
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 02/2002  konaného dne 5.3. 2002 
 

Přítomni :  RNDr. Igor Poledňák – starosta 
 Ing. Miloš Kotek – místostarosta 

PaedDr. David Holman,  Miloš Kotek st., Ing. Miloš Krupica, Dr.Ing. Jiří Marek, Ing. Hana 
Novotná,  Marian Uchytil, Mgr. Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
 
Ing.František Veselý – tajemník MěÚ Kuřim 

 
Omluveni :  MVDr. Lenka Horáková 
 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.M.Krupica  a M.Kotek st.  
Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise : V.Zejda a P.Vodka 
Hlasováno : pro 11 
 
V 18.10 hodin zahájil  starosta jednání ZM na Klubu důchodců v Kuřimi, Popkova 1006.  
Na jednání je  úvodem přítomno  11  členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
 
 
Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Finanční záležitosti – Výsledky hospodaření města k 31.12.01, Zakoupení RD na 

ul.Štefánikova, Rozpočtová opatření, FRB-výběrová řízení, 
Půjčky na bytovou výstavbu, Příspěvky z „kulturního fondu“, 
Dotace autobus.linek 

3. Výstavba města, investice – Změna č. 2/02 plánu investic, Rekonstrukce 
plynovodu Podhoří I. a II. et., Schválení zadání změny č.IV ÚP, 
Veřejná nabídka na odprodej pozemku  p.č. 2786/47 

4. Různé – Zřizovací listina ZŠ Jungmannova, Volba předsedy KV, Zakoupení 
vizuálního radaru,  

 
Hlasováno o programu : pro 11 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. 
Výkup pozemků od vlastníků pod nově uvažovanou stavbou komunikace v lokalitě RD 
„pod ZŠ Jungmannova“ (příl.1 A) 
 
Přijaté usnesení : 1020/2002 - ZM schvaluje výkup částí  příp. celých pozemků ve zjednodušené evidenci – 

parcely původ pozemkový katastr (PK) od vlastníků dle  GP zak.č. 1504-127/2001 ze dne 
13.2.2002 (LV číslo  599, 514, 808) za smluvenou cenu 100,- Kč/m2 pozemku s tím, že 
náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, daně budou hrazeny dle zákona. 

 
 Termín plnění  : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
Hlasováno : pro 11 
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Shora uvedené usnesení je předkládáno v souvislosti s výstavbou rodinných domků v lokalitě „pod ZŠ 
Jungmannova“. V rámci akce bude zbudována příjezdová komunikace a inženýrské sítě pro plánovanou 
zástavbu RD dle schválené ÚPD. 

Je navrhováno vykoupit celé PK parcely (kromě PK 405)  od vlastníků.  Kromě částí, které budou 
součástí komunikace se zbytkové výměry PK pozemků  nachází za vlečkou TOS směrem k rybníku  SRPEK 
LV číslo 599, PK 402 – vlastník Dvořáček Emil – celková výměra 156 m2, součástí navržené komunikace je 114      

m2, za vlečkou zůstává 42 m2 
LV číslo 514, PK 398 – vlastník  Benedikt Boris – celková výměra 231 m2, do komunikace 55 m2, za vlečkou 

zbývá 176 m2 
LV číslo 808, PK 397 – vlastník Kučírková Božena – celková výměra 109 m2, do komunikace 23 m2, za 

vlečkou zůstává 86 m2 
V případě výkupu celých PK parcel od vlastníků za smluvenou cenu 100,- Kč/m2 částka za vykupované 
pozemky představuje  49.600,- Kč bez nákladů spojených s převodem. 

   Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 

 
 
1.2.  
Směna pozemků v lokalitě „Záhoří“ za účelem  zachování rezervy pro budoucí 
komunikaci a za účelem scelení (příl.1B) 
 
Přijaté usnesení : 1021/2002 - ZM schvaluje směnu pozemků v lokalitě „Záhoří“ včetně části přilehlého  

lesního pozemku dle GP zak.č. 1513-438/2001 ze dne 18.2.2002 v poměru 1:1 (11.042 m2)  
s Ing.Jindřichem Fikarem, resp. dalšími spoluvlastníky za účelem zachování rezervy pro 
budoucí komunikaci a za účelem scelení. Náklady spojené s agendou hradí  smluvní strany 
rovným dílem, daň  z převodu nemovitosti uhradí každá ze smluvních stran dle zákona. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění : 31.12.2002 
      Zodpovídá : SO 
 
Usn. ZM číslo 1019/2002 ze dne 22.1.2002 byl schválen adresný záměr směnit pozemky v lokalitě „Záhoří“ 
včetně části přilehlého lesního pozemku o celkové výměře cca 1,1 ha za stejnou výměru tamtéž s Ing.Jindřichem 
Fikarem, respektive dalšími spoluvlastníky, za účelem zachování rezervy pro budoucí komunikaci a za účelem 
scelení. Schválený záměr byl  v souladu s §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů zveřejněn bez 
připomínek.  Dle   zpracovaného  GP  zak. č.  1513-4438/2001 ze dne 18.2.2002  výměra směňovaných pozemků  
1 : 1 činí  11.042 m2 
Město směňuje 
parc.č. 3062/17 o vým.   3030 m2 
parc.č. 3062/23 o vým.    866 m2 
parc.č. 3103 o vým.       1923 m2 
parc.č. 3104 o vým.         167 m2 
parc.č. 3062/2 o vým.    4352 m2 
parc.č. 3062/18 o vým.    704 m2  
C E L K E M :          11042 m2 
 
R. Fikarových směňuje 
 parc.č. 3062/20 o vým. 1256 m2 
 parc.č. 3062/21 o vým.   330 m2 
 parc.č. 3062/8 o vým.    5672 m2 
 parc.č. 3062/10 o vým.   1465 m2 
parc.č. 3058/29 o vým.   1998 m2 
parc.č. 3060/2 o vým.       143 m2 
parc.č. 3061/2 o vým.       178 m2 
C E L K E M  :              11042 m2  

   Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
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1.3.  
Veřejná nabídka na odprodej pozemků v lokalitě „zemník“ (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1022/2002 - ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej pozemků   v lokalitě 

„zemník“ o  výměře cca 10.000 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku  k podnikatelským 
aktivitám s bližším upřesněním dle záměru investora a v souladu s ÚPD města (dle schválené 
ÚPD plochy občanského vybavení a služeb). Žádosti se přijímají k poslednímu pracovnímu 
dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízené pozemky se rozhodne o nejvyšší nabídce 
obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 

Hlasováno : pro  11 
 Termín  : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Město Kuřim nabízí k podnikatelským aktivitám  odtěžený prostor – zemník – naproti benzinové  čerpací stanici 
v Kuřimi k podnikatelským aktivitám. Dle schválené ÚPD města je lokalita určena jako plochy občanské 
vybavenosti,  služby a veř. zeleň. 
SO doporučuje odprodej v režimu : při nájmu úhrada polovina prodejní ceny, při prodeji podmíněném kolaudací 
stavby úhrada druhé poloviny kupní ceny. 

   Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 

 
 
 
1.4.  
Splátkový prodej TKR vč. příslušenství do majetku Městského technického centra 
Kuřim, spol. s r.o. (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1023/2002 - ZM schvaluje 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 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění  : 31.12.2002 
 Zodpovídá : FO 
 
Usnesením ZM číslo 1205/2001 ze dne 19.11.2001 byl schválen záměr města na splátkový prodej televizního 
kabelového rozvodu včetně příslušenství do majetku Městského technického centra Kuřim, spol. s r.o. Schválený  
záměr byl v souladu s ust. §§ 39-41 zákona číslo 128/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů zveřejněn. V zákonem 
stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky ani připomínky.  
Ke dni 30.10.2001 byla inventarizační komisí ve složení Ing.Veselý, Ing.Pavelka, Ing.Varmužka, N.Kolaříková, 
A.Kadlec, R.Novák provedena inventarizace veškerého majetku města, který dosud užívá spol. s r.o. MTCK a 
neshledala v evidenci žádné nedostatky.Komise neprováděla inventarizaci vlastního televizního kabelového 
rozvodu z důvodů vysokých odborných nároků na tuto činnost. Detailní inventarizaci jednotlivých komponent 
provedl pan Aleš Kadlec. Inventarizován byl majetek, který se nachází v kanceláři MTCK v budově MěÚ 
v Kuřimi, v HPS v ZŠ Jungmannova, ve skladu na ul.Školní a u pana Kadlece.  
Na základě výsledku inventarizace Rada města Kuřimi na svém zasedání dne 5.2.2002 přijala usn. č. 40/2002, 
kterým vzala na vědomí  informaci o výsledku inventarizace majetku města Kuřimi v pronájmu spol. s r.o. 
MTCK 

   Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
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1.5.  
Pan Alois Oberreiter, Kuřim, Legionářská  360 – žádost o směnu pozemku (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1024/2002 -ZM schvaluje adresný záměr na směnu části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim 

(vlastník město) za část pozemku parc.č. 1984 k.ú.Kuřim (vlastník Alois Oberreiter)  
s podmínkou, že směna bude realizována bez cenového vyrovnání,  v poměru 1:1 ( výměra 
směňovaných pozemků cca 222 m2). Náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy hradí 
žadatel, daně budou hrazeny dle zákona. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění  : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Pan Oberreiter v souvislosti s připravovanou realizací parkoviště v zahradě pošty v Kuřimi (pozemek město 
získalo bezúplatným převodem z majetku ČR-Pozemkového fondu v loňském roce) navrhuje shora uvedenou 
směnu z důvodu rozšíření vjezdu ke své nemovitosti a provozovně v ní. Městu nabízí k rozšíření parkoviště část 
svého pozemku – zahrady -  parc.č. 1984 v ul. Smetanova. Nabídku směny projednala na svém zasedání komise 
výstavby MěÚ dne 20.2.2002 a  tuto doporučuje, neboť  umožní lepší řešení parkoviště. 

 
   Předkládá : RNDr. I. Poledňák 

        Vyřizuje   : Němcová 
Poznámka: 
p.Zejda  navrhuje projednat s poštou spolufinancování  stavby parkoviště. 
 
 
1.6.  
Smlouva o výstavbě – lokalita „Díly za sv. Jánem v Kuřimi“ (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1025/2002 - ZM schvaluje  „Smlouvu o výstavbě“ uzavřenou mezi Městem Kuřim a 

Moravskou stavební-INVEST, a.s. Brno, Koliště 13 na společnou výstavbu 6 domů s 111 b.j. 
lokalita „Díly za sv. Jánem“ v Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění  : 30.6.2002 
 Zodpovídá : RNDr.Poledňák,  SO 
 
RM svým číslo 59/2002 ze dne 19.2.2002 doporučila ZM schválit „Smlouvu o výstavbě“ uzavřenou mezi 
Městem Kuřim a Moravskou stavební-INVEST, a.s. Brno, Koliště 13 na společnou výstavbu 6 domů s 111 b.j. 
v lokalitě „Díly za sv. Jánem“ v Kuřimi. 

   Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 

 
 
 
1.7. 
Iveta Žižková, trvale bytem Kuřim, Na Loučkách 1207, přechodně Kuřim, Na Loučkách 
1205 – žádost o udělení výjimky při přidělování bytu z pořadníku (příl. 2A) 
 
Návrh usnesení : ZM doporučuje udělení výjimky při přidělení bytu paní Ivetě Žižkové, trvale bytem  Kuřim, 

Na Loučkách 1207, přech. Kuřim, Na Loučkách 1205 
Hlasováno : pro 1, proti 5, zdrž. 5 – návrh neschválen 
 
Paní Žižková podala dne 21.1. 2002 žádost o přednostní přidělení bytu ze sociálních důvodů, v níž žádá o 
udělení výjimky při přidělování bytu z pořadníku (viz příloha). K žádosti SO uvádí : pí Žižková je vedena v nově 
zpracovaném pořadníku s počtem bodů 10, který dosud není schválen radou města. Vzhledem k tomu, že Město 
Kuřim nemá k dispozici žádné volné byty, nemohlo být vyhlášeno žádné výběrové řízení, na které by nebyla 
pozvána. Rozhodně není tato žadatelka „přeskakována“ anebo „odsouvána“ v pořadníku bytů, jak v žádosti 
uvádí. Pokud Město Kuřim bude mít v nabídce byt k pronájmu, bude tato spolu s ostatními žadateli pozvána 
k výběrovému řízení obálkovou metodou dle OZV Města Kuřimi č. 9/99 ze dne 18.10.1999. 
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 RM svým usnesením č. 33/2002 ze dne 5.2.2002 ZM nedoporučila udělení výjimky při přidělení bytu 
paní Ivetě Žižkové, trvale bytem Kuřim, Na Loučkách 1207, přech. Kuřim, Na Loučkách 1205. 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje   : L. Malá 
Starosta dal slovo přítomné p.Žižkové. 
p.Žižková – nežádám o byt mimo pořadník, ale jde mi  o to, abych nemusela do výběru obálkovou metodou. 
Dr.Poledňák - je to tedy nad rámec vyhlášky, žádný z členů rady města nevyužil svůj preferenční bod ve Váš 

prospěch. 
 
 
 
2. Finanční záležitosti 
 
2.1.  
Výsledky hospodaření města k 31.12.2001   ( příl. č. 3A,B  ) 
 
Přijaté usnesení: 1026/2002 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi a vyúčtování 

bytových fondů   k 31.12.2001. 
Hlasováno : pro 11 

Termín plnění: 5.3.2002 
Zodpovídá: FO 

 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31.12.2001.  
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.12.2001 148 277 263, 69 Kč, výdaje města po konsolidaci činily                
157 183 771, 18 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2001 tedy činí  – 8 906 507, 49 Kč 
 
Bytové fondy – zůstatky: 
Středisko PBF:        22 746 107,57 Kč 
Středisko FRB:         3 172 029,08 Kč 
Středisko PFVB:       3 802 972,44 Kč 
Středisko PBV:             -3 705 154 Kč 
Středisko FDŠ:             - 29 340,40 Kč  
Celkem:      25 986 614, 69Kč 
 
Tyto výsledky hospodaření jsou předkládány jako informativní, závěrečné vyúčtování bude předloženo po 
přezkoumání hospodaření  OkÚ ( audit ). 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
2.2.  
Zakoupení obytného domu č.p. 561 na Štefanikově ulici (příl.5A,B) 
 
Návrh  usnesení:  ZM schvaluje zakoupení objektu bydlení č.p. 561včetně pozemku do majetku města za cenu 

do 3 mil. Kč 
Hlasováno : pro 6, proti 2, zdrž.3 – návrh neschválen 
 
Na Město Kuřim se obrátila majitelka domu č.p. 561 s nabídkou na jeho odprodej. Jedná se o dvougenerační 
rodinný dům ve Štefánikově ulici. Součástí nemovitosti jsou hospodářské prostory (prádelna, kůlna, dílna, 
bývalý chlév) umístěné v dvorním přístavku a samostatná zděná garáž.. K objektu přiléhá zahrada sousedící 
s areálem základní umělecké školy. Dům má využitelnou plochu v I. NP 124,3 m2, ve II. NP 52,5 m2 a půdu 
53,1 m2. Dům je napojen na kanalizační síť, vodovod, plyn, elektřinu, TKR, Telecom, má ústřední vytápění 
s kotlem na zemní plyn. Na základě provedené zevrubné prohlídky objektu znalcem lze konstatovat, že dům je 
v dobrém stavebnětechnickém stavu, po dobu své existence byl řádně udržován, nosné konstrukce nevykazují 
zjevné deformace či trhliny, krov je zachovalý a není napaden dřevokazným hmyzem.  
Pro objekt byla zpracována studie využitelnosti a znalecký odhad vyhláškové ceny nemovitosti, která činí 3 124 
630 Kč 
Dle zpracované studie jsou reálné tyto možnosti využití objektu: 
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1) Umístění čtyř městských malometrážních bytů o velikosti od 45 do 64 m2, které budou přiděleny 
žadatelům z pořadníku. Náklady na přestavbu objektu by v tomto případě činily cca 1,5 mil. Kč.   

2) Azylový dům s šesti až osmi  obytnými buňkami o velikosti od 16 do 36 m2, popř. jako azylový dům 
pro matky s dětmi. Tato varianta by doplnila chybějící a potřebný článek politiky bydlení ve městě 
Kuřimi. Náklady na přestavbu činí 1,5 mil. Kč. 

3) Mateřská školka s jedním oddělením (pro 25 dětí). Přesto, že v současnosti je poptávka po mateřských 
školách v Kuřimi téměř shodná s nabídkou a porodnost je stabilizovaná, mírně stoupající, je třeba do 
budoucna počítat se skokovým nárůstem obyvatel (během pěti let bude se vší pravděpodobností 
v Kuřimi postaví cca 370 nových bytových jednotek a počet obyvatel vzroste o cca 900). Pro umístění 
mateřské školky se v Kuřimi nenajde vhodnějšího místa (blízkost největších sídlišť a rozvojového 
území Sv. Jan, využitelnost zahrady ZUŠ, blízkost nádraží pro cestu rodičů do zaměstnání. Náklady na 
přestavbu činí cca 2 mil. Kč. 

Vzhledem k výše uvedeném a zejména ke značné atraktivitě objektu pro Město Kuřim ho navrhuji zakoupit za 
prostředky bytového fondu města za shora uvedenou cenu a následně ho využít takto:. 

1) Vzhledem k pravděpodobnosti, že Kuřim bude městem s tzv. rozšířenou působností ho do konce roku 
2002 ponechat jako zálohu pro případ, že z kapacitních důvodů bude nutné provést stavebně technické 
úpravy budovy MěÚ. Za těchto okolností by sem mohly být dočasně umístěny nové kanceláře do doby, 
než se v klidu  nové prostory vybudují v objektu městského úřadu.   

2) Po definitivním vyřešení nových kanceláří v budově MěÚ přebudovat objekt při minimálních nákladech 
na azylový dům pro 2 až 3 osamělé matky s dětmi. 

3) V době, kdy se začne projevovat nedostatečná kapacita školek (v horizontu cca 5 let)  přemístit azylový 
dům pro matky s dětmi do jiného vhodného objektu bydlení a definitivně přebudovat dům na jednotřídní, 
popř. i dvoutřídní MŠ.  

 
V případě, že by se Město Kuřim vlivem koupě domu dostalo do nepřekonatelných finančních potíží, bude 
možné dům opět prodat s vysokou pravděpodobností za cenu, která neklesne pod pořizovací náklady.  
                                                                                                                              Předkládá: Ing. Miloš Kotek 

Hlasováním návrh koupě neschválen. 
Diskuze: 
Ing. Kotek – objekt má pro město  výhodou polohu – zahrada sousedí se zahradou ZUŠ, je blízko nově 

vznikající zástavby, u vlakového a autobusového nádraží, v klidném místě. 
Prozatím by byla nemovitost ponechána jako rezerva pro kanceláře – pokud by bylo město 
pověřeným městem II. stupně, dále by se dal využít jako azylový dům pro matky s dětmi, MŠ 
(v Kuřimi je pozvolný nárůst obyvatel v návaznosti na  novou výstavbu v lok. za sv.Janem). 
Náklady na výstavbu nové MŠ by byl mnohem vyšší než jsou náklady na zakoupení této 
nemovitosti. 

Dr.Poledňák -tato koupě nepřináší žádná rizika, dům je po stavební stránce v pořádku. Finanční výbor 
projednával ale nedoporučil koupi. Je dobré mít vložené prostředky v nemovitostech. 

Ing.Krupica – hlasování dopadlo 2:5. Na 2 třídku školky by investice byly adekvátní, město by nemělo pro 
případný prodej tratit, ale město by jej muselo udržovat, vytápět, takže investice by se nakonec 
navýšily. 

Ing.Kotek   – náklady na údržbu by nešly do statisíců, dům je v dobrém stavu, vyplatil by se městu. 
Dr.Holman – do voleb by se s ním zřejmě nic nedělo a nové vedení by  nemuselo mít pro RD využití. Dům by se 

ziskem asi neprodal, protože cena je nyní adekvátní. 
 
 
2.3.  
Rozpočtová opatření (příl.4A,B) 
 
Návrh města 
ZM jsou předkládána rozpočtová opatření,dle přiložených žádostí správců kapitol. Z důvodu možností vkládání 
nových závazných ukazatelů do rozpočtu došlo k přečíslování řádků v rozpočtu. 
 
Neschválený návrh 
Číslo řádku rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 
420.VÝDAJE zimní údržba 600 000 Kč 300 000 Kč 900 000 Kč
585.VÝDAJE finanční vztahy 0 Kč 1 276 000 Kč 1 276 000 Kč
580.VÝDAJE investiční akce 87 800 000 Kč 5 000 000 Kč 92 800 000 Kč
590.VÝDAJE rezerva 20 473 500 Kč - 6 576 000 Kč 13 897 500 Kč
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Vysvětlivky: 
420. zimní údržba – odbor výstavby požádal o navýšení rozpočtu v této oblasti,viz. příloha. 
585. finanční vztahy – v měsíci lednu byla provedena úhrada finančního vypořádání ve výši 1 276 000 Kč, jedná 
se o vratku nevyčerpaných dotací – především sociální dávky, státu. 
580. investiční akce -  veřejné osvětlení I. Etapa – 2 000 000 Kč 
     -  koupě objektu k bydlení č.p. 561 – 3 000 000 Kč (viz. projednávaný materiál)- neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM  schvaluje rozpočtové opatření  č.2 k rozpočtu města roku 2002 dle návrhu. 
Neschválen. 
 
Diskuze k návrhu  tak jak byl:předložen FO: 
Ing.Krupica a P.Vodka navrhují počkat do zpracování výsledků I. čtvrtletí, dosavadní částka v příslušné kapitole 

není ještě vyčerpaná. 
Dr.Poledňák - bylo dohodnuto, že jakmile se přiblíží některá položka vyčerpání, bude předložen návrh na RO.  
p.Vodka – pokud město potřebuje prostředky na provozní výdaje a chce je převézt z bytových fondů, měl by se  

stav bytových fondů snížit. 
Dr.Poledňák – ke snižování byt. fondu není důvod, vždy jsme půjčené peníze  vrátili. 
Ing. Kotek  – v současné době není v rozpočtu jiná rezerva než z bytových fondů. 
Dr.Holman – navrhuje prozatím s RO počkat. Pokud by se měly ale další peníze najít, musí se najít v rozpočtu a 

ne „mimo něj“. 
Ing. Kotek – má se zatím tedy pracovat na úklidu města  ?  A pokud budou peníze chybět, bude navýšení 

schváleno? 
p.Vodka     – odbor výstavby si může vypomoct v rámci svého rozpočtu. 
 
Hlasováno o zařazení 300 tis. za zimní údržbu do RO : pro 5, proti 2, zdrželi se 4 - neschváleno 
 
Následně předkládá člen zastupitelstva p.Vodka za finanční výbor jiný návrh RO – bez dalších  výdajů na  
údržbu (č. 420). 
 
 
Schválené rozpočtové opatření - dle návrhu  finančního výboru 
Číslo řádku 
rozpočtu 

Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové 
opatření 

Upravený rozpočet 

585.VÝDAJE finanční vztahy 0 Kč 1 276 000 Kč 1 276 000 Kč
580.VÝDAJE investiční akce 87 800 000 Kč 2 000 000 Kč 89 800 000 Kč
590.VÝDAJE rezerva 20 473 500 Kč - 3 276 000 Kč 17 197 500 Kč
 
Přijaté usnesení : 1027/2002 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.2 k rozpočtu města  roku 2002 dle přílohy. 
Hlasováno : pro 11 
 
V 19:15 hod. se vzdálila Ing.Novotná. 
 
 
2.4.  
Rozpočtové opatření č. 3 (příl. 12) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.3 k rozpočtu města  roku 2002,dle přílohy. 
O návrhu nehlasováno, předkladatel stahuje z jednání. 
 
Pro zjednodušení a zpřehlednění evidence nákladů a spotřeby energií je ZM předkládáno rozpočtové opatření, 
které slučuje veškeré energie placené městem pod jeden závazný ukazatel, dle druhu energie ( voda, pára, plyn a 
elektrická energie).Znamená to,že ze závazných ukazatelů,které položku energií obsahovaly byly tyto položky 
vyňaty a vysoučtovány do samostatného závazného ukazatele.Toto rozpočtové opatření nemá dopad na výši 
rozpočtu.  

   Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
V 19:17 hod. se vrátila k jednání Ing.Novotná. 
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2.5. 
Rozpočtové opatření č.4 (příl.13) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.4 k rozpočtu města  roku 2002. 
O návrhu nehlasováno, předkladatel  stahuje z jednání. 
 
1.3.2002 nabývá účinnosti Nařízení vlády č. 67 ze dne 11.2.,kterým se mění výše tarifů mezd mimo jiné i u 
zaměstnanců  obcí. Toto navýšení je v průměru 11 % a má následující vliv na rozpočet města: 
 
položka mzdy se zvyšuje o                    700 000 Kč 
položka soc.pojištění se zvyšuje o        182 000 Kč 
položka zdrav.pojištění se zvyšuje o       63 000 Kč 
 
U zaměstnanců se mění pouze tarifní složka platu,ostatní zůstávají beze změny. Jelikož s částečným navýšením 
bylo počítáno již při tvorbě rozpočtu,nyní je třeba navýšit rozpočet následovně: 
 
Výdaje    ř.120 osobní výdaje   + 480 000 Kč 
Výdaje    ř.590 rezerva    -  480 000 Kč 
 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : Ing.A.Varmužka 
Diskuze: 
Ing. Krupica – toto rozpočtové opatření není nyní aktuální,  nebylo  předloženo finančnímu výboru. Žádá věc 

předložit a projednat ve  FV. 
 
Dr.Marek žádá, aby se hlasovalo, zda se může účastnit hlasování  po následném bodu jednání, protože jeho 
rodina je  jedním z žadatelů o půjčku z FRB. 
Hlasováno – pro 9, zdrželi se 2 – může se účastnit hlasování. 
 
 
 
2.6.  
Fond rozvoje bydlení –  výběrové řízení  ( příloha č. 6 A,B )     
 
Přijaté usnesení : 1028/2002 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) -  I.kolo 

výběrového řízení v roce 2002 dle návrhu  s doplněním. 
Hlasováno : pro 11 
  Zodpovídá : ŽIV 
  Termín plnění : 31.5.2002 
 
Do I. kola výběrového řízení v roce 2002 na poskytnutí půjček z FRB bylo v termínu do 20.2.2002 podáno 
celkem 10 žádostí – seznam tvoří přílohu, dne 4.3.2002  dodatečně o půjčku požádal p. Jiří Vykypěl, bytem 
Podhoří 148.  Půjčku hodlá použít na obnovu fasády vč. oplechování domu a dodatečnou izolaci proti spodní 
vodě. 
Celkem bylo tedy požádáno celkem o 1,170.000,- Kč z FRB. 
 
Rozbor žádostí: 
l) žádosti pod pořadovým číslem 1,2,3,5,10 kopírují vyhlášku 1/95 v platném zněni 
2) žádost pod pořadovým číslem 4 – podnájemník městského bytu požádal město Kuřim jako vlastníka bytu o 

zprostředkování půjčky z FRB.  Po konzultaci s OkÚ Brno – venkov je tato věc možná za specifických 
podmínek: žadatelem o půjčku bude město Kuřim, nájemník bude dle splátkového kalendáře posílat splátky 
na účet města a město bude splácet půjčku na účet FRB. 

3) žádosti pod pořadovým číslem 6, 9 – jde o žádosti o půjčku na více bytových jednotek 
4) ) žádost pod pořadovým číslem 7 – jde o souběh více účelů 
5) ) žádost pod pořadovým číslem 8 – souběh více účelů, součet požadované částky do 100.000,- Kč 
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Návrh: 
ad 1) půjčku poskytnout v plné výši dle žádostí 
ad 2) půjčku poskytnout pouze za předpokladu, že nájemník písemně prohlásí, že nebude nárokovat náhradu 

vložených investic v případě opuštění bytu 
ad 3) na každou bytovou jednotku poskytnout v požadované částce kopíruje-li vyhlášku o FRB, do 100.000,- Kč, 

jde-li o souběh více účelů 
ad 4) poskytnout půjčku 100.000,- Kč 
ad 5) poskytnout půjčku dle žádosti 
ad 11) půjčku poskytnout v požadované výši, doložit  chybějící doklady do 60 dní 
V letošním roce je z 10 žádostí o půjčku z FRB šest neúplně doložených – nejčastěji chybí souhlas stavebního 
úřadu se stavebními úpravami, v jednom případě stavební povolení, v jednom případě potvrzení o příjmu 
žadatele a jednoho ručitele. Smlouva může být sepsána až po předložení chybějících dokladů k čemuž 
stanovujeme žadatelům lhůtu 60 dní.  Nedoloží-li v uvedené lhůtě bez vážných důvodů chybějící doklady, nárok 
na poskytnutí půjčky zanikne. 

    Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 

 
 
 
2.7.  
Půjčky na bytovou výstavbu dle vyhlášky č. 4/1997 (příl.7A) 
 
Přijaté usnesení : 1029/2002 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města 

Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění 
pozdějších změn a doplňků  dle návrhu. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění: 31.12.2002 
 Zodpovídá:       SO 

 
Dne 22.01.2002 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavby ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších novel a 
doplňků.  Žádosti byly podávány do 20.2.2002,ve stanoveném termínu bylo přijato 10 žádostí o půjčku.  

Žadatelé 3-4 a 6-10 splňují podmínky pro poskytnutí půjčky a doporučujeme půjčku schválit. U 
žadatele  č.1 je poskytnutí půjčky podmíněno  vydáním stavebního povolení, zatím je zahájeno  stavební řízení. 
Doporučujeme poskytnout  půjčku po předložení pravomocného stavebního povolení. 
 Žadatelka č. 5 si zakoupila byt na ul. Wolkerova 947 25.10.2001 a půjčkou od města (dle výměru bytu 
ve výši 97.500,- Kč ) hodlá umořit půjčku od fyzické osoby. Žadatelka je v současné době bez zaměstnání a 
pobírá dávky sociální podpory. Dle jejího tvrzení jí budou na půjčku přispívat rodiče. Zastupitelstvo na svém 
jednání žádost žadatelky  čís. 5 (p.Romana Mojžíšová, bytem Kuřim, Wolkerova 947)akceptovalo. 
Celkový objem požadovaných půjček činí 1.892.500,- Kč.  

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   Lenka Krejčová 

 
 
 
2.8.   
Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti (příl. 11A) 
 
Přijaté usnesení : 1030/2002 - ZM schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu komise - s doplněním. 
Hlasováno : pro 11 

Zodpovídá : SO 
Termín plnění : 30.04.02 

 
Dne 20.2.2002 zasedala dle plánu komise pro posouzení žádostí o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti (KF). 
Komise ve složení H.Burianová, I.Švaňhalová, A.Szabová F.Doné, D.Stražovská a A.Kadlec projednala žádosti 
24 žadatelů, výsledky jednání jsou předkládány k posouzení.  
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 Žadatelé č.j. žádaný 
příspěvek 

využití příspěvku dle žádosti doporuč. 
příspěvek 

 

1.  Fitness Centrum Pro-Gym 332/62 15.000,- Mistrovství Moravy a Slezska 
v kulturistice mužů a žen 4.5.2002 

 15.000,-  

2 Sbor dobrovolných hasičů 5552/848 12.100,- Příspěvek na hody 13.10.2001   7.000,-  

3. Římskokatolická farnost 
Kuřim 

2888/376 12.000,- Divadlo a koncerty v kostele    12.000,-  

4. SK Kuřim – stolní tenis 1026/170 15.000,- Pronájem tělocvičny a nákup míčků  15.000,-  

5. T.O.Llano Estacado 179/30 5.000,- Pronájem sálu, platba vystupujícím 
skupinám 

   3.000,-  

6.  FC Kuřim – kopaná 1028/171 60.000,-  Na činnost v 1.pololetí  60.000,-  

7.  Český svaz chovatelů Kuřim 39/8 25.000,- Organizace výstavy drob. zvířectva v 
Kuřimi 

 15.000,-  

8.  Horolezecký klub Babí lom – 
Kuřim 

402 22.000,- Pronájem horolezecké stěny  pro odd. 
mládeže HK  

 22.000,-  

9.  Sdružení zdravotně 
postižených Kuřim 

493 2.000,- Příspěvek na vstupenky do divadla   2.000,-  

10.  Dům dětí a mládeže Kuřim 217/36 40.000,- Na činnost  v r. 2002  50.000,-  

11.  Svaz postižených civilizač. 
chorobami 

585/100 bez udání Na rekondiční cvičení a rekonvalescenci      150,-/na 
osobu 

 

12.  T.O.Llano Estacado 342/65 15.000,- Pohádková cesta lesem – viz DDM  15.000,-  

13.  TJ Sokol Kuřim 886/135 - 5.000,- 
- 3.000,- 
- 4.000,- 
- 2.000,- 

- Memoriál M.Babáka 
- Běh Terryho Foxe 
- 2 jistící spony pro horolez. odd. 
- vybavení pro odd. gymnastiky 

 - 5.000,- 
 - 3.000,- 
 -        0 
 -        0 

 

14.  Slávek Bednář 996/156 35.000,-  Výroba a výlep plakátů na  Rokovou 
nov s Gambrinusem 

 35.000,-  

15. 
 
 
 
 

 Společenské centrum KD, 
J.Vichta 
 
 
 
 

998/155 
 
 
 
 

- 35.000,- 
- 9.000,- 
 
 
 

 - pořízení nosiče ze Zahrady písničkářů 
Kuřim 2002 
- ozvučení a propagace konkurzu 
Zahrady písničkářů 
 

- 35.000,- 
 
- 9.000,- 
  
 

 

16 Společenské centrum KD, 
J.Vichta 

997/154 230.000,- Kuřimské zámecké léto  230.000,-  

17.  SK Kuřim .- odd. volejbalu 1016/161 12.000,- O kuřimský měšec – ceny. ozvučení   12.000,-  

18 Ing.Jan Kolařík 1022/168 1.200,- Šachový turnaj jednotlivců     1.200,-  

19 MŠ Kuřim - Podlesí 1019/167 3.000,- Dětský maškarní bál    3.000,-  

20 Kuřimské liga futsalu 6792/993 11.200,- 4 míče, pronájem haly  11.200,-  

21 SEIFEROS cz, o.p.s. 1048/172 50.000,- Krmení a léky pro  handicapované 
dravce 

 50.000,-  

22 Český střelecký svaz, SSK 
TOS Kuřim 

1090/182 7.920,- Příspěvek na  vzduchovkovou střelnici 
na balkonu tělocvičny ZŠ Jungmannova 

   7..920,-  

23 Základní umělecká škola 
Kuřim 

1114/184 5.000,- Zakoupení cen  vítězům  školního a 
oblastního kola ZUŠ 

   5.000,-  

24 Ing.J.Sikorová 1136/190 1.800,- Soutěžní odpoledne dětí na Podlesí - ke 
Dni dětí 

  2.500,-  

25 Aleš Kadlec 1241 - 25.000,- 
- 23.000,- 

- vystoupení Stříbrňkanky 
- vystoupení zahran. dech. orchestru 

  25.000,- 
  23.000,- 

 

26 Ivo Peřina 781 
782 

-  5.000,- 
- 10.000 

- atletické závody 
- Kuřimská běžecká liga 

    5.000,- 
   10.000,- 

 

 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Zpracovala a vyřizuje:D. Stražovská 
 
Ze zápisu komise KF 

Přítomni : F.Doné, A.Szabová, I.Švaňhalová, D.Stražovská, A.Kadlec, H.Burianová 
Host :  Jiří Brabec 

ad 1 –  schváleno bez připomínek 
ad 2 –  předloženo pozdě, připomínka ke zvýšení vstupného z 50,-  není akceptována 
ad 3 -  schváleno bez připomínek v plné výši, max. 12 tis. 
ad 4 – schváleno bez připomínek 
ad 5 -  výše příspěvku přizpůsobena příspěvkům města na bály, plesy … 
ad 6 – schváleno bez připomínek  
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ad 7 – výše příspěvku přizpůsobena předchozím letům, doporučeno vybírat  „klecné - startovné“, jak je to na 
jiných soutěžích. 

ad 8 – schváleno bez připomínek 
ad 9 – schváleno bez připomínek  
ad 10 – schváleno bez připomínek 
ad 11 – schválen příspěvek ve výši r.2001 – 150,-Kč/ osobu  na pronájem tělocvičny 
ad 12 – příspěvek schválen v žádosti DDM  
ad 13 –  neschválen příspěvek pro horolezec. odd.(není nic známo o jeho existenci a členské základně), odd. 

gymnastiky a aerobiku by si měl  podložky … hradit z příspěvků. 
ad 14 – schváleno 
ad 15 – schváleno bez připomínek 
ad 16 – schváleno bez připomínek 
ad 17 – schváleno bez připomínek 
ad 18  - schváleno bez připomínek 
ad 19 – schváleno bez připomínek 
ad 20 -  schváleno bez připomínek 
ad 21  - schváleno, výdaje za krmení  a léky  v r. 2000 činily cca 173 tis. 
ad 22 – schváleno, doporučeno předložit členskou základnu a výši příspěvků 
ad 23 – schváleno bez připomínek 
ad 24 – doporučeno zvýšení, některé položky rozpočtu podhodnoceny 
ad 25 – schválena přímo hlasováním zastupitelstva 
ad 26 – schválena přímo hlasováním zastupitelstva 
         Zpracovala : D.Stražovská 
Poznámka : 
Žádost pod čís. 26 byla nebyla omylem  komisí projednána -  chválena přímo na jednání ZM. 
Žádost pod č. 25 rovněž schvalována přímo na jednání ZM, neboť žadatel, p.Kadlec je členem komise a tedy její 
chválení podléhá přímo zastupitelstvu. 
Dr.Holman – připomínka k výši příspěvku pro o.p.s. Seiferos. 
p.Brabec (z veřejnosti a host  komise KF) -  komise přihlédla k výši  nákladům na krmivo a léky pro odchycené 

hendikepované ptactvo. Komise  žádaný příspěvek doporučila  na základě přímých poznatků 2 členek 
komise. Dále se komise domnívá, že by příspěvek měl  být financováno z kapitoly „ekologie“. 

Hlasováno o žádostech p.Kadlece : 
25.000 ,- Kč na koncert Stříbrňanky:  pro 10, zdrž.1 - schváleno 

 23.000,- na koncert  dechové hudby ze zahraničí :  pro 9, zdrž.2 - schváleno 
 
 
2.9. Dotace autobusové linky Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno 
 
Přijaté usnesení: 1031/2002 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Městem Tišnovem na dotaci víkendových 

spojů autobusové linky 730 870 Tišnov – Drásov – Kuřim -  Brno s finančním limitem 
80.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 11 
Termín plnění: 31.05.2002 
Zodpovídá: Kotek 

 
V minulých letech se obce Malhostovice, Drásov a Tišnov opakovaně obrátily na Město Kuřim s žádostí o 
příspěvek na dotaci víkendových spojů autobusové linky. (V pracovní dny linku plně dotuje OkÚ). Pro minulý 
rok byl přislíben příspěvek 80 000 Kč a nebyl vyčerpán. V letošním roce bylo při přípravě rozpočtu počítáno  
opět s 80 000 Kč. Během února se na nás obrátilo Město Tišnov s žádostí o dotaci linky v letošním roce ve výši 
85 430 Kč.   Veškeré platby se zúčtovávají oproti vykázané ztrátě dopravce. 
Dosud schválené dotace dopravcům pro letošní rok: 
ČSAD Brno: 350 000 Kč 
ČSAD Blansko 90 000 Kč 

                                                                                                                            Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Poznámka : 
Ing. Kotek – ještě se na nás obrátilo Město Brno se žádostí o příspěvek na integrovanou  dopravu mezi  Kuřimí a  

Tišnovem. Předložím ji  až po předloženém vyúčtování. 
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3. Výstavba města, investice 
 
3.1. Změna č.2/02 plánu investic, přehled investic (příl.8A) 
 
Přijaté  usnesení: 1032/2002 - ZM schvaluje změnu č.2/02 plánu investic 
Hlasováno : pro 11 
 

Termín plnění : 31.10. 2002 
Zodpovídá: o.výstavby 

 
Změna č. 2 plánu investic předpokládá změnu priority u poslední  etapy (č.I.) rekonstrukce veřejného  osvětlení 
v Kuřimi ze zpracovaného záměru. V letošní roce provede Jme rekonstrukci nn na tzv. I. etapě , což jsou ulice: 
poslední úsek Legionářské, Dr. Vališe, Havlíčkova, Vojtova a Komenského. Protože bude odstraněno vrchní 
vedení nn a toto bude nově vedeno zemními kabely, bude město Kuřim muset provést rekonstrukci veřejného 
osvětlení v současnosti umístěného na sloupech (z větší části dřevěných) Jme. Předpokládané náklady činí 2 mil. 
Kč.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o významnou investici z větší části investovanou z vnějších zdrojů, předkladatel 
navrhuje schválit investici s tím, že finanční plnění bude z rezervy rozpočtu. 
                                                                                                                          Předkládá: Ing. Miloš Kotek  
 
 
 
3.2.  
Rekonstrukce plynovodu stavby Kuřim – Podhoří I. etapa a rekonstrukce plynovodu 
stavby Kuřim- Podhoří II.etapa“ (příl.14A) 
 
Přijaté usnesení : 1033/2002 - ZM schvaluje pěněžitý dar Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno ve výši  

673.409,- Kč, účelově vázaný na rekonstrukci a modernizaci plynovodní sítě v lokalitě 
Podhoří, Láznisko a U rybníka v Kuřimi. 

Hlasováno  : pro 11 
Termín plnění : 31.3.2002 
Zodpovídá: Ing. M.Kotek 

 
Město Kuřim se dohodlo s JMP a.s. na kompletní rekonstrukci plynovodní sítě v Podhoří.  V Podhoří tak budou 
vyměněny všechny inženýrské sítě. S JMP bylo dohodnuto, že Město Kuřim do rekonstrukce plynovodu vloží 
částku, kterou již mělo nasmlouvanou v ceně přeložky plynovodu s firmou D.I.S, tj. 673 410 Kč (bez DPH) a 
zbývající investiční náklady do výše 5,2 mil. Kč vloží JMP.  
  Protože stavba bezprostředně souvisí s rekonstrukcí, kterou zde provádí město a stavební povolení bylo vydáno 
na Město Kuřim, bylo dohodnuto, že stavbu zahájí Město Kuřim a po té předá investorství JMP na základě 
smlouvy o převzetí investorství a dohody o cedování smluv mezi Městem Kuřim, JMP a dodavatelem stavby 
(viz. příloha). Smlouvy byly schváleny Radou města, ale protože smlouva o předání investorství řeší i převod 
závazku města na JMP ve výši ceny původně projektované přeložky plynu formou daru, podléhají ustanovení o 
darování schválení zastupitelstvem města. Dar nemá žádný dopad na rozpočet města. 
                                                                           

                                                                                                             Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
3.3. 
Schválení zadání změny č. VI územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi (příl.15A) 
 
Přijaté na usnesení : 1034/2002 - ZM schvaluje  zadání změny č. VI sestávající se ze změny R,S a T  

Územního plánu sídelního útvaru města  Kuřimi. 
Hlasováno : pro 11 
                             Termín plnění :  31.6.2002 
 Zodpovídá :  Ing. Honců 
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Na základě schválených podnětů usn. ZM 1144/2001 a 1183/2001 ke změně č.VI ÚPN SÚ předkládá 
odbor výstavby ZM ke schválení projednané zadání změny č. VI územního plánu SÚ města Kuřimi, sestávající 
se ze změny R, S a T.  
Změna R – jedná se o  záměr města rozšířit obytnou zástavbu v lokalitě  B 6.1. v Podlesí o další stavební 

parcely severozápadním směrem v délce cca 30 m. 
Změna S –  důvodem je možnost města prodat  pozemky v lok. pod Opálenkou se záměrem žadatele rozšířit 

stávající areál obalovny  o plochy pro administrativní zařízení a parkování. 
Změna T – důvodem je žádost vlastníka par.č. 3279 o změnu funkčního využití – hodlá  zde  postavit  RD 

jednopodlažní, nepodsklepený s pultovou střechou. 
Návrh zadání změny č.VI byl zpracován, zaslán jednotlivě dotčeným orgánům státní správy spolu 

s oznámením o veřejném projednání. Veřejnou vyhláškou bylo oznámeno místo a den projednání návrhu zadání, 
po dobu 30 dnů ( od  8.11.2001 do 7.12.2001) bylo zadání  vystaveno k veřejnému nahlédnutí. 

Dotčené orgány se vyjádřily do 20.12.2001,  jednání s veřejností proběhlo dne 22.11.2001 s možností 
podání podnětů se do 27.12.2001.  

K zadání nebyly uplatněny žádné podněty, stanoviska DOSS byla kladná s těmito připomínkami : 
- Zemědělská vodohospodářská správa si podmiňuje schválení změny R (rozšíření lokality B 6.1.) 
zvážením možnosti dílčí retence dešťových vod společně se souborem B 6.1., z důvodů průtočné kapacity 
Podlesního potoka. Zem.vodohosp.správě  bylo předloženo hydrotechnické posouzení  včetně nárůstu odtoku 
dešťových  z  navrhovaného rozšíření B 6.1., který činí 42.7 l/s oproti schválenému ÚP. Bylo dohodnuto, že v 
tomto případě se nejedná o tak velké množství vod , které by zásadně ovlivnily průtočnou kapacitu Podlesního 
potoka. V případě budoucího zastavování území přilehlého k Podlesnímu potoku, které navazuje na 
průmyslovou zónu Blanenská, bude nutné řešit jeho nedostatečnou stávají kapacitu. 
- Ředitelství silnic a dálnic přípomínkovalo změnu S ( rozšíření obalovny pro administrativní zázemí ) 
s tím, že v současné době je zpracovávána „Technická studie sil.I/43 v úseku Česká-Kuřim“, jejíž cílem je 
zkapacitnění a zvýšení bezpečnosti, všechna křížení budou mimoúrovňová. Na doporučení ŘSD byla předmětná 
změna projednána s projektantem studie. Možnosti napojení pozemku bude s projektantem projednávat žadatel 
změny – Silnice Brno s.r.o. v rámci napojení stávajícího areálu. Během  zpracování konceptu a návrhu bude tato 
změna dohodnuta s ŘSD, zástupci referátu dopravy KÚ JMK a OkÚ Brno-venkov. 

Po schválení zadání bude zpracována Ing.arch.Zemánkem (projektant územního plánu města Kuřimi)  
projektová dokumentace, potřebná k dalšímu projednávání změny. V této projektové dokumentaci budou 
zapracovány stanoviska DOSS. 

               Předkládá : RNDr. Poledňák Igor 
             Vyřizuje : Ing. Honců Jindřiška 

 
 
 
3.4.  
Veřejná nabídka  na odprodej pozemku parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o výměře 648m2 
(příl.16) 
 
Přijaté  usnesení : 1035/2002 - ZM vyhlašuje  trvalou veřejnou nabídku na odprodej  pozemku parc.č. 2786/47 

k.ú.Kuřim o výměře  648 m2 v lokalitě  „pod ZŠ Jungmannova“ k výstavbě  rodinného 
domu za cenu 800,- Kč/m2 pozemku + podíl na infrastruktuře. Žádosti se přijímají 
k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízený pozemek  se 
rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle 
zákona. 

Hlasováno : pro 11 
 
Město Kuřim nabízí k výstavbě RD pozemek p.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o vým. 648 m2 v lokalitě „pod ZŠ 
Jungmannova“. Jedná se o pozemek, který město získá směnnou smlouvou  s manž. Bartákovými. 

        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : Němcová 
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4. Různé 
4.1.  
Zřizovací listina  -  Základní škola Kuřim – Jungmannova (příl.č. 9A,B ) 
 
Přijaté usnesení: 1036/2002 - ZM ruší  stávající Zakládací listinu  Základní školy Kuřim, Jungmannova 813, 

okres Brno- venkov, včetně dodatku č. 1 a schvaluje novou Zřizovací listinu ZŠ Kuřim – 
Jungmannova s úpravou právní formy školy na : organizační složku obce. 

Hlasováno : pro 11 
     Zodpovídá: ŽIV 

     Termín plnění : 3.4.2002 
 
Dne 23.1.2002 požádala ředitelka ZŠ Kuřim – Jungmannova, pí Ivana Boleslavová o úpravu Zakládací listiny 
školy v souladu s platnou legislativou. Předmětem úpravy je změna právní formy školy. Tento požadavek 
vyplývá ze zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech – tímto zákonem se dříve zálohované organizace mění 
na organizační složky. Nová Zřizovací listina byla zadána ke zpracování právníkovi a její návrh je nyní 
předkládán ke schválení. 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 

 
Přestávka 19:50 – 20:00 hod. 
 
Dr.Poledňák – informoval o budoucích převodech městských knihoven do majetku obcí - dle sídla Okresní 

knihovny – t.zn.,  že kuřimská knihovna by  měla přejít do majetku města Židlochovic. V této 
souvislosti  bylo už předběžně s Židlochovicemi jednáno a ti souhlasili, že by knihovnu přivedly 
do majetku Kuřimi. Dále poznamenal, že město má v úmyslu  Městskou knihovnu v každém 
případě zachovat. 

 
 
 
4.2.  
Volba předsedy kontrolního výboru 
 
Na základě dopisu Ing.Jana Brabce (příloha 17) se starosta dotázal  přítomných členů zastupitelstva, kdo by 
přijal místo předsedy kontrolního  výboru ( kontrolní výbor byl sice v minulosti zřízen, ale nebyl zvolen 
předseda) - tuto funkci nemůže vykonávat starosta ani místostarosta, ale musí jím být člen zastupitelstva. 
Dr.Holman    - navrhuje předsedou P.Vodku. 
P.Vodka        - funkci - z časových důvodů - nepřijímá. 
 
Přerušení  jednání rady od 20:10 – 20:15 na dohodovací jednání. Na tomto funkci předsedy kontrolního výboru 
přijal p.Marian Uchytil. 
 
Přijaté usnesení : 1037/2002 - ZM  volí p. Mariana Uchytila předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 10, zdržel se 1 
 
 
 
4.3.  
Zakoupení vizuálního radaru (příl.18) 
 
V souvislosti  s častými dopravními nehodami  na ul. Tyršova starosta předkládá návrh na zakoupení  vizuálního 
radaru VIASIS, který  mělo města  zapůjčené a  kladně ovlivnil chování  řidičů, přijíždějících do města.- cena 
240 tis.). Dosavadní snahy o „zpezpečnění“ silnice nebyly úspěšné (retardéry,  přechod pro chodce…),  z důvodu 
zamítavého postoje dopravního inspektorátu. 
Dr.Holman namítá, že radar sice měří rychlost přijíždějícího vozidla, ale pokud  řidič nedodržuje rychlost, postih 

– výstup z tohoto měření není.  
Navrhuje  tento radar zakoupit společně ještě s jinou obcí dohromady. 
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Přijaté usnesení : 1038/2002 - ZM schvaluje zakoupení vizuálního radarového systému  VIASIS 2000 (na úkor 
rezervy rozpočtu). 

Hlasováno : pro 10, proti 1(p.Vodka) 
 
 
 
Informace : 
- Dr.Poledňák- informoval o navýšení výdajů na stavbu retenční  hráze z důvodu  „neúnosného“ podloží. 

Navýšení by bylo ve výši cca 3 mil.  
 
- Ing.Kotek  - k čistotě Kuřimky – dle studie Veterinární a farmaceutická  fakulty  v Brně je  čistota vody 

v Kuřimce  z hlediska těžkých kovů dobrá, ale byly zjištěny nadlimitní hodnoty dusičnanového 
dusíku,  neobsahují toxické látky ve větším množství.  Část znečištění způsobují obce na přítoku. 
-  měřením hlučnosti (na základě stížnosti majitelů RD v v ochranném pásmu železnice) na 
ul.Jiráskova bylo zjištěno, že hluk nedosahuje limitu, který stanoví norma jako povolenou hranici.  
- pozvánka „Nesehnutých Brno „ - na jednání  k rychlostní komunikaci R 43 v úseku dálnice D1-
Kuřim. 

 
- Dr.Holman se dotázal, zda už  bylo provedeno přeměření pozemku, užívaného firmou  Silnice Brno – v lok. u 

Podlesí. 
   Ing.Veselý – dosud nebylo, ale bude jednán na pátek.  
 
- Ing.Novotná – v jaké fázi se nachází stavba kašny ? 
  Ing. Kotek – projekt by měl být do 14 dnů k dispozici a následně bude vyhlášeno VŘ na  úpravu  náměstí.  Dále 

oznámil, že na MěÚ jsou k dispozici dokumenty ke komunikaci  EIA na stavbu rychlostní komunikace R 43 
v úseku dálnice D1-Kuřim. 

 
- Dr. Holman – nesouhlasí vyhlášení výběrového řízení na funkci tajemníka MěÚ Kuřim za odcházejícího 

Ing.F.Veselého, je toho názoru, že nového  tajemníka by si měl vybrat po volbách nový 
starosta.  

 
- Ing.Jan Brabec ( z veřejnosti)  podpořil nesouhlasné stanovisko části zastupitelstva  ke  koupi RD na 

ul.Štefánikova a kritizuje výši příspěvku města na Kuřimské kulturní léto. 
 
- Jiří Brabec – informuje o koncertu sourozenců Ulrychových v Kuřimi 
 
- Dr.Poledňák  informuje, že vyvěsí 10.3. nad kuřimskou radnicí vlajku Tibetu k výročí povstání tibeťanů proti 
čínské okupaci. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1020/2002  
ZM schvaluje výkup částí  příp. celých pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr 
(PK) od vlastníků dle  GP zak.č. 1504-127/2001 ze dne 13.2.2002 (LV číslo  599, 514, 808) za smluvenou cenu 
100,- Kč/m2 pozemku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, daně budou hrazeny dle zákona. 
 
1021/2002  
ZM schvaluje směnu pozemků v lokalitě „Záhoří“ včetně části přilehlého  lesního pozemku dle GP zak.č. 1513-
438/2001 ze dne 18.2.2002 v poměru 1:1 (11.042 m2)  s Ing.Jindřichem Fikarem, resp. dalšími spoluvlastníky za 
účelem zachování rezervy pro budoucí komunikaci a za účelem scelení. Náklady spojené s agendou hradí  
smluvní strany rovným dílem, daň  z převodu nemovitosti uhradí každá ze smluvních stran dle zákona. 
 
1022/2002  
ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej pozemků   v lokalitě „zemník“ o  výměře cca 10.000 m2 za 
cenu 500,- Kč/m2 pozemku  k podnikatelským aktivitám s bližším upřesněním dle záměru investora a v souladu 
s ÚPD města (dle schválené ÚPD plochy občanského vybavení a služeb). Žádosti se přijímají k poslednímu 
pracovnímu dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízené pozemky se rozhodne o nejvyšší nabídce 
obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 
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1023/2002  
ZM schvaluje 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. 
 
1024/2002  
ZM schvaluje adresný záměr na směnu části pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim (vlastník město) za část pozemku 
parc.č. 1984 k.ú.Kuřim (vlastník Alois Oberreiter)  s podmínkou, že směna bude realizována bez cenového 
vyrovnání,  v poměru 1:1 ( výměra směňovaných pozemků cca 222 m2). Náklady spojené s uzavřením směnné 
smlouvy hradí žadatel, daně budou hrazeny dle zákona. 
 
1025/2002  
ZM schvaluje  „Smlouvu o výstavbě“ uzavřenou mezi Městem Kuřim a Moravskou stavební-INVEST, a.s. 
Brno, Koliště 13 na společnou výstavbu 6 domů s 111 b.j. lokalita „Díly za sv. Jánem“ v Kuřimi. 
 
1026/2002  
ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi a vyúčtování bytových fondů   k 31.12.2001. 
 
1027/2002  
ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.2 k rozpočtu města  roku 2002 dle přílohy. 
 
1028/2002  
ZM schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) -  I.kolo výběrového řízení v roce 2002 dle 
návrhu  s doplněním. 
 
1029/2002  
ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování 
půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků  dle návrhu. 
 
1030/2002  
ZM schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu komise - 
s doplněním. 
 
1031/2002  
ZM schvaluje uzavření smlouvy s Městem Tišnovem na dotaci víkendových spojů autobusové linky 730 870 
Tišnov – Drásov – Kuřim -  Brno s finančním limitem 80.000,- Kč. 
 
1032/2002  
ZM schvaluje změnu č.2/02 plánu investic. 
 
1033/2002  
ZM schvaluje pěněžitý dar Jihomoravské plynárenské, a.s. Brno ve výši  673.409,- Kč, účelově vázaný na 
rekonstrukci a modernizaci plynovodní sítě v lokalitě Podhoří, Láznisko a U rybníka v Kuřimi. 
 
1034/2002  
ZM schvaluje  zadání změny č. VI sestávající se ze změny R,S a T  Územního plánu sídelního útvaru města  
Kuřimi. 
 
1035/2002  
ZM vyhlašuje  trvalou veřejnou nabídku na odprodej  pozemku parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o výměře  648 m2 
v lokalitě  „pod ZŠ Jungmannova“ k výstavbě  rodinného domu za cenu 800,- Kč/m2 pozemku + podíl na 
infrastruktuře. Žádosti se přijímají k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízený 
pozemek  se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 
 
1036/2002  
ZM ruší  stávající Zakládací listinu  Základní školy Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno- venkov, včetně 
dodatku č. 1 a schvaluje novou Zřizovací listinu ZŠ Kuřim – Jungmannova s úpravou právní formy školy na : 
organizační složku obce. 
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1037/2002  
ZM  volí p. Mariana Uchytila předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi. 
 
1038/2002  
ZM schvaluje zakoupení vizuálního radarového systému  VIASIS 2000 (na úkor rezervy rozpočtu). 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení.: pro 11 
Starosta ukončil jednání ZM v 21 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
V Kuřimi dne 5.3.2002 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Ing.Miloš Krupica          Miloš Kotek st. 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1, 1A-C  Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2,2A  Iveta Žižková – žádost o udělení výjimky při přidělování bytů 
3,3A,B  Výsledky hospodaření města k 31.12.01 
4,4A,B  Rozpočtové opatření č.2 
5,5A,B  Zakoupení obytného domu Štefánikova 561 
6,6A,B  Fond rozvoje bydlení 
7,7A  Půjčky na bytovou výstavbu 
8,8A  Změna č. 2/02 plánu investic  
9,9A,B  Zřizovací listina ZŠ Jungmannova 
11,11A  Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
12  Rozpočtové opatření č.3 
13  Rozpočtové opatření č.4 
14,14A  Rekonstrukce plynovodu Kuřim-Podhoří  I. a II. etapa 
15, 15A  Schválení zadání změny č. VI ÚP 
16  Nabídka na odprodej pozemku p.č. 2786/47 
17  Ing.J.Brabec – dopis  č.j. 1318/2002 
18  VIASIS 2000 - LED 
19  Pozvánka na veřejné projednání stavby rychlostní komunikace R43 
20 Dopis Jiřího Brabce č.j. 1147/2002-03-14 
21  Splněná a nesplněná usnesení v mezidobí 
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