracovat OF souborné vyúčtování „Kuřimského kulturného léta“. 
Ing. Kotek: žádala TJ Sokol  příspěvek na antuku? 
Ing.Hanák: ano, ale nebylo doporučeno žádost schválit z důvodu, že antuka je na tenisové hřiště, které se 

komerčně využívá. 
 
 
8. Různé 
 
8.1. Návrh na pojmenování ulic v Kuřimi 
Příl. čís. 6, 6A - C 
 
Pan Karel Prostějovský se (za podpory Masarykovy společnosti  a Československé obce legionářské v Brně)  
obrátil na zastupitelstvo města s žádostí  přejmenovat náměstí 1. května a některé ulice v Kuřimi dle 
významných osobností  ČS státu:  Karla Čapka, Dr.E.Beneše, T.G.Masaryka a Al. Rašína. Dále pak požádal o 
obnovení pomníku TGM v Kuřimské hoře. 
Připomínky: 
Vzhledem k tomu, že by přejmenování stávajících ulic a náměstí znamenalo jak pro občany, jichž by se změny 
týkaly, tak pro úřad zatížení (finanční a administrativní) – viz příloha 6C, zastupitelstvo nepřistoupilo 
k přejmenování ulic dle návrhů p. Prostějovského. Bylo ale dohodnuto projednat obnovení  památného nápisu 
s připomínkou G.T.Masaryka v Kuřimské hoře s příslušnými orgány, vč. majitele pozemku, na němž by se měl 
nacházet. 
Dále bylo přislíbeno, že starosta podnikne kroky k obnovení plakety TGM na Základní škole na ul. 
Komenského. 
 
Přijaté usnesení: 1195/2003 - ZM děkuje p. Karlu Prostějovskému, Masarykově společnosti v Brně a 

Československé obci legionářské v Brně za projevenou iniciativu a ukládá tajemníkovi MěÚ 
Kuřim prověřit možnosti  obnovení pomníku TGM v prostoru Kuřimské hory.  

Hlasování pro 13, zdrželi se  2. 
 
 
8.2. Návrh na  obnovení Fondu drobných škod po realizaci  půdních vestaveb 
Příl.. čís. 7, předkládá Ing.M.Krupica. 
 
Na shromáždění vlastníků bytových jednotek domu Na Královkách  894-5 vlastníci požadovali po městu 
finanční spoluúčast na opravách střechy do které zatéká, neboť dodavatelskou firmu na výměnu střešní krytiny 
zajišťovalo město, které také práci přebíralo. Práci provedla firma LOFT – Muselík Štrajt. Z důvodů uvedených  
v příloze je zřejmé, že usilovat o odstranění závad díla zhotovitelem by bylo neúspěšné. Proto je navrhováno 
obnovení fondu „drobných  škod“ po realizaci půdních vestaveb. 
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Diskuze: 
Dr.Poledňák: nedoporučuje fond obnovovat (naopak doporučuje jeho definitivní zrušení), ale doporučuje  

uvolnit 90 tis. na opravu střechy do fondu oprav domu Na Královkách 894-5. 
Ing. Krupica souhlasí s pozměňovacím návrhem Dr.Poledňáka. 
Vedoucí OF Ing. Varmužka podporuje návrh Dr.Poledňáka Fond  drobných oprav“ zrušit. 
 
Návrhy usnesení:  

ZM schvaluje obnovení fondu drobných škod po realizaci půdních vestaveb v rámci rozpočtu města. ZM si 
vyhrazuje rozhodovat o uvolnění příspěvků z fondu drobných oprav po realizaci půdních  vestaveb. 
 
ZM schvaluje průběžné naplňování fondu drobných škod po realizaci půdních vestaveb  ..........% z příjmu 
z prodeje bytů. 

 
ZM schvaluje  uvolnění částky 90 tis. Kč z rezervy města rozpočtu r. 2003 ve prospěch  fondu drobných škod 
po realizaci půdních vestaveb. 

O návrzích  nehlasováno. 
 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu Dr.Poledňáka: 
Přijaté usnesení: 1196/2003 - ZM schvaluje dotaci ve výši 90 tis. Kč do fondu oprav domu č.p. 894 - 895 ul. 

Na Královkách na opravu střechy a klempířských prvků po realizaci půdních vestaveb.  
Hlasování pro 15. 
 
V.Zejda se vzdálil, přítomno 14 členů ZM. 
 
 
8.3. Personální změny v představenstvu SBD Sv. Ján  
Příl. čís. 8A, předkládá Dr.I.Poledňák. 
 
V souvislosti s projednávaným úvěrem si banka vymínila změny v představenstvu družstva. K tomuto účelu je 
svoláváno na čtvrtek 2.10. mimořádné plenární zasedání, které kromě výše uvedeného rovněž odsouhlasí změnu 
stanov a změnu v kontrolní komisi. Vzhledem k tomu, že se dle mínění předkladatele jedná o významné věci, 
předkládá se navrhovaný program jednání (návrh zápisu) na vědomí Zastupitelstvu. 
 
Přijaté usnesení: 1197/2003 - ZM bere na vědomí připravované změny v představenstvu Bytového družstva 

Sv. Ján Kuřim, družstva a ve stanovách družstva, jak vyplývají z návrhu zápisu (příl. čís. 
8A). 

Hlasování pro 14.  
 
 
8.4. Rozpočtové opatření čís. 14 
Příl. čís. 11, předkládá starosta a OF. 
 
Na základě usnesení ZM ze dne 19.9.2003 v oblasti investic je ZM předkládán návrh na provedení rozp. 
opatření. Jedná se pouze o administrativní úkon, protože všechny akce již byly na výše uvedeném zasedání 
schváleny: 

 
Výdaje: § 6409 rezerva   - 3 660 000 Kč 
 § 6409 investiční rezerva    3 100 000 Kč 
 § 4317 penziony - inv. příspěvek          50 000 Kč 
 § 4317 penziony – neinv. příspěvek    510 000 Kč  
 
Jedná se o akce: 
Penzion pro důchodce – 560.000,- Kč na opravy. 
Přípolož kabelu v ul. Na Vyhlídce – 85.000,- Kč. 
Kanalizace (projektová dokumentace) ul. Jánská – 210.000,- Kč. 
Rekonstrukce stravovacích zařízení (projektová dokumentace) – 200.000,- Kč. 
Výtah v kulturním domě – 700.000,- Kč. 
Studie park. míst na Loučkách – 70 000 Kč 
Veřejné osvětlení Blanenská – 1.000.000,- Kč. 
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Studie parkovacích míst Wolkerova – 20.000,- Kč. 
Studie dopravního propojení Sv. Ján – 15.000,- Kč. 
Most Láznisko – 800.000,- Kč – povýšení nákladů na akci ( celkem 1.800 000,- Kč ). 
 
Přijaté usnesení: 1198/2003 - ZM schvaluje rozpočtové opatření čís. 14 k rozpočtu města na rok 2003, dle 

přílohy. 
Hlasování pro 14. 
 
V průběhu projednání bodu 8.5. se dostavil p.Zejda – přítomno 15 členů ZM. 
 
 
8.5. Možnost odkupu nových rozvojových ploch pro bytovou výstavbu 
Příl. čís. 12A, předkládá starosta a OV. 
 
Odbor výstavby podává informaci o možném odprodeji pozemků ve vlastnictví Statutárního města Brna.  
Jedná se o pozemky parc.č. : 
2773/2  o výměře 13 842 m2  ( dle ÚP určen pro bytovou výstavbu a koridor komunikace ) 
2773/1 o výměře 36 068 m2  ( dle ÚP určen pro bytovou výstavbu, rodinné domy, koridor  
     komunikace, terciér a biokoridor ) 
6/1 o výměře   3 789 m2  ( dle ÚP určen veřejná zeleň, bytové domy , rodinné domy ) 
11/1 o výměře   2 178 m2 ( dle ÚP určen veřejná zeleň a z ¼ pro bydlení v rodinných domech ) 
V případě pozemků 2773/1 a 2 se jedná o dosti velké plochy a vysokou investici.  
 Předkladatel doporučujeme však jednat se Statutárním městem Brnem o odprodeji pozemku 11/1 za 
úřední cenu znaleckého posudku tj. 215 560,- Kč za výměru 2 178 m2. Tento pozemek je bývalé zahradnictví 
z větší části určený jako veřejná zeleň, tudíž špatně prodejný, v levé části pozemku se nachází sklepy. Pravá část 
pozemku je v šířce 15 m určená pro výstavbu RD. Pokud by byla vůle na koupi tohoto pozemku doporučujeme 
dále zúčastnit se nabídkového řízení na odprodej sousedního pozemku 6/1 určeného pro výstavbu rodinných 
domů.  
Diskuze: 
V diskuzi konstatováno, že navržená cena 215 tis. za pozemek pro „veřejnou zeleň“ je vysoká. Je dohodnuto 
jednat s Městem Brnem o ceně nižší – max. ½ úřední ceny, neboť pozemky jsou zdevastované. Dále 
konstatováno, že samo m. Kuřim nemá eminentní zájem o koupi pozemků do svého majetku, vhodnější by byl 
zájemce – investor. 
 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje účast města v případě vyhlášení nabídkového řízení na odprodej pozemku 

parc.č. 6/1 k.ú. Kuřim v majetku Statutárního města Brna. 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje x neschvaluje účast města v případě vyhlášení nabídkového řízení na odprodej 

pozemků parc.č. 2773/2, 2773/1 k.ú. Kuřim v majetku Statutárního města Brna. 
O obou návrzích nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení: 1199/2003 - ZM schvaluje výkup pozemku parc.č. 11/1 k.ú. Kuřim (bývalé zahradnictví) za 

max. ½ úřední ceny z majetku Statutárního města  Brna. 
Hlasování pro 13, proti 1, zdržel se 1. 
 
 
Z jednání se  vzdálil se Dr.Poledňák – přítomno 14 členů ZM. 
 
 
8.6. Žádost spol. Fintrex s.r.o. o  souhlas vstupu na pozemky v majetku města za účelem 

uložení elektropřípojky pro výkupnu kovových odpadů 
Příl. čís. 13A, předkládá starosta a OV. 
 
Společnost  Fintrex, s.r.o. žádá pro zřízení přípojky nízkého napětí o souhlas s uložením kabelu přípojky na 
pozemku v majetku města , parc.č. 2972 v k.ú. Kuřim. JME dala do podmínek pro připojení nápojný bod - 
trafostanici č. 57 U stadionu, vzhledem k vysokému požadovanému  příkonu. 

Odbor výstavby, k této žádosti uvádí, že se jedná o velmi cenný pozemek určený územním plánem 
v šířce 30-ti m pro plochy sportovních a rekreačních zařízení a ve zbývající šířce pro koridor veřejně prospěšné 
komunikace 7c – trasa severního přivaděče do města. V současné době slouží pozemek pro nájem zahrádek. 
Po shlédnutí pozemku na místě samém položení kabelu  není doporučeno. 
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Přijaté usnesení: 1200/2003 - ZM neschvaluje předběžný souhlas se zatížením pozemku parc.č. 2972 
k.ú.Kuřim v majetku města Kuřimi uložením kabelu přípojky nízkého napětí pro areál SD 
Kovošrot  s. r. o. 

Hlasování pro 14. 
 
 
8.7. Cvičiště Zlobice 
Dr. Holman informoval o postoji zastupitelstva obce Malhostovice ke společného postupu Kuřimi a Malhostovic 
v zál. převodu pozemků z majetku ČR v prostoru cvičiště na Zlobici. 
Dr.Poledňák: vzhledem k tomu, že nabídka Kuřimi na spolupráci nebyla Malhostovicemi akceptována, navrhuje 

učinit veškeré kroky k zamezení převodu historického majetku Kuřimi na obec Malhostovice. 
- zaslat usnesení na Ministerstvo financí 
- zpochybnit veřejný zájem převodu pozemků (stížnost k rukám ministra financí) 
- zabránit zapsání pozemků na obec Malhostovice (obrátit se na soud k předběžnému opatření) 
- požádal o soupis usnesení zastupitelstva obce rok zpět (zpochybnit vůli zastupitelstva 

Malhostovic získat   pozemky) 
- podat žádost na Ministerstvu obrany o převod pozemků. 

 
 
Jednání krátce přerušeno od 22:30 – 22:35 hodin, pokračuje diskuze k tématu“Zlobice“. 
p. Herman: nedoporučuje přijmout usnesení (viz níže) navržená Dr.Poledňákem, obává se narušení dobrých 

vztahů mezi obcemi. 
Ing. Krupica: souhlasí s návrhy Dr. Poledňáka. 
 
Přijaté usnesení: 1201/2003 - ZM konstatuje, že obec Malhostovice nepřijala nabídku ke společnému postupu 

ve věci bývalého vojenského cvičiště Zlobice a proto ruší svá usnesení čís. 1180/2003 a 
1181/2003 ze dne 16.9.2003. 

Hlasování pro 13, zdrželi se 2. 
 
Přijaté usnesení: 1202/2003 - ZM schvaluje záměr Města Kuřimi nabytí  nemovitostí v bývalém vojenském 

cvičišti Zlobice a ukládá RM a starostovi činit veškeré kroky k dosažení tohoto záměru. 
Hlasování pro 14, zdržel se  1. 
 
Přijaté usnesení: 1203/2003 - ZM protestuje proti plánovanému bezúplatnému převodu nemovitostí bývalého 

vojenského cvičiště Zlobice na obec Malhostovice, neboť se významným dílem jedná o 
nemovitosti, které Město Kuřim převedlo na ČR ve veřejném zájmu, který již pominul a dále 
dílem o pozemky, které byly převedeny na ČR v rozporu se zákonem. 

Hlasování pro 13, zdrželi se 2. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. Rekapitulaci provedl Ing. M. Krupica. 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení: pro 15 – schváleno. 
 
Závěrem starosta  svolává na úterý 21.10. mimořádné zasedání ZM v záležitosti  IDS. 
Starosta ukončil jednání ZM ve 23: 15 hodin.  
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 30.9.2003 
Zapsala  Dana Stražovská 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 

Ing. Drago Sukalovský         Vladislav Zejda 
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Přílohy:  
-   Pozvánka 
-  Prezenční listina 
-  Usnesení návrhové komise 
-  Výsledky hlasování na jednání ZM 
1, 1A-D Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
1D  Odprodej pozemků  ul. Štefánikova a Zahradní 
2, 2A Pokládka telef. kabelů ul.Skřičkova 
3, 3A,B Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4.  Veřejnoprávní smlouva – soc. –právní ochrana dětí 
5, 5A Statut  Soc. fondu města Kuřimi 
6, 6A-C Přejmenování – pojmenování ulic v Kuřimi (návrh p.K.Prostějovského) 
7  Návrh na obnovení Fondu drobných škod – příspěvek  na opravu střechy Na Královkách 894-5 
8, 8A Personální změny v představenstvu SBD Sv.Ján 
9  Návrh přístupu města  k 1. et. IDS 
9A  Zásadní a další připomínky k IDS 
9B  Konvence IDS 
9C  Návrh smlouvy  o zajištění financování IDS 
10, 10A-D Pronájem TKR v Kuřimi 
11  Rozpočtová opatření 
12  Možnost odkupu nových  rozvojových ploch pro bytovou výstavbu 
13, 13A  Fintrex s.r.o. – žádost o vstup na pozemky města k uložení  přípojky nn 
14  Přehled investičních akcí 
15  Krajský výbor SH ČMS – poděkování  SDH Kuřim 
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