
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 15 /2003  konaného dne 16.12.2003  
 
Přítomni :   
Mgr.Ladislav Ambrož – starosta  
Alena Matějíčková a PaedDr. David Holman - místostarostové 
Ing.Martina Bojanovská , Jiří Brabec, Ing.Rostislav Hanák, Jan Herman, Ing. Miloš Kotek, Ing. Miloš Krupica, 
Dr. Ing. Jiří Marek, Květoslava Múčková, Ing. Jaromír Němec, RNDr. Igor Poledňák, Ing. arch.Vladislav 
Růžička, Ing. Drago Sukalovský, Vladislav Zejda. 
Ing. Petr Němec –tajemník 
 
Omluven: Lubomír Kincl 
 
Starosta zahájil jednání zastupitelstva v 18:00 hodin, úvodem přítomno 14 členů  zastupitelstva (ZM), později se 
dostavil Dr.J.Marek a Ing.D.Sukalovský. 
Jednání se uskutečnilo v zasedací místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968. 
 
Do návrhové komise zvoleni: V. Zejda a Ing. R. Hanák 
Ověřovateli zápisu zvoleni: Ing. Miloš Krupica a RNDr. Igor Poledňák  
 
 
Program: 
1.   Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.   Zadání změny č. VII ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se z dílčích změn U a V 
3.   Investice v roce 2004 
4.   Obecně závazná vyhláška  - místní poplatek za „odpady“      
5.   Obecně závazná vyhláška – místní poplatky 
6.   Půjčky z Fondu pro podporu bytové výstavby – výběrové řízení – 2.kolo 
7.   Rozpočtové provizorium 2004 
8.   Penzion pro důchodce Kuřim – financování v roce 2003 
9.   Integrovaný dopravní systém 
10. Různé 

- Příspěvek na  provedené statické zajištění fary 
- Žádost Sokola Kuřim 
- Žádost p.Aleše Kadlece o provedenou hloubové kontroly spol. MTCK 
- Rozpočtové opatření  

Program schválen všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1.  
Využití objektu čp. 291 „SALVYK“ v Kuřimi včetně kolny a přilehlých pozemků 
Příl. čís. 1A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Rada města svým usnesením číslo 663/2003 (ze dne 29.10.2003) doporučila ZM schválit demolici výše 
uvedeného objektu čp. 291 v Kuřimi s realizací v roce 2004 a zajistit přípravu podkladů pro další využití 
pozemku včetně přilehlé zahrady. 
Technický stav byl posouzen statikem Ing. Janem Trojanem. Z posudku vyplývá, že předběžné propočtové 
náklady na statické zabezpečení - rekonstrukci nosných konstrukcí – by činily 260.000,- Kč. 
V posudku statik odhaduje náklady na demolici, případně 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,- 

 1



Na základě návrhu paní Ivy Zejdové, ředitelky  Domu dětí a mládeže Kuřim rada doporučila ZM schválit 
ponechána čelní stěny za účelem dočasného oplocení pozemku a využití plochy pro aktivity DDM a následně 
zajistit  podklady pro  využití pozemků. 
 
Přijaté usnesení: 1228/2003 - ZM schvaluje v souladu se statickým posouzením a na základě stanoviska 

komise výstavby - 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 tak, že 
zůstane ponechána čelní stěna za účelem dočasného oplocení pozemku a využití plochy pro 
aktivity DDM a ukládá odboru investičnímu a regionálního rozvoje  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)  

Hlasováno pro 14  
 
 
1.2.  
Nabídka na převod SO 05 STL plynovod, 5 ks STL přípojek a 1 odbočka lokalita U 
vlečky v Kuřimi do majetku města 
Příl. čís. 1 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Investoři výstavby RD v lokalitě B0.3 ul. U vlečky v Kuřimi manž. Dohnalovi, manž. Peškovi a manž. Bartákovi  
nabídli v návaznosti na „Smlouvu“ č. 39/2001 ze dne 5.4.2002 o budoucím převodu pozemků a budoucí koupi  
převod TI z majetku investora do majetku města a to úplatným  převodem  jimi vybudovaný objekt  SO 05 -  
STL plynovod, 5 ks STL přípojek a 1 odbočku v lokalitě U vlečky v Kuřimi za cenu  208.875,- Kč.  Finanční 
podíl města na předávané TI činí 194.381 a byl městem uhrazen I. splátkou ve výši 136.066,- Kč dne 4.7.2003, 
II. splátkou ve výši 48.600,- Kč dne 8.12.2003, zbývá uhradit  9.715,- Kč. 
  
Přijaté usnesení: 1229/2003 - ZM schvaluje nabytí majetku - objekt SO O5 - STL plynovodu, 5 kusů přípojek 

a 1 odbočky v lokalitě U vlečky v Kuřimi do majetku města Kuřimi v celkové hodnotě 
403.256,- Kč.  

Hlasováno pro 14. 
 
 
1.3.  
Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 – II.etapa - 
Příl. čís. 1B, staženo z jednání za žádost jednatele společnosti. 
 
V souladu  s vyhlášenou trvalou veřejnou nabídkou na odprodej stavebních pozemků v návrhové lokalitě B0.3 – 
II. etapa pod ZŠ Jungmannova o celkové výměře 4130 m2  předložil dne 28.11.2003 (jako jediný zájemce 
k poslednímu dni v měsíci) jednatel společnosti DOLP stavební společnost s.r.o. se sídlem Brno, Bednářova 30a  
žádost o odprodej – viz příloha. Před jednáním  zastupitelstva  spol. DOLP od záměru  odkoupení pozemků 
odstoupila. 
 
 
1.4.  
Junák, svaz skautů a skautek ČR, se sídlem Kuřim, Jungmannova 964 – žádost o 
odprodej pozemku parc.č. 3071/2 o výměře 96 m2 a části pozemku parc.č. 3071/1 k.ú. 
Kuřim o  výměře cca  2350 m2 
Příl. 1C předkládá starosta,  zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Zástupce Junáka, svazu skautů a skautek ČR, středisko Kuřim pan Petr Strahovský požádal město o bezúplatný 
převod (dar) pozemku parc.č. 3071/2 k.ú.Kuřim o výměře 96 m2 – pozemek pod objektem klubovny a dále o 
část pozemku parc.č. 3071/1k.ú.Kuřim  – ovocný sad o výměře cca 2400 m2,  který Junák  užívá na základě 
„Nájemní smlouvy“ (ze dne 7.10.1992 a „Dodatku č. l“ k citované smlouvě ze dne 13.4.2000) na dobu určitou 
10-ti let, která po uplynutí přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky. Desetiletá doba nájmu tedy 
končí dnem 13.4.2010 a pokračuje dobou neurčitou s dvouletou výpovědní lhůtou. Nájemné činí symbolickou l,- 
Kč za každý započatý rok. 
Ředitel  ZŠ Kuřim, Tyršova, odbor životního prostředí,  odbor investiční a regionálního rozvoje, odbor dopravy , 
odbor stavební a vodoprávní MěÚ v Kuřimi nemají  k odprodeji pozemků  námitek. 
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Odbor majetkoprávní  doporučuje ponechat pozemky v majetku města s ohledem na uvažované úpravy hřiště a 
školní zahrady. Domnívá se, že nájemní smlouva na dobu určitou 10-ti let s přechodem na dobu neurčitou 
s výpovědní lhůtou 2 roky  je pro organizaci Junák dostatečnou zárukou. 
Diskuze: 
Dr.Holman – nenašel se vážný důvod k převodu pozemků, org. Junáka může pozemky v nájmu i nadále užívat  
V.Zejda – navrhuje pozemky převést, neboť je na nich vybudována pevná stavba - klubovna, pozemek je 

zasíťován a oddělen od areálu školy plotem. 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje adresný záměr na bezúplatný převod (dar) pozemku parc.č. 3071/2 k.ú.Kuřim o 

výměře 96 m2 – zast.plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 3071/1 k.ú.Kuřim o výměře 
cca 2400 m2 – ovocný sad Junáku, svazu skautů a skautek ČR, se sídlem Kuřim, 
Jungmannova 864 s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem. Daně 
budou hrazeny dle zákona 

Hlasováno: pro 5, proti 7  zdrž. 4 - neschváleno 
 
 
1.5.  
DŘEVODĚL Rosice – výrobní družstvo stolařské - nabídka na převod pozemku (PK) 
číslo 144 o výměře 189 m2 do majetku města 
Příl. čís. 1D předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Mgr. Martin Bauer, advokát, správce konkurzní podstaty úpadce DŘEVODĚLU Rosice výrobní družstvo 
stolařské nabízí městu Kuřim k odprodeji pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 144 o výměře 189 m2. Jedná se o pozemek podél potoka Kuřimky za objektem bývalého 
Dřevodělu na ulici Tišnovské v Kuřimi, který je dle ÚPD součástí ÚSES (biokoridor, biocentrum). Správce 
konkurzní podstaty úpadce nabízí shora uvedený pozemek městu  Kuřim za 4.000,- Kč.  
Náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti ponese nabyvatel.    
 
Přijaté usnesení: 1230/2003 - ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 144 k.ú.Kuřim o výměře 189 m2 od správce konkurzní 
podstaty úpadce DŘEVODĚLU  Rosice, výrobního družstva stolařského (v likvidaci) za cenu 
4.000,- Kč do majetku města s tím,  že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel  

Hlasováno pro 15. 
 
 
1.6.  
Irena Hrazděrová, Kuřim, Bezručova čtvrť 1124 –  žádost o snížení poplatku z prodlení 
z dlužného nájemného 
Příl. čís. 2A, B předkládá starosta, vyřizuje OMP. 
 
Rozsudkem č. 4C 332/99-23 Okresního soudu Brno-venkov, který nabyl právní moci dne 6.1.2000 byla paní 
Hrazděrová povinna vyklidit a předat městu byt č. 838/3 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi bez náhrady. Město 
Kuřim se rozhodlo dát pí. Hrazděrové ještě jednu příležitost a uzavřelo s ní nájemní smlouvu na dobu určitou tří 
měsíců na byt č. 1124/8 na ul. Bezručova čtvrť  v Kuřimi. Paní Hrazděrová na bytě č. 1124/8 nemá žádný dluh a 
nájemní smlouva se jí automaticky na základě § 676 odst. 2) OZ prodlužuje každé tři měsíce. Na základě 
rozsudku č. 6C 887/2000-21 splatila pí. Hrazděrová dluh ve výši 46. 149,- Kč. Nyní ještě dluží městu Kuřim 
částku 80.011,- Kč (rozsudek č. 4C 332/99-23 a 6C 887/2001-19 viz. uznání dluhu z 20.10.2003 – příloha č. 
2A). Poplatky městu má  zaplacené a o prominutí poplatku z prodlení žádá poprvé. Paní Hrazděrová žádá 
zastupitelstvo o snížení poplatku z prodlení ve výši 49.999,- Kč na částku 10.497,- Kč ( což představuje dlužný 
úrok z prodlení) - rozdíl 39.502,- Kč. Zavazuje se, že dluh bude splácet částkou 2.000,- Kč měsíčně a žádá o 
schválení splátkového kalendáře – viz příloha 2B 
První splátka za listopad 2003 je zaplacená. 
 
Přijaté usnesení: 1231/2003 - ZM souhlasí s prominutím poplatku z prodlení z dlužného nájemného k bytu č. 

838/3 ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi ve výši 39.502,- Kč p. Ireně Hrazděrové, bytem Kuřim 
Bezručova čtvrť 1124/8. 

Hlasováno pro 15. 
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Přijaté usnesení: 1232/2003 - ZM schvaluje splácení dlužné částky p. Ireně Hrazděrové, bytem Kuřim 
Bezručova čtvrť 1124, která se váže k bytu č. 838/3 ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, 
prostřednictvím splátkového kalendáře částkou 2.000,- Kč/měsíc. 

Hlasováno pro 15. 
 
 
1.7.  
Prodej televizního kabelového rozvodu 
Příl. čís. 3 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Usnesením ZM č. 1023/2002 ze dne 5.3.2002 byl schválen splátkový prodej televizního kabelového rozvodu 
včetně příslušenství do majetku MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA  KUŘIM, spol. s r.o. podle účetního 
stavu ke dni 31.12.2001 za cenu 19.617.461,- Kč a to formou splátkového prodeje s pravidelnou roční splátkou 
ve výši 1 mil. Kč až do úplného zaplacení. 
Toto usnesení je v současné době bezpředmětné vzhledem k tomu, že kabelová televize bude pronajata jako 
celek nájemci. Pronajímatelem bude Město Kuřim nikoli  MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol.s 
r.o. 
 
Přijaté usnesení: 1233/2003 - ZM ruší své usnesení čís. 1023/2002 ze dne 5.3.2002. 
Hlasováno pro 13, zdrželi se 2. 
 
 
1.8.  
Zřízení předkupního práva jako práva věcného k objektu klubovny ve vlastnictví 
ČSCH,ZO 
Příl. čís. 3 předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Usnesením ZM č.1114/2003  ze dne 27.5.2003 bylo mimo jiné schváleno zřízení předkupního práva jako práva 
věcného ve prospěch města Kuřimi k objektu klubovny jejímž vlastníkem je Český svaz chovatelů, ZO Kuřim. 
Kupní cena byla stanovena jako polovina ceny stanovené aktuálně dle cenového předpisu. ČSCH, ZO Kuřim 
zastoupený JUDr. Ilonou Chladovou  s takto stanovenou kupní cenou nesouhlasil. 5. 11. 2003 proběhlo jednání 
s JUDr. Chladovou, která navrhla, aby případná kupní  cena byla stanovena dle cenového předpisu (odhad ) a 
v této výši kupujícím uhrazena. OMP tento krok doporučuje, jelikož cena odhadní bývá podstatně nižší než cena 
tržní. 
 
Přijaté usnesení: 1234/2003 - ZM schvaluje změnu svého usnesení čís. 1114/2003 ze dne 27.5. 2003. Usnesení 

se mění takto : ZM schvaluje zápůjčku pozemku parc.č. 2005/2, části pozemku parc.č. 
2005/3 a části  pozemku parc.č. 2006/1 vše v k.ú.Kuřim o celkové výměře 463 m2 Českému 
svazu chovatelů, ZO Kuřim s podmínkou zřízení předkupního práva jako práva věcného ve 
prospěch města  Kuřimi k celému objektu klubovny na pozemku parc.č. 2005/2 (vlastník 
Město Kuřim) a pozemku parc. č. 2006/2 (vlastník ČR-Pozemkový fond) za úředně 
stanovenou cenu dle aktuálního cenového předpisu v době prodeje a dále za podmínky, že 
Český svaz chovatelů, ZO Kuřim umožní  příležitostný přístup k zadnímu vchodu do objektu 
Dělnického domu. Náklady spojené se zřízením předkupního práva ponesou obě strany 
rovným dílem.   

Hlasováno pro 15, zdržel se  1. 
 
 
1.9. 
Zřízení věcného břemene JME, a.s. 
Příl. čís. 3A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Nutnost přeložky zemního kabelu ve vlastnictví JME a.s. byla vyvolána stavbou nového parkoviště v ulici 
Jungmannova, kde je investorem město Kuřim. 
Z tohoto důvodu se zřizuje věcné břemeno bezúplatně. 
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Přijaté usnesení: 1235/2003 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného z věcného 

břemene, Jihomoravské energetiky, a.s. v rozsahu dle geometrického plánu č. 1737-  
5762/2003 na pozemku p.č. 1797  v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. 

 Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
1.10.  
Zřízení věcného břemene ČESKÉMU TELECOMU, a.s. 
Příl. čís. 3B předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OMP. 
 
Kabelová trasa ČESKÉHO TELECOMU, a.s. řeší napojení budoucího areálu firmy ELEKTROBOCK CZ, s.r.o. 
na veřejnou telekomunikační síť. Dimenzování telekomunikační přípojky je v kapacitě umožňující napojení  
případných dalších uživatelů. 
Předpokládaná délka kabelové trasy je 187m, předpokládaná úhrada za zřízení věcného břemene je 4.936,80 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 1236/2003 - ZM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch oprávněného z věcného 

břemene, ČESKÉHO TELECOMU, a.s. v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích  
parc.č. 3000/2, parc.č. 2999, parc.č. 2998, parc.č. 2997/1, parc.č. 2996/5 v katastrálním  
území Kuřim, obec Kuřim, LV č.1. 

 Jednorázová úhrada za zřízení věcného břemene činí 66,- Kč/m2 kabelové trasy,  přičemž  
uvažovaná šířka kynety činí 0,4 m. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
2. Zadání změny č. VII ÚPn SÚ města Kuřimi sestávající se z dílčích změn U a V 
Příl. čís. 4A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Odbor výstavby předkládá  ZM projednané a upravené zadání  změny „U“ a „V“ 
 Důvodem pořízení změny „U“ je záměr žadatele – Pavla Motyčky vybudovat na pozemku parc.č. 
895/1 při ulici Podhoří rodinný dům. Předmětná parcela se nachází v zóně N(E)1 -  biokoridor vodního toku 
Kuřimka. Změnou dojde  k funkčnímu využití pozemku pro bydlení v rodinných domech. Pozemek se nachází 
v současně zastavěném území  a přímo navazuje na stávající zástavu v ulici Podhoří. V roce 2002-2003 byla tato 
ulice celkově zrekonstruována a k předmětnému pozemku byly vytaženy přípojky inženýrských sítí. 

Důvodem pořízení změny „V“ územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je záměr žadatele – 
společnosti Moravská stavební INVEST a.s., rozšířit plochu lokality B 3.4  „Díly za sv. Jánem“ určenou pro 
bydlení v rodinných domech, jihozápadním směrem pro výstavbu dalších 52 rodinných domů. Změnou dojde 
k funkčnímu využití z ploch určených jako veřejná zeleň a z části sportovní a rekreační zařízení na funkční 
využití pro plochy bydlení v rodinných domech.  

V průběhu projednání byly vznesen  Povodím Moravy s.p. zásadní požadavek k dílčí změně „V“ 
(změna veřejné zeleně a části plochy sportovní na plochu pro bydlení v rodinných domech), který byl 
zapracován do upraveného zadání - textové části.   
 
Přijaté usnesení: 1237/2003 - ZM schvaluje zadání změny závazné části Územního plánu sídelního útvaru 

Kuřim, označené č. VII.  
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
3. Investice v roce 2004 
Příl. čís. 5A předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OIRR. 
 
Odbor výstavby předložil ke schválení návrh části investic na rok 2004rosinci. Jedná se o dříve schválené akce 
s prioritou 1, dále o rozpracované akce a závazky : 
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Název akce               fin. plnění 2004 
Akce již schválené (probíhající) 
Radnice - zádržné            30 000,00 Kč 
Most Láznisko       1 800 000,00 Kč 
Zábradlí na opěrné zdi v ul.Láznisko       147 000,00 Kč 
Chodník a komunikace Podlesí     1 300 000,00 Kč 
Zádržné na retenční hráz do doby prvního posekání trávy     110 231,00 Kč 
Rekonstrukce elektroinstalace KD        600 000,00 Kč 
Výtah - plošina KD         130 000,00 Kč 
Příspěvek na infrastrukturu lokality U vlečky, 1-etapa     250 000,00 Kč 
 
Nové akce 
Náměstí 1.května       3 850 000,00 Kč 
Rekonstrukce strav. zařízení ZŠ Jungmannova   (dotace 5mil.) 5 200 000,00 Kč 
Technologické vybavení výdejen jídla – MŠ      500 000,00 Kč 
Nástavba městské knihovny     6 285 000,00 Kč 
Vybavení městské knihovny        509 000,00 Kč 
Parkoviště Na Loučkách (28 míst)     1 370 500,00 Kč 
Radnice - rekonstrukce elektroinstalace v suterénu        80 000,00 Kč 
Příspěvek na propoj vodovodu Na Vyhlídce - sml. o sdružení s „TIPOU“200 000,00 Kč 
IVVS - nová ozvučná místa (dotace)       500 000,00 Kč 
Oprava bytového domu na Královkách 894-897        90 000,00 Kč 
Dětské hřiště Komenského        230 000,00 Kč 
Studie komunikace na Podlesí – z ul.Blanenská za retenční hráz      50.000,00 Kč 
 
Diskuze, návrh, změny: 
Ing. Kotek dále navrhuje zařadit do plánu: 

- vyznačení cyklostezky (náklady by činily 200 tis.) -  pro 6, zdrželo se  10 -neschváleno 
- PD na ul. Na vyhlídce, PD rekonstrukce ul. Jiráskova a Fučíkova a osvětlení „Svitavské“ křižovatky na 

Kuřim – nehlasováno. 
-      PD osvětlení křižovatky ze Svitavské silnice na Podlesí - schváleno 

Dr. Holman poznámka:  řada Ing.Kotkem vyjmenovaných investic je v úvaze pro projednání  rozpočtu na r. 
2004.  

Ing. Bojanovská žádá : zpracovat studii cesty na Podlesí – od Blanenské  za retenční nádrž  (prokázat její 
možné uložení), cena studie by činila cca 50.000) – hlasování pro 16 

 
Na dotaz p.V.Zejdy starosta města potvrdil, že v ceně 3.850 tis.  Kč je i výstavba parkoviště na nám. 1. května 

před Komerční bankou a dokončení výtvarného prvku.  
Dr.Holman informoval, že vedení KB nemá zájem o vyhrazení parkovacích míst před budovou, tudíž  nepřispěje 

na výstavbu tohoto parkoviště. 
Starosta informoval o petici občanů (cca 260 podpisů) proti umístění  „mokrého kamene“ na náměstí 1. května 

od výtvarníka Pavla Opočenského. 
 
Přijaté usnesení: 1238/2003 - ZM schvaluje investiční akce v roce 2004 – 1. část, se změnou. 
Hlasováno pro 16 
 
 
 
4. Obecně závazná vyhláška  - místní poplatek za „odpady“      
Příl. čís. 6A předkládá: PaedDr. D. Holman a A.Matějíčková, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místním poplatku za „odpady“.  Novela, 
která měnila obsah nyní platné vyhlášky, byla na posledním zasedání ZM odmítnuta, je ovšem potřeba schválit 
novou přílohu k této vyhlášce, dle které se provádí rozpočítání nákladů na občana vždy za uplynulý kalendářní 
rok. Tato aktualizace je povinná ze zákona, v případě jejího neschválení by mohl Krajský úřad JMK pozastavit 
platnost dosud platné vyhlášky. Touto novelou se tedy mění pouze ustanovení článku 3, ve kterém se mění výše 
jednotlivých složek poplatku, přičemž celková výše poplatku se nemění a již zmiňovaná příloha 
s rozúčtováním nákladů na poplatníka. Vyhláška se vydává v úplném znění. 
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Přijaté usnesení: 1239/2003 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 3/2003 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 

Hlasováno pro 16. 
 
 
 
5. Obecně závazná vyhláška – místní poplatky 
Příl. čís. 6B předkládá PaedDr. D. Holman a A.Matějíčková, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
ZM je předkládána novela obecně závazné vyhlášky Města Kuřim o místních poplatcích. Nejpodstatnějšími 
změnami ve vyhlášce jsou: 
- U poplatku ze psů v důsledku změny v zákoně se stává poplatníkem držitel psa, nikoliv vlastník - dle zákona 
565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších změn a doplňků 
- U poplatku za užívání veřejného prostranství nedochází v zákoně k žádným změnám, předkladatelé navrhují 
pouze dílčí změny v sazbách a úlevách. 
- U dlouhodobějšího užívání veřejného prostranství k prodejním účelům se snižuje sleva z 50% na 25% ze 
základní sazby (při 20 pracovních dnech v měsíci), neboť město nemá zájem motivovat prodejce 
k dlouhodobějším záborům veřejného prostranství. 
- U poplatku za užívání veřejného prostranství k reklamním účelům se naopak sazba snižuje a při nejčastějším 
užívání veřejného prostranství do 1m2  navrhujeme osvobození od poplatku tak, aby firmy (zejména se jedná o 
provozovny služeb a obchody) mohly bezúplatně umístit 1 tzv. „áčko“. Nyní je běžné, že firmy tato „áčka“ 
používají bez úhrady poplatku. Pro MěÚ představuje kontrolní činnost v této oblasti zátěž neadekvátní velikosti 
ušlých příjmů. Všem poplatníkům, kteří jsou vlastníkem pozemku, jež je zároveň veřejným prostranstvím, se 
poskytuje sleva pro užívání tohoto veřejného prostranství, aby byla zohledněna skutečnost, že město jejich 
pozemek užívá jako veřejné prostranství. 
- U poplatku za užívání veřejného prostranství ze stavebních důvodů byly sazby tak nízké (např. 5kč/ m2/ rok), 
že bylo zcela neefektivní „o nich úřadovat“. Nově navrhovaná sazba se stanovuje jako denní, zůstává vůči 
stavebníkům vstřícná a zejména při dlouhodobějším záboru už jde o částky „hodné zřetele“. 
- U poplatku za vyhrazené parkovací místo se sazba zvyšuje na 5.000 Kč/rok, čímž se zohledňují  zvyšující se 
náklady města na budování parkovacích stání. 
- Nově se specifikuje typ užívání veřejného prostranství pro provozování služeb obyvatelstvu jako je broušení 
nožů, opravy deštníků apod. – u těchto služeb je běžná praxe v ostatních obcích mít sazbu nižší než sazbu 
k prodejním účelům. 
 
Přijaté usnesení: 1240/2003 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č. 4/2003 o místních 

poplatcích - se změnami. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
 
6. Půjčky z Fondu pro podporu bytové výstavby – výběrové řízení – 2.kolo 
Příl. čís. 6C předkládá starosta, zpracovala a vyřizuje OF. 
 
Do druhého kola výběrového řízení v roce 2003 na poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby bylo 
v termínu do 5.12.2003 podáno celkem 8 žádostí – seznam tvoří přílohu. Celkem bylo požádáno o 1.536.750,- 
Kč. Rozpočet na rok 2003 činí 4.000.000,- Kč. Jelikož je na vyřízení smluv potřeba určitý čas, je navrhováno 
začít s vyplácením půjček v prvním lednovém týdnu a zbývající prostředky z letošního rozpočtu převést do 
rezervy. 
 
Rozbor žádostí: 
- Žádosti pod pořadovým číslem 2 a 6 požadují max.výši  200 000 Kč na výstavbu nového RD. 
Návrh : schválit 
- Žádosti pod pořadovým číslem 1 a 7 požadují max.výši  200.000,- Kč na úhradu členského podílu 
v bytovém družstvu  Sv.Ján Kuřim, prostřednictvím kterého zabezpečuje výstavbu nové stavby. 
Návrh : schválit 
- Žádosti pod pořadovým číslem 3 a 5  požadují max.výši  200 000 Kč na nástavbu RD ( u žádosti č.4 nesplňuje 
plochu 54,7 m2  - 136.750,- Kč) 
Návrh : schválit 
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- U žádosti č. 4 a 8 není stavební povolení, žádost o stavební povolení byla podána dne 1.12.2003 , u žádosti č. 8 
je smlouva o rezervaci na stavbu RD Podlesí – řadová výstavba.  
Návrh : doporučit  -  převod fin.prostředků až bude stavební povolení a smlouva na výstavbu RD Podlesí. 
 
Přijaté usnesení: 1241/2003 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby – II.kolo 

výběrového řízení v roce 2003 - dle návrhu. 
Hlasováno pro 15 (Dr. Poledňák nepřítomen hlasování). 
 
 
7. Rozpočtové provizorium 2004 
Příl. čís. 6D předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje OF. 
 
Jelikož Město Kuřim doposud nezná závazné ukazatele do svého rozpočtu, je nutné schválit rozpočtové 
provizorium pro období, než bude schválen řádný rozpočet pro rok 2004 ( leden 2004 ).  
Rozpočtové provizorium předpokládá vyrovnaný rozpočet ve výši 150.764.500,- Kč, včetně financování. 
Příjmy jsou narozpočtovány ve výši 139.464.500,- Kč, s financováním ve výši 7.300.000,- Kč Patria a 
4.000.000,- Kč přebytek minulých období. Tento přebytek je vzat z aktuálního stavu upraveného rozpočtu, 
skutečný přebytek je odborem finančním odhadován ve větší částce, znám bude po 31.12.2003 a jeho aktuální 
výše bude zařazena do rozpočtu pro příští rok. Na příjmovou stranu jsou zařazeny i všechny očekávané dotace, 
pokud by je Město neobdrželo, bude adekvátně snížena i výdajová strana,která s těmito dotacemi též počítá. 

Provozní výdaje jsou narozpočtovány ve výši 115.101.000,- Kč, s rezervou 33.071.500,- Kč a 
financováním ve výši 2.592.000,- Kč (splátky úvěrů). Celkem 150.764.500,- Kč. Příspěvkovým organizacím byl 
přiřazen rozpočet ve výši rozpočtu loňského ( s výjimkou Penzionu, kde rozpočtujeme částku 2 mil. Kč ) s tím, 
že jejich rozpočty budou aktualizovány v průběhu roku, po předložení hospodaření za rok 2003 a výši jejich 
fondů ( očekává se, že rozpočty budou navýšeny již z důvodu zvýšení sazby DPH u služeb ). 

Finanční výbor se s tímto rozpočtem seznámil 2.12.2003 na svém zasedání a doporučuje ho ke 
schválení ( od tohoto zasedání došlo v rozpočtu k drobným úpravám, proto jsou čísla částečně rozdílná od těch, 
které projednával ).  
 
Změny: 
Ing.Kotek navrhuje: ve výdajích v § 2221 (provoz veřejné silniční dopravy) zvýšit částku z 600 tis. na 800 tis. – 

schváleno. 
Dr.Poledňák navrhuje: ve výdajích v § 4312 (Penzion pro důchodce)  zvýšit částku z 2.000.000,- na 2.400.000,- 

(na úkor rezervy) – schváleno. 
 
Přijaté usnesení: 1242/2003 – ZM schvaluje rozpočtové provizorium  Města Kuřimi na rok 2004 dle přílohy – 

se změnami v § 2221 a § 4312. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
8. Penzion pro důchodce Kuřim – financování v roce 2003 
Příl. čís. 7 předkládá ředitelka PPD p.Marta Mikšová. 
 
 PPD Kuřim je nájemcem objektu ve vlastnictví města a je průběžně udržován a opravován z provozních 
(event. investičních) prostředků přidělených zřizovatelem - městem. V letošním roce penzion neobdržel 
příspěvek na provoz od zřizovatele v potřebné výši (příspěvek necelých 50 % skutečné potřeby). 
- Koncem roku obdržel penzion další finanční prostředky na opravu objektu ve výši 790 tis. Kč, a to na 
vyjmenované akce. Příspěvek nebude plně vyčerpán.  
 Penzion budovu, která je v majetku města, neodepisuje a nemůže ji proto ze svých prostředků opravovat.  Na 
základě výše uvedeného žádáme proto,  aby náklady na všechny provedené opravy v průběhu roku (cca 50 tis. 
Kč, z toho 23 595,- Kč technické zhodnocení  - vytloukárna vajec) mohly být čerpány z příspěvku na opravy a 
mohly být zřizovateli vyúčtovány spolu s provedenými vyjmenovanými akcemi k 31.12.2003. (Cca 40 tis. Kč 
bude vráceno do rozpočtu zřizovatele do 23.12.2003).  
Tím by zároveň došlo k narovnání způsobu financování oprav majetku ve vlastnictví zřizovatele.  
 
Přijaté usnesení: 1243/2003 -  ZM schvaluje Penzionu pro důchodce v Kuřimi čerpání přidělených finančních 

prostředků v celkové výši  790.000,- Kč, z toho 722.885,- Kč na veškeré opravy provedené 
v roce 2003 a 67 115,- Kč  na modernizaci – termostatické ventily a úpravy kuchyňského 
provozu dle vyhlášky.  

Hlasováno pro 15 (Dr. Holman nepřítomen hlasování) 
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9. Integrovaný dopravní systém 
Příl. čís. 9A-C předkládá starosta a příl. čís. 10 předkládá Ing.M.Kotek. 
 
Starosta na základě usnesení rady města ze dne 10.12.03  předkládá zastupitelstvu města návrh zrušit svá 
usnesení čís. 1184/2003 a 1185/2003 ze dne 30.9.2003 a usnesení čís. 1222/2003 ze dne 11.11.03 
 
Druhý předkladatel Ing.Kotek rovněž doporučuje ke zrušení usnesení č.1185/2003 (týkající se neudělení 
souhlasu města v řízení o udělení licencí pro linky IDS) a usn. čís. 1222/2003 (týkající se zákazu vjezdu IDS do 
autobusového nádraží Kuřim). Obce na lince do Veverské Bítýšky se jednoznačně připojují k požadavkům 
Kuřimi na zajištění dopravy, doporučují však ustoupit od zákazu vjezdu autobusů do nádraží v Kuřimi z obavy, 
že by JMK mohl cestování jejich obyvatelům ještě více zkomplikovat. Město Kuřim podalo žádost dopravci 
ČSAD Brno, který je držitelem platných licencí na shora uvedené linky o změnu jízdních řádů ve smyslu 
navrhovaného usnesení. Doporučuje vyčkat rozhodnutí dopravního úřadu a v případě, že JMK zabrání provozu 
smluvních spojů, může město napadnout rozhodnutí dopravního úřadu u Ministerstva dopravy, může dát podnět 
k Úřadu pro hospodářskou soutěž, v krajním případě se může domáhat zrušení rozhodnutí dopravního úřadu 
soudní cestou. 
 Po široké diskuzi dohodnuto, že k podepsání „KONVENCE Integrovaného  dopravního systému JMK“ 
a podepsání „Smlouvy o zajištění financování systému IDS  JMK“ Město Kuřim nepřistoupí a bude jednat 
s JMK především o financích - investicích souvisejících se změnami v dopravě a o možnosti  uzavírání smluv  
s dopravci  na provoz. veřejné linkové dopravy. 
 
Přijaté usnesení: 1244/2003 - ZM vyzývá Krajský úřad Jihomoravského kraje, aby nebránil dopravcům uzavřít 

smlouvu s Městem Kuřimí o provozování veřejné linkové dopravy. ZM současně ruší svá 
usnesení čís. 1184/2003,  1185/2003 a 1222/2003. 

Hlasováno pro 16. 
 
Přestávka 20:00 – 20:20 hodin. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje přistoupení města Kuřimi ke  Konvenci Integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje. 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  podpis Smlouvy o zajištění  financování systému  IDS JMK 
Hlasováno pro oba návrhy současně: pro 2, proti 10, zdrželi se  4 - neschváleno 
 
 
10. Různé 
 
10.1.  
Příspěvek na  provedené statické zajištění fary 
Příl. čís. 8A předkládá starosta 
 
Farář pan Krpálek požádal radu města o příspěvek na provedené statické zajištění fary v Kuřimi. Opravu 
provedla firma Václav KOS CONSULT, Přerov, Havlíčkova 26 v ceně 266.700,- Kč. Rada města na svém 
zasedání dne 10.12.  vzala jeho žádost na vědomí a   postupuje ji k projednání zastupitelstvu. 
 V krátké diskuzi o využití příspěvku dohodnuto, že město žadateli příspěvek poskytne, ale nikoliv na již 
provedenou opravu statiky fary, ale na plánovanou opravu střechy. 
 
Přijaté usnesení: 1245/2003 - ZM schvaluje příspěvek na rekonstrukci střechy objektu fary na ul. 

Křižkovského 55 v Kuřimi ve výši 200 tis. Kč. 
Hlasováno pro 11, proti 1, zdrželi se 4 
 
 
10.2.  
Žádost Sokola Kuřim 
Příl. čís. 13A předkládá Ing.M.Kotek. 
 
Na zastupitelstvo města se obrátil starosta Sokola Kuřim p.Miloš Hejmala s žádostí o příspěvek (event. na úkor 
příspěvku v roce 2004) na opravu sociálního zařízení obj. sokolovny. 
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Členové ZM se dohodli, že Sokolu poskytnou nevratnou půjčku ve výši 30 tis. Kč, ale na základě  požadavků by 
vedení Sokola mělo s městem konzultovat kroky rekonstrukce sokolovny (rekonstrukci objektu konzultovat ve 
stavební komisi), aby byly příspěvky města  využity efektivně  
 
Přijaté usnesení: 1256/2003 - ZM schvaluje nevratnou finanční výpomoc Sokolu Kuřim ve výši 30.000,- Kč 

účelově vázanou na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení obj. sokolovny . 
Hlasováno pro 12 zdrželi se  4. 
 
 
10.3. 
Ochrana majetku města 
Mat. čís. 11 stažen z projednání předkladatelem p. Jiřím Brabcem. 
 
Ing. Bojanovská  za místní sdružení ODS seznámila členy zastupitelstva s prohlášením k „výzvě“ p.Brabce – viz 
příloha 11A. 
 
 
10.4. 
Žádost p.Aleše Kadlece o provedenou hloubové kontroly spol. MTCK 
Příl. čís. 12. 
 
Pan Aleš Kadlec, pracovník spol.  s r.o. MTCK, žádá o hloubkové provedení kontroly smluv uvedené 
společnosti z důvodu podezření, že existují smlouvy MTCK podepsané jeho osobou. Dle jeho vlastních slov 
žádné smlouvy neuzavíral. 
 
 
10.5.  
Rozpočtové opatření  
Příl. čís.  14A a B předkládá starosta, zpracoval a vyřizuje Ing.A.Varmužka OF.  
 
ZM je předkládán návrh na provedení rozpočtového opatření k rozpočtu na letošní rok. Ve většině případů se na 
výdajové straně jedná o přesun mezi paragrafy, protože rozpočet je vždy dělen do základních oblastí a rozpočet 
této oblasti  se nachází na  jednom paragrafu ( např. odpady, rozpočtován na § 3725 a skutečnost se dle typu 
odpadu zobrazuje na 4-5 paragrafech ). Kde bylo požádáno o provedení rozpočtového opatření správcem 
kapitoly, u tohoto paragrafu je to vždy poznamenáno. 
 
Rekapitulace provedených rozpočtových opatřeních: 
Příjmy: ( dle skutečně obdržených příjmů )    + 5 149 700 Kč 
Výdaje:        - 1 850 300 Kč 
Financování:      - 7 000 000 Kč  
 
 Tato čísla znamenají, že rezerva města je větší, než plánovaný příjem z akcií ve správě společnosti 
Patria, tudíž můžeme obě položky z rozpočtu vyřadit, jelikož Patrii prodat nemusíme. Tento vyřazený přebytek 
zapojíme do rozpočtu roku 2004. 
 Jelikož stále docházejí na MěÚ oznámení o přidělování dotací na konci roku, k těmto rozpočtovým 
opatřením budou přidána rozpočtová opatření, týkající se právě těchto dotací ( sociální dávky, hasiči, výpočetní 
technika, zemědělství, školství,… ). Tyto dotace již nebudou mít vliv na výši rezervy, protože budou figurovat 
na obou stranách rozpočtu ve stejné výši. 
 
Změny: 
Oproti předloženému návrhu změna v   §  3419 položka 5901 – zvyšuje se částka  o 560 tis. na akci „zastřešení 
tribuny sportovního areálu ( celkem tedy 1.260 tis. Kč) a  nově  30 tis. na rekonstrukci soc. zařízení Sokolovny. 
 
Přijaté usnesení: 1247/2003 -  ZM schvaluje  rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2003 dle přílohy – 

se změnami. 
Hlasováno pro 16. 
 
Pan Jiří Brabec žádá prodloužení provozu pokladny na MěÚ  1x v týdnu. 
Tajemník prověří možnosti. 
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Ing.Kotek, v zájmu bezpečnosti  provozu na křižovatce silnice I/43 z Brna na Podlesí,  žádá  starostu o vyvolání 
jednání výstavby odbočovacího pruhu na této křižovatce. 
 
Přijaté usnesení:  1248/2003 - ZM ukládá starostovi vyvolat jednání směřující k výstavbě odbočovacího 

pruhu na  silnici I/43  ve směru od Brna do Podlesí. 
Hlasováno pro 16. 
 
 
Ing. Kotek navrhuje pořádat České dráhy o doplnění laviček na nádraží. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl  V.Zejda. 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení: pro 16 – schváleno 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22  hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       Mgr. Ladislav Ambrož 
          starosta 
V Kuřimi dne 16.12.2003 
Zapsala Dana Stražovská 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé zápisu 

 
 
 

RNDr.Igor Poledňák       Ing. Miloš Krupica 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
1 Majetkoprávní úkony 
1A využití obj. Salvyku 
1B Dolp, s.r.o – žádost o prodej pozemku 
1C graf. příloha – Junák 
1D grafic. příloha  - Dřevoděl 
2, 2A,B I.Hrazděrová – poplatek z prodlení  
3, 3A Majetkoprávní  úkony 
4, 4A, B Změna VII. ÚP – změny „U“ a „V“ 
5, 5A Investice 2004 -  1. část 
6, 6A Obec. závazná vyhláška  „ o odpadech“ 
    6B Obec. závaz. vyhláška  - místní poplatky 
    6C Žadatelé o půjčku na bytovou výstavbu 
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    6C Provizorium  na rok 2004 
7 DPD – financování v roce 2003 
8, 8A, B Žádost o příspěvek na statické zajištění fary, faktura 
9 Integrovaný dopravní systém 
     9A KONVENCE 
     9B Návrh smlouvy o zajištění financování  IDS JMK 
     9C dopis hejtmana JMK Ing.S.Juránka 
IDS- Ing.Kotek 
11 Ochrana majetku města – Jiří Brabec 
11A Kuřim po roce - prohlášení místního sdružení ODS  Kuřim 
12 Žádost o prošetření smluv MTCK s.r.o – Aleš Kadlec 
13, 13A Sokol Kuřim – žádost o příspěvek na opravu  soc. zařízení sokolovny 
14, 14A, B  Rozpočtové opatření 
- Usnesení návrhové komise 
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