
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 14 /2003  konaného dne 11.11.2003  
 
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. M.Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, Dr.I.Poledňák, Ing. 
arch.Vladislav Růžička, Ing.Drago Sukalovský Vladislav Zejda. 
Ing.Petr Němec -tajemník 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, přítomno 16 členů  zastupitelstva (ZM), později se dostavil 
Dr.Marek. Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968. 
 
Do návrhové komise zvoleni:  Jiří Brabec a Lubomír Kincl 
Ověřovateli zápisu zvoleni: Ing. Drago Sukalovský a Ing. Miloš Kotek 
  Při hlasování se zdržel Ing. Kotek. 
 
Program: 
1. Majetkoprávní úkony  
2. Obecně závazná vyhláška č.  3/2003  „o místním  poplatku  za odpady“ 
3. Finanční záležitosti 

3.1. Vyhlášení veřejné sbírky 
3.2. Miroslav Smilek - žádost o příspěvek  
3.3. Sokol Kuřim – žádost o půjčku 
3.4. Červený Štefan - odpis pohledávky  

4. Výsledky hospodaření města k 30.9.2003  
5. Reorganizace bytových  fondů 
6. Změna zřizovacích listin ZŠ Jungmannova a MŠ Zborovská 
7. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kuřim a Městem Tišnov na úseku autoškol   
8. Různé 

8.1. Nové názvy ulic v Kuřimi   
8.2. Veřejná nabídka na odprodej stavebních pozemků v lokalitě B0.3  
8.3. Zrušení výběrového řízení „Úpravy náměstí 1.května“ 
8.4. IDS 
8.5. Zajištění LSPP v roce 2004 
8.6. Návrh zadání změny č. VII 
8.7. Návrh podnětu ke změně č.VIII  ÚP 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích 
10. Různé II. 

10.1.Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. –3. tříd ZŠ v Kuřimi 
10.2. Rozpočtová opatření  
10.3. Nájemní smlouva  -  kabelová televize 

Program schválen vč. dodatečně rozeslaných materiálů všemi přítomnými. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony  
 
1.1. REALSANT s.r.o. se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38 –  směna pozemků 
v lokalitě „zemník“  
Příl. čís. 1, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Usn. ZM číslo 1205/2003 ze dne 21.10.2003 byl schválen adresný záměr na směnu pozemků v lokalitě „zemník“ 
mezi vlastníky Městem Kuřim a s.r.o. REALSANT.  Schválený záměr byl v souladu se zákonem o obcích č. 
128/2000 Sb.  § 39-41 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. 
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V době zveřejnění záměru předložila spol. REALSANT upřesněnou plochu určenou ke směně. Namísto původně 
uvedených 1828 m2  bude předmětem směnné smlouvy  1138 m2 ve prospěch města Kuřimi. 
Na základě předběžné dohody mezi městem Kuřim  a  společností  s r.o. REALSANT se město nebude (dle  
schváleného záměru) podílet na úhradě nově budované komunikace v rámci rozdílu ve výměrách směňovaných 
pozemků, ale na úhradě  veřejného osvětlení. 
 
Přijaté usnesení: 1209/2003 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 2615/2 k.ú.Kuřim, části pozemku parc.č. 

2616/5 k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc.č. 2615/6 k.ú.Kuřim 
(vlastník s.r.o. REALSANT) - dle situace - bez cenového vyrovnání s tím, že náklady spojené 
s uzavřením směnné smlouvy budou hrazeny rovným dílem a s podmínkou, že na pozemku 
parc.č. 2615/2 k.ú.Kuřim, který je předmětem směny, zůstane instalován billboard města.  

Hlasováno:   pro 16 
 
 
1.2. Využití objektu čp. 291 „SALVYK“ v Kuřimi včetně kolny a přilehlých pozemků 
Příl. čís. 1, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Rada města svým usnesením  číslo 663/2003 ze dne 29.10.2003 doporučila ZM schválit demolici objektu čp.  
291 v Kuřimi s realizací v roce 2004 a zajistit přípravu podkladů pro další využití pozemku včetně přilehlé 
zahrady. 
Na základě upozornění dosavadního nájemce  pana Mikše, byl statikem Ing. Janem Trojanem posouzen stav 
objektu čp. 291 v Kuřimi, Legionářská ulice (SALVYK). Z posudku vyplývají následující předběžné propočtové 
náklady na rekonstrukci nosných konstrukcí a to : 
* odstranění krovu, vybudování nového krovu vč. krytiny a nového komína  Kč 165.000,- 
* zesílení stropu a ošetření vadných částí      Kč   40.000,- 
* stažení objektu táhly        Kč   18.000,- 
* injektáž zdí         Kč   25.000,- 
* dešťová kanalizace        Kč   12.000,- 
Celkové náklady na statické zabezpečení  :     Kč 260.000,-  
V posudku statik odhaduje náklady na demolici, případě vybudování nového objektu o stejné kubatuře a to : 
*  náklady na demolici včetně odvozu na skládku     Kč 110.000,-  
* náklady na nový objekt        Kč 600.000,- 
 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje – v souladu se statickým posouzením - demolici objektu čp. 291 v Kuřimi, 

Legionářská ulice na pozemku parc.č. 2003 – zast.plocha o výměře 208 m2 s podmínkou 
realizace v roce 2004 a ukládá odboru výstavby po demolici objektu zajistit přípravu 
podkladů pro další využití pozemku parc.č.  2003 k.ú.Kuřim včetně přilehlé zahrady 
(parc.č. 2004/1 o výměře 172 m2, parc.č. 2004/2 o výměře 186 m2)  

 
Staženo z jednání,  na návrh Ing. Bojanovské se záměr s objektem  projedná ve stavební komisi. 
 
 
 
2. Obecně závazná vyhláška č.  3/2003  „o místním  poplatku  za odpady“ 
Příl. čís. 2,2A, předkládá A.Matějíčková a Dr. D.Holman, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“. Podstatnými 
změnami jsou zvýšení sazby z 350,- na 410,- Kč za poplatníka a rok a stanovení okruhu osob, které jsou od 
platby osvobozeny nebo mají nárok na slevu. 
 
K připomínkám členů Zastupitelstva z předchozích jednání: 
Ing. Růžička – občané s trvalým pobytem jsou i občané vedeni na cizinecké policii a Městský úřad požádal 

písemně o seznam těchto osob. Ve vyhlášce není nutno zvlášť vymezovat, je to nadbytečné. 
Ing. Jaromír Němec – nevymezovat ve vyhláška jen 4 termíny splatnosti, dát možnost jednorázově uhradit 

.poplatek  
J.Herman – varianta 50% slevy pro děti do 15 – ti let a občanů nad 70 let by přinesla snížený příjem do rozpočtu 

o částku  615 000 Kč, navrhovaná varianta 50 % slevy pro děti 0-3 a občany nad 70 let o částku       
340 000 Kč. 
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Dr.Poledňák předkládá pozměňovací návrh - nechat poplatky tak jak byly schváleny  na r. 2003-11-13.  
 Hlasováno: pro 7 proti 5 zdrželi se  4 - neschváleno 
Hlasováno o návrhu pana Hermana (viz výše) 
 Hlasováno:  pro  3 proti  4  zdrželo  se  9 - neschváleno 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2003, o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů tak jak byla předložena. 

Hlasováno: pro  8 proti 4  zdrželi se  4 – neschváleno 
 
 
 
3. Finanční záležitosti 
3.1. Vyhlášení veřejné sbírky 
Příl. čís. 3, předkládá tajemník, zpracovala vyřizuje OF. 
 
ZM je navrhováno uspořádat každoroční veřejnou sbírku pro Dětský domov ve Vranově – bez připomínek. 
 
Přijaté usnesení: 1210/2003 - ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro Dětský domov ve Vranově. 

Sbírka bude realizována formou výběru finančních prostředků do 2 kasiček, umístěných pod 
vánočním stromem na nám. 1. května denně od 8 – 17 hod. a na pokladně MěÚ v Kuřimi 
v úředních hodinách a na speciální bankovní účet - 278683960217/0100, v termínu od 15. 
prosince 2003 do 16. ledna 2004. Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti. 

Hlasováno: pro 16 
 
 
3.2. Miroslav Smilek, Kuřim, Tišnovská 892 –  žádost o příspěvek 30.000,-Kč z PFVB na 
rekonstrukci vytápění bytu 892/1 na Tišnovské ulici 
Příl. čís. 4, předkládá starosta, vyřizuje OMP. 
 
Pan Smilek uzavřel dne 28.7.2003 kupní smlouvu na odprodej b.j. 892/1 v Kuřimi  na Tišnovské ulici. Bytová 
jednotka je po nájemkyni pí. Svoradové, která byla dlouhodobým dlužníkem (nájemné, služby, poplatky, 
přestupková komise). Pan Smilek, aby mohl koupit bytovou jednotku, uhradil veškeré  dluhy za pí. Svoradovou 
včetně poplatku z prodlení ve výši 13.949,- Kč. V roce 1999 provedlo město Kuřim prodloužení plynového řadu 
v ulici Tišnovská a rekonstrukci topení a elektřiny v městských bytech vyjma bytu pí. Svoradové. Rekonstrukce 
měla být provedena až po zaplacení veškerých dluhů. Vlastníkům bytů na Tišnovské ul., kteří byty 
zprivatizovali, byl na základě usnesení MZ č.1057/99 ze dne 15.3.1999 proplacen příspěvek ve výši 30.000.-Kč 
z fondu PFVB (podpůrný fond vlastníků bydlení). Na základě výše uvedeného nyní p. Smilek  žádá o příspěvek 
města Kuřimi z PFVB ve výši 30.000,-Kč, tj. ve stejné výši, která byla v roce 1999 uznána vlastníkům 
zprivatizovaných bytů. K žádosti předložil fakturu č. 990100032 od fy Jiří Kořínek, instalatér-topenář, Školní 
849, Kuřim za montáž ústředního topení včetně demontáže starého topení v celkové hodnotě 69.163,-Kč s 
dokladem o zaplacení. 
 
Přijaté usnesení: 1211/2003 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,- Kč panu Miroslavu 

Smilkovi, bytem Tišnovská 892, Kuřim, na rekonstrukci topení bytu č. 892/1 na ul. 
Tišnovské v Kuřimi.  

Hlasováno: pro  16 
 
 
3.3. Sokol Kuřim – žádost o půjčku 
Příl. čís. 5A, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
Na Město Kuřim se obrátil starosta TJ Sokol Kuřim pan Miloš Hejmala se žádostí o odložení splatnosti půjčky 
dle smlouvy 23/2003 a navýšení původní půjčky z částky 30 000 Kč na částku 100 000 Kč. Datum původní 
splatnosti je 30.11.2003, nově chce TJ Sokol celou půjčku splatit během následujících 4 let. Kopie žádosti se 
nachází v příloze.  
 
Na jednání se dostavil Dr.Ing. Jiří Marek v 18:30 – přítomno 17 členů ZM. 
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Přijaté usnesení: 1212/2003 – ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce č. 23/2003 s TJ Sokol 
Kuřim, kterým se prodlužuje splatnost půjčky do 30.6.2004. 

Hlasováno:pro 17 
 
 
3.4. p. Červený Štefan - odpis pohledávky  
Příl. čís.6, 6A, předkládá starosta, zpracoval a OS. 
 
Městská správa bytů Kuřim s.r.o. předala 8.10.2002 odboru správnímu dosud nevyřízený dluh, který vázne jako 
pohledávka k bytu č. 5 na ul.Bezručova čtvrť 843 v Kuřimi. V bytě bydlel Štefan Červený, který dne 1.11.2002 
zemřel. Dluh je činěn poplatkem z prodlení ve výši 35.044,- Kč. MSBK s.r.o. a poplatkem za odeslání upomínek 
ve výši 150,- Kč. Celkovou částku ve výši 35.194,- Kč jsme uplatnili v dědickém řízení S ohledem na 
skutečnost, že zemřelý Štefan Červený dle usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 22.5.2003, č.j. 13D 
2098/2002 zanechal pouze majetek nepatrné hodnoty, která byla vydána vypraviteli pohřbu - synovi Jiřímu 
Červenému, nelze výše uvedenou pohledávku v dědickém řízení uplatnit.  
 
Přijaté usnesení: 1213/2003 - ZM schvaluje odpis pohledávky dlužných poplatků z prodlení ve výši 35.044,-

Kč a paušálního poplatku MSBK s.r.o. ve výši 150,-Kč  zemřelého Štefana Červeného  
k bytu č.5 Bezručova čtvrť 843 v Kuřimi.  

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
4. Výsledky hospodaření města k 30.9.2003  
Příl. čís. 7, 7A, B předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.9.2003, které projednala RM dne 29.10.2003. 
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.9.2003 178 670 322, 04 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                
163 284 784, 59 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí  + 15 385 537, 45 Kč.  
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za            
3. čtvrtletí roku 2003 v konsolidovaném stavu. 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 92, 19 % .Toto vyšší procento je způsobeno plněním kapitálových a 
dotačních příjmů již v 1.a 2. čtvrtletí ( prodej pozemků, výstavba Sv. Ján,....), vyšším splácením půjček 
fyzických osob a především pak proto, že do rozpočtu nebyl doposud zapracován příjem z daně z příjmu za 
obec, která se ovšem objevuje i na výdajové straně.. Plnění ostatních příjmů probíhá dle schváleného rozpočtu, 
jsou proto v konsolidovaném stavu, drobnější úpravy budou řešeny rozpočtovými opatřeními.  
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 77,97 %, což znamená, že výdaje jsou také mírně vyšší, než je  
schválený rozpočet. Toto je způsobeno opět čerpáním dotace Sv. Ján a úhradou většiny investičních akcí 
v průběhu měsíců leden až září.  Porovnáním procentuelního plnění příjmů i výdajů lze zjistit, že příjmová strana 
rozpočtu byla plněna rychleji, než výdajová, tudíž v tomto období Město dosáhlo hospodářského výsledku + 
15 385 537, 45 Kč, což je jevem pozitivním. Pokud nebude rezerva, vzniklá vyšším plněním na příjmové straně, 
plně rozpuštěna do rozpočtu, je možné, že nebude nutné prodat cenné papíry PATRIA.  Také na výdajové straně 
budou některé přesuny řešeny rozpočtovými opatřeními. 
 
Přijaté usnesení: 1214/2003 - ZM bere na vědomí výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.9.2003.  
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
5. Reorganizace bytových  fondů 
Příloha čís. 8, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
Bytový fond Města Kuřimi zahrnuje v současné době následující střediska: 
a) Středisko privatizace bytového fondu 

- příjmy tvoří příjmy z prodeje bytů a půdních vestaveb a přijaté dotace na bydlení 
- výdaje tvoří investice do bydlení – především výstavba nových bytových jednotek a půdních 

vestaveb a dotace ostatním střediskům 
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b) Středisko Fond rozvoje bydlení 
 -      příjmy tvoří státní půjčka, dotace ze střediska privatizace bytového fondu a splátky půjček od  

       fyzických osob 
 -      výdaje tvoří poskytnuté půjčky fyzickým osobám 
 
c) Středisko podpůrný fond vlastníků bytů 
 -     příjmy tvoří příjmy z nájemného a služeb a 15 % příjmů z prodeje bytů ze střediska privatizace  

      bytového fondu 
 -     výdaje tvoří náklady na investice, opravy a provoz stávajících bytových jednotek   
 
d) Středisko Fond na podporu bytové výstavby 
 -     příjmy tvoří splátky půjček na bydlení od fyzických osob a dotace ze střediska privatizace bytového  

      fondu 
 -     výdaje tvoří poskytnuté půjčky fyzickým osobám 
 
e) Středisko Fond drobných škod 
 -     příjmy tvoří dotace ze střediska privatizace bytového fondu a úhrady škod dodavatelů 
 -     výdaje tvoří náklady na likvidaci škod – drobné opravy domů  
 
Celý bytový fond je veden pouze evidenčně, to znamená, že o něm není účtováno jako o klasickém fondu a jeho 
příjmy a výdaje na daný rok jsou součástí rozpočtu města na daný rok. V některých střediscích nebyl po delší 
časový úsek zaznamenán žádný pohyb. 
Proto je doporučováno schválit následující změny: 

a) ponechat jako hlavní středisko celého bytového fondu Středisko privatizace bytového fondu 
b) střediska podpůrný fond vlastníků bytů a fond drobných škod  nadále evidovat ve stejné struktuře   
    pod hlavičkou Střediska privatizace bytového fondu, což znamená, že se sem převedou zůstatky a střediska   
    jako taková se zruší 
c) zachovat i nadále střediska Fond rozvoje bydlení a Fond na podporu bytové výstavby. 

 
Přijaté usnesení: 1215/2003 - ZM schvaluje reorganizaci bytových fondů - dle přílohy.  
Hlasováno: pro 17 
 
 
 
6. Změna zřizovacích listin 
Příl. čís. 9, 9A, B předkládá A.Matějíčková, zpracoval a vyřizuje OŽ. 
 
1) Příspěvkové organizace Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno- 
venkov – dodatek č. 2  (Příl. čís. 9A) 
2) Příspěvkové organizace Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno- venkov – 
dodatek č. 3  (příl. čís. 9B) 
 
Příspěvkové organizace Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov  a Mateřská škola Kuřim, 
Zborovská  887, okres Brno- venkov, vznikly k 1.12.2002 a jejich zřizovací listiny byly vyhotoveny na základě 
účetních výkazů k 30.9.2002, neboť byly připravovány v předstihu. V důsledku toho hodnota movitého i 
nemovitého majetku předávaného těmto příspěvkovým organizacím do správy a uváděného ve zřizovacích 
listinách není shodná s účetním stavem tohoto majetku ke dni zřízení těchto příspěvkových organizacích – tj. 
k 1.12.2002. Tento nesoulad je třeba odstranit a ve zřizovacích listinách správně vyčíslit hodnotu majetku, 
předávaného organizacím do správy.  
 
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Kuřim, Jungmannova 813, okres 
Brno- venkov,  mění  zřizovací listinu takto: 
1) V části: rozpis nemovitého majetku 

- navýšení hodnoty budovy školy o hodnotu inv. akce – montáž žaluzií z října 2002  
v hodnotě 17 640,-Kč  

- navýšení rozlohy pozemků, svěřených organizaci do správy o dodatečně vykoupené pozemky v areálu 
školy, a jasnou identifikaci těchto pozemků ve zřizovací listině. V původním znění nejsou uvedena čísla 
parcel tzv. ostatních ploch. 
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Dle návrhu by organizaci měly být do správy svěřeny následující pozemky, které ke své činnost trvale 
užívá: 
parcela č. 1453 o výměře 1612 m2 a parcela č. 2785/1 o výměře 6763 m2 v celkové hodnotě 405 780,- 
Kč a parcela č. 1451/1 o výměře 851 m2 v hodnotě 20 180,- Kč 

- nově navrhuji organizaci svěřit do správy skleník (na parcele č. 1450), ve kterém organizace zajišťuje 
výuku praktických činností (pěstitelských prací) 

Hodnota svěřeného nemovitého majetku tak činí 9 760 716,90 Kč. 
2) V části movitý majetek svěřený do správy je tento majetek nově uveden dle účetního stavu k 1.12.2002 
3) Nově je zavedena kategorie majetku: movitý majetek bezúplatně převedený. Jedná se o materiál na 

skladě a potraviny, které vzhledem ke svému krátkodobému charakteru nemohou být svěřeny do správy – 
v celkové hodnotě 188 406,09 Kč. 

 
Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Kuřim, Zborovská  887, okres 
Brno- venkov, mění tuto zřizovací listinu takto: 

1) V části movitý majetek svěřený do správy je tento majetek nově uveden dle účetního stavu k 1.12.2002. 
2) Nově je zavedena kategorie majetku: movitý majetek bezúplatně převedený. Jedná se o materiál na 

skladě a potraviny, které vzhledem ke svému krátkodobému charakteru nemohou být svěřeny do správy – 
v celkové hodnotě 736 150,43 Kč. 

V části: rozpis nemovitého majetku se nic nemění 
 
Přijaté usnesení: 1216/2003 - ZM schvaluje dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní 

škola Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov. 
 
Přijaté usnesení: 1217/2003 - ZM schvaluje dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská 

škola Kuřim, Zborovská  887, okres Brno - venkov. 
Hlasováno o obou návrzích společně: pro 17 
 
 
 
7. Veřejnoprávní smlouva mezi Městem Kuřim a Městem Tišnov  
 o výkonu přenesené působnosti na úseku autoškol   
Příl. čís. 10, předkládá tajemník, vyřizuje OD. 
 
V současné době nemá Městský úřad Tišnov vyškoleného zkušebního komisaře autoškoly pro řidičská 
oprávnění skupiny C a T. Činnost zkušebního komisaře by pro Městský úřad Tišnov na základě uzavřené 
smlouvy vykonával zkušební komisař odboru dopravy MěÚ Kuřim. Za výkon přenesené působnosti  Město 
Tišnov poskytne Městu Kuřim na jeho účet příspěvek ve výši 150,- Kč za hodinu práce komisaře a 50,- Kč za 
každého zkoušeného žadatele. Za 8 měsíců roku 2003 se jednalo o 113  zkoušek a to by podle této kalkulace 
představovalo 18. 050, -Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1218/2003 - ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Kuřim a Městem 

Tišnov (obcemi s rozšířenou působností) o výkonu přenesené působnosti na úseku autoškol 
na rok 2004. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
 
8. Různé 
 
8.1. Nové názvy ulic v Kuřimi   
Příl. čís. 11, předkládá starosta. 
 
1) Komunikaci Kuřim – Moravské Knínice předkladatel navrhuje  pojmenovat ulice Knínická. Ulice začne od 
křižovatky silnic Kuřim – M. Knínice a Kuřim – Jinačovice a naváže na ulici Křižkovského.   
2) Moravská stavební – Invest a.s.  požádala v souvislosti s vydáním  územního rozhodnutí na III. etapu 
výstavby za. Sv.Jánem a následně předpokládanou IV. et. o předběžné pojmenování ulic. 
Je navrhováno prozatím ještě pokračovat v názvech tematicky navazující na dosavadní pojmenování a to: ul. 
Dlouhá, Spojovací, Červenáčkova a Rychlonožkova. 
Rada města na svém zasedání dne 29.10. nové názvy projednala a doporučila  zastupitelstvu ke schválení. 
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Diskuze: 
Protinávrh Ing. Jaromíra Němce: – ulice  Rychlonožkova a Červenáčkova změnit na Mouzy a Kobláz. 
 Hlasováno:  pro  4  proti 6 zdrželo se 7 - neschváleno 
Protinávrh dr. Poledňáka: ul. Rychlonožkova  změnit na ul. Tleskačova  
 Hlasováno pro 13   proti  2 zdrželi  se 2 - schváleno 
 
Přijaté usnesení: 1219/2003 - ZM schvaluje názvy nových ulic v Kuřimi: 

a) Knínická - část  silniční komunikace Kuřim – Moravské Knínice 
b) Spojovací, Dlouhá, Tleskačova a Červenáčkova – nově vznikající ulice v lokalitě 

„Díly za Sv. Jánem“. 
Hlasováno o pozměněném návrhu pro 13  proti 2 zdržel se 2 
 
 
 
8.2. Veřejná nabídka na odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 (pod ZŠ 
Jungmannova) určených jako plochy pro bydlení v rodinných domech městského 
charakteru – II.etapa 
Příl. čís. 19, předkládá starosta, vyřizuje OMP. 
 
V souladu se schválenou ÚPD města Kuřimi  a na základě skutečnosti, že ke dni 31.10.2003 byly nájemci 
uvolněny pozemky určené pro II. etapu výstavby rodinných domků v lokalitě „pod ZŠ Jungmannova“, předkládá 
OMP návrh na vyhlášení veřejné nabídky na odprodej těchto pozemků určených k zastavění 5-ti rodinnými 
domky v uvedené lokalitě – viz příloha.  
Poznámka: 
Dr.Poledňák navrhuje doplnit usnesení o větu nabídky se přijímají vždy ke každému 15 a poslednímu dni 
v měsíci  a vymazat 5 stavebních pozemků, nechat jako jeden pozemek. 
 
Přijaté usnesení: 1220/2003 - ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků 

v návrhové lokalitě B0.3 – II.etapa o celkové výměře 4.130 m2 v souladu se schválenou ÚPD města 
Kuřimi za podmínek: 

 - cena 1.500,- Kč/m2 pozemku, 
 - nabízené pozemky jsou zainvestovány na hranici lokality, 
 - úhrady poloviny nákladů spojených s převodem, 
 - daně a poplatky budou hrazeny dle zákona, 
 - v případě více zájemců o nabízenou lokalitu se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou, 
 - nabídky se přijímají vždy ke každému 15 a poslednímu dni v měsíci. 
 
Hlasováno: pro 17 i s pozměňovacím návrhem Dr.Poledňáka. 
 
 
 
8.3. Zrušení výběrového řízení „Úpravy náměstí 1.května“ 
Příl. čís. 12, předkládá starosta, vyřizuje OV. 
 
 Odbor výstavby, podává návrh na zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Úprava náměstí 1. 
května v Kuřimi“. Přes veškerou přípravu stavby z naší strany, kontrola položkových rozpočtů versus projekt,  
provedení vytyčení inž. sítí a předání staveniště, nedošlo k uzavření smlouvy s vybranou firmou PKS INPOS 
a.s., Žďár nad Sázavou a to z nepřekonatelných kapacitních důvodů ze strany zhotovitele na provedení stavby 
v tomto roce (od října 2003). Důvody zrušení výběrového řízení „v důsledku podstatné změny okolností, za 
nichž byla veřejná zakázka zadána“. 

- zrušení stavebního povolení  v roce 2002 a následné vydání územního rozhodnutí a nového 
stavebního povolení v roce 2003 ( právní moc 29.9.2003) 

- změna projektové dokumentace, a to nejen z důvodů změny chodníku před polyfunkčními domy. 
Zadávací dokumentace – projekt pro stavební povolení, který byl použit do VŘ byla nedostatečný, 
během aktualizace v roce 2003 neustále připomínkován. Technologie vodního prvku byla 
upřesněna až po ukončení výběrového řízení, stejně tak realizační projekt.  

Poznámka: 
V.Zejda žádá projednat nové podmínky výběrového řízení v komisy výstavby dne 12.11.03. 
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Přijaté usnesení: 1221/2003 - ZM ruší výběrové řízení vyhlášené dne 26.4.2002  formou výzvy více zájemcům 
podle § 49 zákona č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších změn a 
doplnění   na zhotovitele stavby „Úprava náměstí 1. května v Kuřimi“ v důsledku podstatné 
změny okolností, za nichž byla veřejná zakázka zadána. 

Hlasováno: pro 17 
 
 
8.4. IDS 
Příl. čís. 13, předkládá Ing.M.Kotek. 
 
Ve věci IDS dosud nedošlo k žádnému dalšímu zásadnímu vývoji. Jedinou možností jak může město vyvodit 
tlak směrem k JMK na splnění svých zásadních připomínek je uzavření nádraží pro autobusy IDS. 
Předkladatel předkládá  návrh níže uvedeného textu dopisu zastupitelstvu JMK: 
  
Vážený pane hejtmane, vážení zastupitelé Jihomoravského kraje 
 Jsme velmi znepokojeni stavem, kdy Jihomoravský kraj brání dopravcům aby provozovali veřejnou 
linkovou dopravu na základě smluvního vztahu s obcemi a to pod rouškou souběhu již provozovaných linek 
s plánovanými linkami IDS. 
 Žádáme Vás abyste od takového omezování dopravců a obcí ustoupili. Navrhovaný IDS ve velké části našeho 
regionu kvalitativně zdaleka nedosahuje úrovně stávajícího systému veřejné dopravy. Město Kuřim je přesto 
připraveno tento systém tolerovat, pokud mu Jihomoravský kraj umožní eliminovat negativa IDS tím, že Kuřimi 
a dopravcům umožní prodloužit stávající smlouvy o závazku veřejné služby dle vůle města, dotčených obcí a 
potřeb jeho obyvatel. Uvažovaný rozsah vlastní smluvní dopravy je 4 páry spojů na lince Brno – Kuřim - 
Veverská Bítýška , 3 páry spojů na lince Brno – Kuřim a posílení linky Kunštát – Kuřim – Brno o 3 páry spojů 
denně. V tomto duchu jsme vznesli zásadní připomínky k IDS JMK.  
Pokud bude Jihomoravský kraj nadále omezovat svobodnou vůli obcí a neumožní aby si Kuřim nasmlouval 
vlastní dopravu, vezměte prosím na vědomí, že se Město Kuřim bude bránit tím, že nevpustí žádný autobus IDS 
do autobusové stanice Kuřim, která je plně v jeho majetku. 
 
Přijaté usnesení: 1222/2003 - ZM schvaluje uzavření autobusové stanice Kuřim na ulici Nádražní pro autobusy 

IDS v případě, že JMK neumožní městu Kuřimi, aby si nasmlouvalo vlastní dopravu v rozsahu 
4 páry spojů na lince Brno – Kuřim - Veverská Bítýška, 3 páry spojů na lince Brno – Kuřim a 
posílení linky Kunštát (případně Býkovice) – Kuřim – Brno o 3 páry spojů denně. 

 
Přijaté usnesení: 1223/2003 - ZM schvaluje text dopisu zastupitelstvu Jihomoravského kraje - se změnami. 
Hlasováno o obou usnesení současně: pro 12  proti 2  zdrželi se 2 
 
 
8.5. Zajištění LSPP v roce 2004 
Příl. čís. 13, předkládá Ing.M.Kotek. 
 
S blížícím se koncem roku se blíží vypršení smlouvy s tišnovskou nemocnicí o zajištění LSPP na stanici 
v kuřimské poliklinice. Vzhledem k významu této služby pro obyvatele našeho města je navrhováno prodloužení 
smlouvy o zajištění této služby i pro příští rok. 
 
Přijaté usnesení: 1224/2003 - ZM ukládá starostovi města smluvně zajistit LSPP v Kuřimi pro rok 2004 ve 

stejném rozsahu jako v letošním roce a zapracovat do rozpočtu města odpovídající částku na 
uhrazení této služby. 

Hlasováno:  pro 14 proti 3  
 
 
8.6. Návrh zadání změny č. VII ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se z dílčích změn U a 

V 
Příl. čís. 14, 14A překládá starosta, zpracovala vyřizuje OV. 
Staženo z jednání. 
 
Odbor výstavby předložil ZM projednané a upravené zadání předmětné změny. V průběhu projednání byly 
vzneseny dva zásadní požadavky k dílčí změně „V“ /změna veřejné zeleně a části plochy sportovní na plochu 
pro bydlení v rodinných domech/ , které byly zapracovány do upraveného zadání (textové části). Podrobnosti viz 
příloha. 
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Na návrh pana Zejdy se návrh stahuje z jednání a projedná se v komisi výstavby. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje zadání změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru Kuřim, označené 

č.VII.  
O návrhu nehlasováno. 
 
 
8.7. Návrh podnětu ke změně č.VIII  územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Příl. čís. 15, předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OV. 
 
Změna „X“ 
Žadatel – odbor životního prostředí MěÚ Kuřim navrhuje část předmětného pozemku při páteřní komunikaci na 
Podlesí využít pro vybudování sběrného dvora z důvodu  minimalizace černých skládek. Záměr byl předběžně 
kladně projednán se zástupcem orgánu ochrany ZPF KÚ JMK, Ing. Hrubanem. Jednalo by se o zábor plochy cca 
4 000 m2 /odvozeno z již zpracovaného projektu, ale na jiném místě/. 
Návrh stažen z jednání a bude nejdřív  projednán v komisi výstavby. 
 
Návrh na usnesení:  ZM schvaluje x neschvaluje podnět ozn. jako dílčí změna „X“ ke změně č.VIII  ÚPn SÚ 

Kuřim – změny částí pozemku parc.č. 3422, 3421/1 a 3419 z biocentra na funkční plochu 
terciéru – výrobní a technické služby za účelem zřízení sběrného dvora pro Podlesí. 

O návrhu nehlasováno. 
 
 
 
9. Návrh obecně závazné vyhlášky – o místních poplatcích 
Příl. čís. 16, 16A, předkládá PaedDr. D. Holman A. Matějíčková, zpracoval a vyřizuje OF. 
Staženo z jednání  
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místních poplatcích. Podstatnými změnami 
jsou možné zvýšení sazby u poplatku ze psů . 
 Ve vyhlášce jsou uvedeny současné sazby, max. možné a navrhované sazby. Text popisující současné a 
max. možné sazby bude z vyhlášky odstraněn a tato bude ještě doplněna o odkazy na příslušné paragrafy zákona. 
Tyto změny budou předloženy přímo pro jednání ZM, jelikož nemají vliv na věcnou podstatu vyhlášky. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 4/2003, o místních poplatcích. 
O návrhu nehlasováno. 
Připomínky: 
Ing. Hanák: navrhuje zvýšení ceny za vyhrazené parkovací stání pro osobní  vozidla na 6000,-Kč. 
J.Herman:navrhuje úplně  zrušit parkovací místo pro nákladní automobily. 
 
V 19:52 vyhlásil starosta města přestávku v jednání. 
Jednání bylo opět zahájeno ve 20:10. 
 
 
 
10. Různé II. 
10.1.Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. –3. tříd ZŠ v Kuřimi 
Příl. čís. 17, předkládá starosta, vyřizuje  OF. 
 
Ředitelství školy ZŠ Tyršova se obrací na ZM s žádostí o úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených 
nákladů na plavecký výcvik žáků 1. – 3. tříd. Na tento výcvik město každoročně přispívá, jedná se o částku 
přibližně 17 000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1225/2003 - ZM schvaluje úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na 

plavecký výcvik žáků 1. – 3. tříd kuřimských základních škol ve školním roce 2003/2004. 
Hlasováno:  pro 17 
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10.2. Rozpočtová opatření  
Příl. čís. 18, 18A, předkládá starosta, zpravoval a vyřizuje OF. 
 
V souvislosti s provedením rozboru hospodaření města za 3. pololetí letošního roku  je ZM předkládán návrh 
rozpočtových opatření.  Jedná se především o několik administrativních přesunů mezi paragrafy ( původně 
rozpočtováno na jiný paragraf ). Větší úpravy rozpočtu na příjmové i výdajové straně rozpočtu budou připraveny 
na prosincové zasedání ZM. 
 
1. Rozpočtová opatření - administrativní  
příjmy:  § 1012   - 7 006 000 Kč 
příjmy:  § 3639               + 7 006 000 Kč 
příjmy:  pol. 1122              + 9 928 100 Kč 
výdaje:  § 6339               + 9 928 100 Kč 

- jedná se o daň z příjmu zaplacenou městem, která je zároveň příjmem města 
 
výdaje:  § 1012                - 1 120 000 Kč 
výdaje:  § 3639                +1 120 000 Kč 
 
příjmy:  § 4112  ÚZ 98 072                   - 6 000 Kč 
výdaje:                § 4185  ÚZ 98 072        - 6 000 Kč 

- jedná se o snížení dotace i vyplacených sociálních dávek 
 
 
2. Rozpočtová opatření - změnová 
výdaje:  § 3612   + 30 000 Kč 
  § 6409    - 30 000 Kč ponížení rezervy 

- viz. projednávaný materiál – pan Smilek 
výdaje:  § 6171   + 75 000 Kč 
  § 6409   -  75 000 Kč ponížení rezervy 
 
V roce 2000 byl přijat parlamentem České republiky zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné 
správy a o změně některých dalších zákonů, který ukládá správci informačního systému veřejné správy tedy 
Městu Kuřim řadu povinností, z nichž  k nejzávažnějším patří atestace informačních systémů. Atestace 
informačních systémů je v zákoně vymezena jako „stanovení jejich způsobilosti pro použití v informačních 
systémech veřejné správy na základě shody se stanovenými standardy, technickými normami, 
požadovaným stupněm bezpečnosti nebo na základě dosažení vyšší úrovně technických a užitných 
vlastností, než požadují standardy a technické normy“.   Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o jakousi revizi 
(obdobně jako jsou revize elektrických rozvodů, kotelen, plynu apod.), ale v tomto případě ne technických 
hmotných zařízení, ale virtuálních produktů – počítačových programů a jejich náležitostí – příruček, 
bezpečnostních norem, strategií rozvoje informačního zabezpečení úřadu apod. Tyto atestace (revize) se budou 
v určitých časových obdobích několika let opakovat.  Porušení povinností stanovených v zákoně může být 
sankcionováno pokutou až 1 000 000, -Kč. I když obce s rozšířenou působností vzhledem k přebírání 
povinností z okresních úřadu  zatím nebyly kontrolovány v plnění opatření stanovených zákonem od 1.1.2004 
nebude již v tomto směru žádná tolerance. 
Atestace nebyly na rok 2003 rozpočtovány, protože  o povinnostech vyplývajících ze zákona se úřad dověděl až 
v červnu 2003 a na následných školeních byla upřesněna požadovaná částka.  Při první atestaci se musí 
zpracovat a prověřit základní dokumentace a atestovat nejdůležitější produkty proto i požadovaná částka je vyšší 
než bude obvyklé v dalších letech. Atestaci provádí zvláštní instituce – atestační střediska, která k této činnosti 
mají akreditaci od ministerstva informatiky a činnost vykonávají na základě smlouvy (placené). 
 
výdaje:  § 3619   + 102 000 Kč 
výdaje:  § 6409    - 102 000 Kč  

- viz. materiál odboru majetkoprávního v příloze 
 
výdaje:  § 6171   + 30 000 Kč 
výdaje:  § 6409    - 30 000 Kč ponížení rezervy 
 
V současné době probíhá rekonstrukce elektroinstalace v bytových domech Bezručova 841 – 843, ve kterých je 
umístěn i jeden z  krytů civilní obrany města. Stávající elektroinstalace v krytu je ve velmi špatném stavu a 
v případě, že by město nepřistoupilo k rekonstrukci, došlo by v důsledku nově zrekonstruovaných obvodů 
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k úplnému odpojení tohoto krytu od rozvodů elektrické energie. Přepokládané náklady na rekonstrukci mají být 
ve výši cca 30.000,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1226/203 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 16 k rozpočtu města  na rok 2003 - dle 

přílohy. 
Hlasováno: pro  17   
 
 
10.3. Nájemní smlouva  -  kabelová televize 
 
Starosta předkládá návrh úpravy smlouvy mezi Městek Kuřim a spol. KABELOVÁ TELEVIZE CZ. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu TKR se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ, 

s.r.o. se sídlem Ruská 8, Praha 10. 
O návrhu nehlasováno 
L.Kincl vznesl námitku, že dle zákona (128/2000 Sb.) nemůže odsouhlasit tuto smlouvu ZM, ale pouze RM. 
Staženo z programu jednání. 
 
 
Interpelace: 
1) K. Múčková:  žádá o údržbu cesty na Podlesí. 
2) J.Herman: připomínky k práci odboru výstavby. 
3) Ing. Kotek: - upozorňuje na vandalizmus u nádraží, prostory si vyžadují stálý dohled. 
 - na Legionářské ulici jsou ucpány kanalizační vpusti, SÚS by měla sjednat nápravu. 
 - informoval, že je zpracována studie cyklostezky a žádá zastupitele, aby s ní byli  seznámení 

zastupitelé a vedení  okolních obcí. 
4) V.Zejda: při rekonstrukci elektroinstalace v kulturním domě je potřeba vyměnit stávající světla v sále za nová  
 
Přijaté usnesení: 1227/2003 - ZM ukládá OIRR, aby zajistil rozšíření investiční akce rekonstrukce 

elektroinstalace v Kulturním domě, nám. Osvobození 902 o instalaci nových stropních svítidel 
ve velkém sále. 

Hlasováno: pro 17 
 
5) Ing. Bojanovská:  navrhuje pokračovat ve výměně oken na škole Jungmannova.  
     - upozorňuje na potřebu označit nové ulice tabulemi s názvem. 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení.  
Rekapitulaci provedl  pan Lubomír Kincl. 
Hlasováno o úplnosti a správnosti přijatých usnesení: pro  17  – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 20:45 hodin.  
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 11.11.2003 
Zapsala  Hana Koláčková 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

Ing. Drago Sukalovský          Ing. Miloš Kotek 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
- Výsledky hlasování zastupitelstva 
1 Majetkoprávní úkony 
2, 2A Návrh  vyhlášky o místních poplatcích 
3 Vyhlášení veřejné sbírky 
4 Smilek Mir.-  příspěvek na rekonstr. topení 
5,5A Sokol Kuřim- půjčka 
6,6A Červený Štefan – odpis pohledávky 
7,7A,B Výsledky hospodaření města k 30.9.2003 
8 Reorganizace bytových fondů 
9, 9A,B Změna  zřizovacích listin ZŠ Jungmannova a MŠ Zborovská 
10 Schválení veřejnoprávní smlouvy mezi Městek Kuřim a M.Tišnov – na úseku autoškol 
11 Nové názvy ulic 
12 Zrušení VŘ „Úprava nám. 1.května“ 
13 IDS, LSPP 
14, 14A Návrh na změnu ÚP č. VII 
15 Návrh na změnu  č. VIII ÚP 
16, 16A Návrh vyhlášky o místních poplatcích 
17 Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. – 3. tříd 
18, 18A Rozpočtová opatření č. 16 
19 Majetkoprávní  - nabídka  stavebních pozemků 
20 Doc. JUDr.J.Fiala – odborné stanovisko v zál. pozemků na vojenském cvičišti Zlobice 
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