
M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 03/2002  konaného dne 16.4. 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 :Mgr.Martin Vičar a  p.Miloš Kotek st.  
Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise : Ing.Miloš Krupica a Dr.David Holman  
Hlasováno : pro 9 
 
V 18  hodin zahájil  starosta jednání ZM na Klubu důchodců v Kuřimi, Popkova 1006.  
Na jednání je  úvodem přítomno 9 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Na jednání se později dostavili 
Dr.Jiří Marek a Marian Uchytil. 
 
 
Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Výstavba města, investice – žádost o dotace NB a TI, koncepce 

výstavby IVVS, harmonogram úprav nám.1. května 
3. Finanční záležitosti – výsledky hospodaření města k 31.12.01, 

změna rozpočtu, zpráva o kontrole hospodaření, 
výtěžek benefičního plesu, obědy -KD 

4. Různé – výtěžek sbírky pro DD, žádost o převod majetku, úprava 
zadání  změny č. VI ÚP 

 
Hlasováno o programu :  pro 9 - schváleno 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. 
Pan Alois Oberreiter, Kuřim, Legionářská  360 – směna pozemků 
 
Přijaté usnesení : 1039/2002 - ZM schvaluje 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 9 
 
Usnesením ZM číslo 1024/2002 ze dne 5.3.2002 byl schválen adresný záměr na směnu shora uvedených 
pozemků. Schválený záměr byl v souladu s §§ 39-41 zák.č. 128/2000 Sb. o majetku obcí po dobu 15-ti dnů (od 
7.3. do 25.3.2002) zveřejněn – bez připomínek. 

   Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : Němcová 
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1.2.  
Pronájem objektu umělecké školy v Kuřimi Základní umělecké škole Kuřim, okres 
Brno-venkov se souhlasem zřizovatele – Jihomoravského kraje (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1040/2002 - ZM schvaluje budoucí pronájem objektu  umělecké školy s příslušenstvím 

Základní umělecké škole Kuřim, okres Brno-venkov na základě souhlasu zřizovatele - 
Jihomoravského kraje. Umělecká škola je t.č. realizována dle „Rozhodnutí“ stavebního úřadu 
MěÚ v Kuřimi Č.j. 124/výst/41/2001/Ma ze dne 20.2.2001, právní moc ze dne 13.3.2001 na 
pozemcích parc.č. 486/2 a 486/3 k.ú.Kuřim. Pronájem bude sjednán po kolaudaci stavby 
počínaje srpnem 2002 s tím, že  nájemce bude hradit  symbolické nájemné 1,- Kč/rok, 
provozní náklady a drobnou údržbu a opravy předmětu nájmu.  Nájem se sjednává na dobu 
určitou 50 let. 

Hlasováno : pro 9 
 
Usn. ZM číslo 1239/2001 ze dne 13.12.2001 byl schválen záměr na pronájem objektu ZUŠ, který byl v souladu 
se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. §§ 39-41 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. V zákonem stanovené době 
zveřejnění záměru nebyly podány námitky ani připomínky. 

   Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : Němcová 
Připomínka: 
Dr.Holman -  navrhuje roční nájemné 10.000,- Kč – tak jak je vymřeno  Domu dětí a mládeže. 
Dr.Poledňák - město vyměřuje DDM nájemné ve výši příspěvku z OKÚ. 
Dr.Holman  svůj návrh stahuje. 
 
 
1.3.  
Smlouvy s  Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. (příl. 2A-D) 
 
Přijaté usnesení : 1041/2002 - ZM schvaluje s připomínkami uzavření smluv s Brněnskými vodárnami a 

kanalizacemi a.s. Brno, Hybešova 254/16 k zajištění správy údržby a rozvoje vodárenské 
infrastruktury Města Kuřimi: 
 Nájemní a provozní  
 Mandátní (zajištění inženýrské činnosti) 
 Dle §269, odst. 2 Obch Zák. (zajištění vodoměrů a navrtávacích pasů) 

Hlasováno : pro 11 
 
V minulém roce vypršela platnost smluv na základě kterých společnost BVK a.s spravuje vodárenskou 
infrastrukturu našeho města. Závěrem roku jsme přijali dodatky, kterými jsme platnost smluv prodloužili 
z důvodů kompatibility nových smluv s novou legislativou a pak je prodloužil ještě dvakrát neboť jsme (Vodka, 
Poledňák) prováděli ve věci šetření a konzultace. Je navrhováno přijmout předkládané návrhy s připomínkami - 
se zapracováním následujících změn oproti minulému smluvnímu vztahu: 
 Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 roků (dříve doba určitá 7 let a např. Město 

Brno má smlouvu uzavřenu na 25 roků) 
 BVK převezme do správy veškerou vodárenskou infrastrukturu (dříve pouze část, která je řádně 

dokumentovaná a kolaudovaná) 
 Peníze za nájemné může město použít i k investičním rozvojovým akcím (dříve bylo povinno nájemné 

proinvestovat v rámci stávající sítě a rozvojové programy hradilo „ze svého“) 
 

     Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
        Vyřizuje SO Výst 
 
Dr.Poledňák - 5 letá lhůta nám dává  větší možnosti, smlouva za těchto podmínek je předjednaná 
Dr.Holman – nesouhlasí s výpovědními  lhůtami většími než 1 rok. Domnívá se, že smluvní podmínky  

předchozí smlouvy jsou pro město výhodnější. Navrhuje stejné podmínky co byly dosud - dobu 
určitou 7 let, může se najít lepší dodavatel.  

Ing. Novotná a p.Vodka – souhlasí  s návrhem Dr.Holmana. 
Dr.Poledňák - smlouva byla dlouho projednávaná,  domnívá se, že tato změna na poslední chvíli by nebyla ze 

strany města korektní. 
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Hlasováno o pozměňujícím  návrhu Dr.Holmana :  NS na dobu určitou 7 let. 
Hlasováno :   pro 7, pro 2, zdrž.2 - neschváleno 
Následně hlasováno o původně předloženém návrhu. 
 
V průběhu jednání  v 18:25 se dostavili  p-Uchytil a Dr.Marek – přítomno 11 členů ZM. 
 
 
1.4.  
Družstevní výstavba za Sv Janem – nabytí 51% podílu na pozemcích (příl. 3A-C ) 
 
Přijaté usnesení : 1042/2002 - ZM schvaluje nabytí 51% podílu pro Město Kuřim na pozemcích v lokalitě „Za 

Sv. Janem“ za účelem výstavby družstevních bytů v souladu s podmínkami dotačního 
programu Státního fondu rozvoje bydlení. 

 
Přijaté usnesení : 1043/2002 - ZM schvaluje nabytí pozemku pro Město Kuřim z majetku  Moravská stavební - 

Invest,a.s., lemujících Mouzovský potok tak, aby výsledná šíře  pruhu pozemku v majetku 
města činila minimálně 8 metrů. 

 
Přijaté usnesení : 1044/2002 - ZM schvaluje nahrazení Smlouvy o sdružení čís. 332/2001 ze dne 8.3.2002, 

uzavřené se spol. Moravská stavební - Invest, a.s. za účelem společného postupu při výstavbě 
111 bytových jednotek v lokalitě Za sv.Jánem, novou smlouvu o sdružení, vč. dodatku č. 1, 
ve které bude další smluvní stranou Bytové družstvo Sv.Ján Kuřim a to za podmínek 
shodných se smlouvou o sdružení  čís. 332/2001. 

 
Hlasováno pro všechny 3 návrhy  současně :  pro 11 
 
Pravidla pro poskytování dotací na výstavbu bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení stanoví jako nezbytnou 
podmínku pro poskytnutí dotace vlastnictví pozemků obcí nebo alespoň většinové spoluvlastnictví. Z tohoto 
důvodu nabízí účastnici smlouvy o sdružení městu spoluvlastnický podíl na pozemcích za symbolickou cenu. 
Jedná se o podíly k pozemkům :  
blok A p.č.2646/27, 2642/21  
blok B p.č.2642/422, 2642/423  
blok C p.č.2642/88, 2642/174  
blok D p.č.2642/424, 2642/425, 2642/244  
blok E p.č.2642/427, 2642/428, 2642/430  
blok F p.č.2642/43.  

     Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje SO  
Poznámka: 
Smlouvy v příloze jsou předkládány informativně a dle schváleného usnesení budou upraveny. 
 
 
1.5.  
Rozvojová lokalita ZŠ Jungmannova (příl. 4A) 
 
Přehled usnesení ZM vážících se k předmětné lokalitě: 
 
1009/01 ZM schvaluje záměr na směnu pozemků mezi městem Kuřim a manž. Bartákovými, Kuřim, 
Komenského 924, v lokalitě „ZŠ Jungmannova“ v poměru 1:1 dle zastavovací studie atelieru ZETA z 10/2000 s 
tím, že každá ze smluvních stran uhradí 1/2 nákladů spojených s převodem 

 
1047/01 ZM v návaznosti na své usnesení č. 1009/01 schvaluje převody pozemků a další majetkoprávní úkony 
dle návrhu budoucí smlouvy a zastavovací studie v rozvojové lokalitě bydlení B0.3 (pod ZŠ Jungmannova) 

 
1035/02  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. 
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Důvodová práva  
Ad 1) Na pozemek, který město získalo směnou v lokalitě pod ZŠ Jungmannova byla vyhlášena veřejná 

nabídka a ke stanovenému termínu se uchází čtyři zájemci. Z tohoto důvodu je na pondělí 15.4. svoláváno 
výběrové řízení obálkovou metodou a s jeho výsledkem budou členové seznámeni na jednání MZ. 

Ad 2) Tento mimořádný příjem je navrhováno využít k posílení položky rozpočtu drobné investice 
jednak v rámci předmětné lokality (budoucí odkup vybudované TI) a dále např. úpravy kolem nového hřiště na 
ZŠ Tyršova, úpravy chodníku a tarasu Zborovská 886, realizaci nového dětského hřiště atd 
 Ad 3) V původním návrhu smlouvy 39/01 se nepočítalo s podílem města na vybudování plynovodu a 
rozvodů NN neboť investor měl v úmyslu ponechat plynovod ve svém vlastnictví a pouze jej pronajmout JMP a 
dále se předpokládalo, že JME zbuduje rozvody NN ve své režii a podíl vybere formou připojovacích poplatků 
od budoucích uživatelů. Tyto představy se ukázaly jako nereálné neboť energetika k připojovacím poplatkům 
navíc požaduje úhradu 60% rozpočtované ceny předem a rovněž se ukázalo, že vlastnictví rozvodů plynu pro 
soukromou osobu nemá žádný význam, ale pro město jej může mít viz. příklad, kdy jsme převodem několika 
dílčích plynovodů do vlastnictví JMP tento podnik na oplátku získali pro rekonstrukci celého rozvodu plynu na 
Podhoří. 
 
Přijaté usnesení : 1045/2002 - V návaznosti na své usnesení č. 1035/02 ZM schvaluje odprodej pozemku 

parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o výměře  648 m2 v lokalitě  „pod ZŠ Jungmannova“ zájemcům 
dle výsledků výběrového řízení a za podmínky, že převezmou odpovídající část závazků 
města ve věci výstavby inženýrských sítí dle smlouvy č 39/2001. 

Hlasováno : pro11 
     Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

        Vyřizuje: SO,FO  
Diskuze: 
Dr.Poledňák -  z VŘ na prodej pozemku vyšla částka 840 tis.  Kč. Navrhuji  povýšit  příjmy z 500 tis. na 600 tis. 

a o tuto  částku povýšit položku ve výdajích  na drobné investice. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.      /2002 
Příjmy 22 – prodej pozemků + 600 000 
Výdaje  570 – drobné investice + 600 000 
Hlasováno : pro 6 - neschváleno 
 
Následovala široká diskuze a předkládání variant k využití  600 tis.  Žádná z předkládaných variant však  nebyla 
přijata, bude zřejmě řešeno na příštím jednání. 
 
Přijaté usnesení : 1046/2002 - ZM schvaluje dodatek čís. 1 ke smlouvě čís. 39/2001, kterým se město zavazuje 

přispět adekvátním podílem k výstavbě plynovodu a rozvodům NN v lokalitě „pod ZŠ 
Jungmannova“. 

Hlasováno : pro11 
 
Dr.Holman  žádá starosty, aby do příštího jednání ZM zaslal informace o postupu prodeji pozemků v Kuřimi.  
 
 
1.6.  
Irena Hrazděrová, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 838 (příl.5A,B) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje pronajmout p. Ireně Hrazděrové, bytem Kuřim, Bezručova čtvrť 838 byt č. 

1124/8 na ul. Bezručova čtvrť na dobu určitou 6 měsíců za předpokladu, že vyklidí byt č. 
838/3 na ul. Bezručova čtvrť, tč. užívaného bez právního důvodu 

Hlasováno : pro 7, zdrž.4 – neschváleno 
 
Usn. č. 88/2002 ze dne 19.3.2002 Rada města Kuřimi doporučila Zastupitelstvu města Kuřimi pronajmout pí. 
Hrazděrové byt č. 1124/8 na ul. Bezručova čtvrť na dobu určitou 6 měsíců v případě, že vyklidí byt č. 838/3 na 
ul. Bezručova čtvrť, t.č. užívaného bez právního důvodu. Dle „Rozsudku“ 6C 887/2000-21 a splátkového 
kalendáře má pí. Hrazděrová splácet částku 5.000,- Kč/měsíc. Tuto částku však uhradila pouze v měsíci říjnu a 
listopadu, od prosince pravidelně splácí pouze 3.000,- Kč/měsíc. Celkový dluh bez poplatků z prodlení činí ke 
dni 4.4.2002 Kč 47.102,-. Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. předkládá ZM kalkulaci plateb v bytě č. 838/3 a 
1124/8. 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje   : L. Malá 
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Dikuze: 
p.Hrazděrová – neplatila jsem proto, že jsem neměla peníze.  1,5 roku jsem čekala na důchod, teď splácím dluh i 

nájem. 
Dr.Poledňák - splátkový kalendář není plněn zcela 
p.Hrazděrová – 5 tis. Kč splátek nemám z čeho splácet, na byt přispívá i druh. 
 
 
 
2. Výstavba města, investice 
 
2.1. Žádosti Města Kuřim o poskytnutí dotací z  „Programu podpory výstavby 
nájemních bytů a technické infrastruktury“  pro rok 2002,  Ministerstva pro místní 
rozvoj (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1047/2002 - ZM bere na vědomí podání žádostí o dotace v roce 2002 na výstavbu nájemních 

bytů a technické infrastruktury pro stavby „Bytové domy v lokalitě Za městským úřadem 
v Kuřimi“ a „Výstavbu RD v ul. Na Vyhlídce v Kuřimi, TI pro 13 rodinných domů“ a bere na 
vědomí aktualizaci žádosti o dotaci pro stavbu „Nástavby, 30 b.j. ul. Školní“. 

Hlasováno : pro  11 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické 
infrastruktury přijímá nové žádosti a aktualizuje žádosti přijaté do konce roku 2000 o dotace pro akce, které mají 
být zahájeny do konce roku 2002.  Stát tímto programem podporuje novou bytovou výstavbu tak, aby  
zajišťovala nabídku volných bytů, náhradu jejich přirozeného úbytku, zvyšování standartu bydlení a jejich 
dostupnost pro nejširší vrstvy obyvatel. Výše dotace na jeden byt je max. 320 tis. Kč, na technickou 
infrastrukturu na jeden byt max. 80 tis. Kč a  na jeden byt  upravený pro zdravotně postižené osoby max. 500 tis. 
Kč.  

Pro rok 2002 navrhuje odbor výstavby podat nebo aktualizovat následující žádosti o dotace na : 
- nájemní bydlení a technickou infrastrukturu pro stavbu „Bytové domy v lokalitě Za městským úřadem 

v Kuřimi“, nová žádost o dotaci ve výši 26 320,- tis. Kč pro 64 bytových jednotek, z toho pro čtyři byty 
určené zdravotně postiženým osobám. Náklady stavby budou upřesněny na základě výběrového řízení na 
dodavatele stavby, hrubý odhad je 112 087,- tis. Kč. Žádost podána v souvislosti s vyhlášením veřejné 
nabídky na investiční záměr a pro případ, že se výstavba bez dotací neobejde . 

- technickou infrastrukturu pro stavbu „Výstavba RD v ul. Na Vyhlídce v Kuřimi, TI pro 13 RD“, nová žádost 
ve výši 1 040,- tis Kč, celkové náklady stavby cca  3 059,- tis. Kč. 

- nájemní bydlení  pro stavbu  „Nástavby 30 bytových jednotek, ul. Školní“, aktualizovaná žádost o dotaci ve 
výši  6 400 tis. Kč, celkové náklady stavby jsou 27 600 tis. Kč.  

      Předkládá:   Ing. Honců Jindřiška 
                          Vyřizuje:  Ing. Kotek Miloš 
Vodka: dotaz na dotaci k výstavbě podkrovních bytů na nám. Osvobození 
Poledňák: Tuto dotaci není zapotřebí aktualizovat, byla již kladně rozhodnuta. Poté, co zastupitelstvo města 
v loňském roce neodsouhlasilo čerpání dotace, byly jednotky převedeny podle smlouvy firmě Dvořák a za tohoto 
stavu by bylo čerpání nesmírně komplikované. 
 
Poznámka : 
Dr.Poledňák – na MěÚ bylo doručeno 6 nabídek na realizaci výstavby bytových domů za MěÚ, z toho 2 

projekty by se obešly bez státní dotace. 
 
 
2.2.  
Koncepce výstavby Integrovaného Výstražného a Varovného systému v Kuřimi (příl. 7) 
 
Návrh usnesení : ZM souhlasí  s koncepcí výstavby integrovaného výstražného a varovného systému v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 7, proti 3, zdrž. 1 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1048/2002 - ZM souhlasí  s podáním žádosti o státní dotaci na výstavbu integrovaného 

výstražného a varovného systému v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 10, proti  1(Ing.Novotná) 
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Síť městského rozhlasu je funkční jen v některých částech města v blízkosti Městského úřadu. Budování 
klasického městského rozhlasu je omezeno jednak technickými možnostmi a stářím rozhlasové ústředny a jednak 
technickými obtížemi souvisejícími s velkou rozlohou města. Z těchto důvodů se v minulosti hledaly jiné 
možnosti ozvučení celého města, tak aby byla zajištěna možnost pohotového informování obyvatelstva. Jako 
perspektivní se ukázal být ozvučovací systém, jehož signál je šířen vybudovaným rozvodem TKR a v roce 2000 
byl poprvé v souvislosti s rekonstrukcemi sítí nn  a veřejného osvětleni v části města vymezené ulicemi 
Legionářská, U stadionu a železniční tratí tento systém instalován. Tímto opatřením bylo zajištěno vysílání 
městského rozhlasu ve výše vymezené lokalitě města a současně bylo umožněno aby vysílání rozhlasu mohli 
občané připojení na TKR sledovat na svých TV přijímačích na infokanále města.  
Předkládaný návrh řeší jednak dobudování celého systému podle projektu zpracovaného v roce 2001 tak, aby 
bylo celé město ozvučeno vnějšími reproduktory a jednak napojení systému na integrovaný výstražný systém ČR 
zajišťovaný zejména operačními středisky HZS. To umožní mj. i pohotové varování obyvatelstva při živelných 
pohromách. Z těchto důvodů je tento systém nazýván integrovaný výstražný a varovný systém (IVVS). Protože 
náklady na nezbytné dobudování IVVS v Kuřimi jsou rozpočtovány na 4,3 mil. Kč, bylo požádáno o státní 
dotaci na jeho výstavbu, která by kryla pořizovací náklady z 50 % a jeho výstavba byla rozdělena do 3 fází 
během 3 let. Koncepce výstavby by měla spočívat v těchto fázích: 
I) Rok 2002  
Výše investice 2 255 454 Kč, z toho je navrhované čerpání 800 000 Kč z rozpočtu městského rozhlasu, 327 727 
Kč z prostředků na výstavbu TKR v rozvojových lokalitách bydlení a 1 127 727 Kč ze státní dotace. 
Za tyto prostředky je navrhováno pořídit: 

a) dovybavení odbavovacího pracoviště v budově MěÚ o nákladech 107 359 Kč 
b) výstavba 37 vnějších ozvučovacích míst v ulicích: Legionářská, Luční, Kout, Nádražní, Farského, 

Štefánikova, Pod Vinohrady, Komenského, Havlíčkova, Vojtova, Podhoří, Brněnská, Dr. Vališe, 
Hybešova, Malá Česká, Boženy Němcové, nám. 1. května, U potoka, Nerudova, Šmeralova, Dukelská, 
kpt. Jaroše, Svat. Čecha, Máchova, Na vyhlídce, Pod Horkou, Křižkovského a Zámecká o nákladech 
1.448 095 Kč 

c) stabilizace a rozšíření TKR o nákladech 700 000 Kč. 
II) rok 2003 
Výše investice 1 336 538 Kč, z toho činí polovinu přímé náklady města a polovinu státní dotace 
Za tyto prostředky je navrhováno pořídit: 

a) výstavba 12 vnějších ozvučovacích míst v ulicích Podhoří, Tyršova, Šmeralova, Fučíkova, Pod 
Slavičkou, Jungmannova, Vrchlického, Tišnovská, o rozpočtových nákladech 482 895 Kč. 

b) Stabilizace a rozšíření TKR o rozpočtových nákladech 853 643 Kč. 
III) rok 2004 
Výše investice 691 311 Kč, z toho činí polovinu přímé náklady města a polovinu státní dotace. 
Za tyto prostředky je navrhováno pořídit: 

a) výstavba 18 vnějších ozvučovacích míst v ulicích: Na zahrádkách, Pod Zárubou, Popkova, Máchova, 
Blanenská, B. Němcové a U rybníka, 

V případě, že se v letošním roce nepodaří získat státní dotaci na výstavbu IVVS, je navrhováno proinvestovat 
800 000 Kč rozpočtovaných na městský rozhlas a zbývající část investic posunout do dalšího období.  

Realizace všech tří etap by měla být po třech letech završena úplným vyřazením starého rozhlasového 
zařízení. V následujících obdobích by byly pouze podle potřeby doplňovány vnější ozvučovací body. 
V případě, že by se státní podporu nepodařilo získat vůbec, realizace celého systému by se tím prodloužila na 
dvojnásobek. 

Od března letošního roku zahájila radnice pravidelné rozhlasové relace denně včetně víkendů v časech 
12:10 hod a 18:15 hod. Večerní čas vysílání byl zvolen s ohledem na regionální vysílání celoplošných 
televizních stanic tak aby vznikl zpravodajský blok regionálního televize, (začátek v 18:00 hod), hlášení 
městského rozhlasu (18:15) hod a v budoucnu i vysílání zpravodajství na městském infokanálu  (18:30 hod). Čas 
poledního vysílání byl volen s ohledem na občany pracující ve směnném provozu.  Protože se radnici ozvalo 
několik občanů, kteří si ztěžovali na nadměrný hluk, připravuje se technické opatření, které by umožnilo oddělit 
signál do televizních přijímačů od signálu do venkovních amplionů. Realizací tohoto opatření přejde MěÚ na 
hlášení venkovními ampliony pouze v 18:15 hod a na hlášení pouze do televizních přijímačů i v dalších časech. 
Časy je možné po dohodě změnit, nebo ponechat pouze jediný. V případě, že by se mělo hlášení rušit, je třeba 
zvážit, zda dále a v jakém tempu pokračovat ve výstavbě IVVS.  
                                                                                                                                      Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
Diskuze: 
Ing.Kotek podrobně vysvětlil předkládaný návrh.  

Ve zkušební lhůtě bylo zaregistrováno několik kritik z řad  obyvatel na četnost hlášení místním 
rozhlasem, proto bylo vysílání rozhlasu ve 12:10 prozatím zrušeno. Ale  v nedaleké budoucnosti bude 
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možné spustit hlášení rozhlasu bez toho, že by  hlášení šlo i do venkovních amplionů. Dosud není 
rozhlas dobře slyšet na Podhoří a Na Loučkách, ale signál jde současně  do celé Kuřimi po kabelové 
televizi – v Infokanálu. 
V případě havárií vody, plynu… je nutné obyvatele informovat. 

Dr.Holman – rozhodnout o koncepci rozhlasu není již pro toto zastupitelstvo aktuální, schválení považuje za 
bezpředmětné. 
Domnívá se, že investice do rozšiřování rozhlasu jsou zbytečná, neperspektivní a v krizových 
situacích jsou  levnější řešení při šíření informací. 

Dr.Poledňák  nesouhlasí s postojem Dr.Holmana 
Jiří Brabec (Zlobice) - systém akustických signálů by mělo v případě nutnosti fungovat (voda, plyn), ale 

neschvaluje předloženou koncepci.  
Upozornil na riziko vysílání oznámení prodejních akcí  prostřednictvím Infokanálu – v hlášení. 

Ing. Kotek – tohoto rizika jsme si vědomi, rada města pověřila tajemníka Ing.Veselého prověřením zákonné 
možnosti tohoto vysílání v rozhlasu, aby se město nedostalo do zmíněných problémů ze strany Rady 
pro rozhlasové vysílání. 

Brabec – domnívá se, že je v současné době porušován zákon o reklamě. 
Hlasováno o ukončení diskuze - schváleno 
 
 
Přestávka 20:05 – 20:15 hod. 
 
 
Žádost paní Dagmar Svobodové, Kuřim, Jungmannova 865 o prominutí poplatku 
z prodlení za neuhrazené vyúčtování služeb za roky 1997 a 1998 k bytu č.3 na ul.Školní 
851 v Kuřimi  (příl.5B) 
 
Přijaté usnesení : 1049/2002 - ZM schvaluje prominutí zbylého poplatku z prodlení k bytu č.p. 851/3 na ul. 

Školní, Kuřim paní Dagmar Svobodové (za neuhrazené vyúčtování služeb roku 1997 a 1998) 
v případě, že uhradí částku odpovídající úroku z prodlení ve splátkách min. 500,- Kč/ měsíc.  

Hlasováno : pro 11 
 
Paní Dagmar Svobodová byla do června 1998 nájemkyní  bytu 2+1 na ul.Školní 851/3. Za vyúčtování služeb v  
roce 1997 a 1998 dlužila Městské správě bytů Kuřim s.r.o celkem 10.936,- Kč, které po dohodě s Městskou 
správou bytů Kuřim s.r.o. po 500,- Kč splátkách v současné době splatila. Nyní bydlí u své matky na 
ul.Jungmannova 865, Kuřim. K datu uhrazení posledního dluhu jí byl vypočítán poplatek z prodlení ve výši 
22.252,- Kč. Ve svém dopise  žádá o prominuté celé dlužné částky těchto poplatků z prodlení. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dluh vůči Městu Kuřim vyšší než 20.000,- Kč, postupujeme dle ustanovení § 85 
odst.e) zák.č.128/2000 Sb. o obcích její žádost Zastupitelstvu města.  
Příloha: Žádost paní Dagmar Svobodové ze dne 26.3.2002 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                 Zpracovatel: Lenka Schneiderová 
Připomínky, změny: 
Dr.Holman – navrhuje prominout  polovinu, tj. 11 tis. Kč- 
Dr.Poledňák - navrhuje přepočítat  dluh na úrok z prodlení – schváleno.  
 
 
2.3.  
Harmonogram úprav nám. 1. května (příl.7A,B,C) 
 
Návrh předkládaný Ing.Kotkem. 
Projektová dokumentace pro stavební povolení k úpravám nám. 1. května byla předána Městu Kuřim 3.4. 2002. 
Lze předpokládat, že po té, co zhotovitel projektové dokumentace doplní nezbytné údaje do výkazu výměr bude 
na přelomu 15. a 16. týdne vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby vyjma výtvarného prvku, jehož 
dodavatelem je Pavel Opočenský, viz výběrové řízení na studii vodního prvku a architektonické řešení 
parkových úprav východní části náměstí. Rovněž lze předpokládat, že výběrové řízení bude vyhodnoceno tak 
aby je bylo možné uzavřít do jednání ZM 28.5.  Uzavření smluv o dílo s dodavatelem stavby i s dodavatelem 
výtvarného prvku „Mokrý kámen“ předkladatel předpokládá až po vyhodnocení výběrového řízení, kdy bude 
známa skutečná cena díla dle zpracovaného projektu a po projednání v ZM. Termín dodávky výtvarného prvku 
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je dle vyjádření Pavla Opočenského cca 5 měsíců, termín dodávky ostatních stavebních objektů od firmy vzešlé 
z VŘ lze odhadnout na 3 až 4 měsíce.  
 
Návrh  harmonogramu: 
Schválení vítězné studie návrhu vodního prvku a parkových úprav sekce A nám. 1. května a výzva sochaři p. 
Pavlu Opočenskému k uzavření smlouvy  na projekt. dokumentaci       06/2001 
Převzetí 1. návrhu smlouvy na projekt. dokumentaci                              09/2001 
Uzavření smlouvy o dodávce projektové dokumentace                           01/2002 
Převzetí dokumentace pro stavební povolení                                           04/2002 
Zadání VŘ na úpravu náměstí mimo výtvarného prvku:                         04/2002 
Vyhodnocení VŘ a schválení dodavatele díla mimo výtvarného prvku: 05/2002 
Vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci                          06/2002 
Uzavření smluv o dílo na „mokrý kámen“ a stavební úpravy náměstí:   06/2002 
Dokončení a předání celého díla:                                                             10/2002 
 
Po široké diskuzi návrh harmonogramu neschválen – viz níže. 
Návrh  usnesení:  ZM schvaluje harmonogram výstavby nám. 1. května dle návrhu A 
 
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby „Úprava nám. 1. května 
v Kuřimi“ po úpravách, dojednaných přímo na zasedání: 
Komise:            Náhradníci: 
Josef Vozdecký                                                                                            Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Miloš Krupica                                                                                                      Ing. Jiří Tauš 
Ing. Miroslav Janča                                                                                                     Petr Vodka 
Ing. Oldřich Štarha                                                                                                      Ing. Martina Bojanovská 
Vladislav Zejda                                                                                                           Ing. Vlasta Indrová 
Pavel Kříž 
Ing. arch. Jaroslav Hlásek 
 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na 

zhotovitele stavby „Úprava nám. 1. května v Kuřimi“ ve složení  dle zápisu. 
O návrhu hlasováno závěrem jednání : viz níže. 
                                                                                                                                     Předkládá: Miloš Kotek 
 
Protinávrh ing.Novotné - neschváleno 
Ing.Novotná na jednání ZM předložila protinávrh harmonogramu  výstavby nám. 1. května, který předpokládá v 

1. kroku uzavření smlouvy o dílo s P.Opočenským na dodávku vodního prvku.  
Dále navrhuje  hlasovat o realizaci  jezírka v sekci „A“ a o výměně  lamp veřejného osvětlení, o 
realizaci pojížděného chodníku vč. osvětlení v sekci „B“, „C“ s max. limitem 800 tis. Kč a 
předložila návrh usnesení, které by pověřilo vedení města jednat s KB ve věci úhrady nákladů na 
výstavbu parkoviště před KB. Dále navrhuje realizovat sekci „D a E“ náměstí v podobě zatravněné 
plochy a navrhuje usnesení , které by pověřilo vedení města jednáním s firmou PKS IMPOS ve věci 
úhrady nákladů na kultivaci  sekce „D,E“ náměstí 

 
Diskuze k oběma návrhům: 
Ing. Kotek – rozdíl názorů je v tom, že v situaci, kdy máme schválen rozpočet na 2,5 mil. na realizaci celého 

náměstí a projekt před stavebním povolením, je navrhováno Ing.Novotnou vyhlásit VŘ na 
dodavatele stavby náměstí s tím, že z toho bude vyjmuta smlouva  na „Mokrý kámen“ 
p.Opočenského. 

Ing.Novotná – navrhuji „projít“ jednotlivé sekce a přijmout rozhodnutí takové, aby zadání realizační firmě bylo 
konkrétní. Jinak by mohly být problémy při plnění díla s firmou, která bude dělat  úpravu náměstí. 
Navrhuji, aby smlouva s p.Opočenským byla uzavřena ihned, protože k realizaci výtvarného díla 
potřebuje 5 měsíců a cena „kamene“ je známá. 

V.Zejda doporučuje nyní na jednání  ZM schválit zadání VŘ a další podrobnosti - harmonogramu prací 
dohodnout na jednání stavební komise – nemá cenu se  veřejně bavit o rozpočtech. 

Ing.Novotná – chci hlasováním schválit nebo neschválit  realizaci vodního jezírka, které nebylo v koncepci díla, 
návrh na jiné osvětlení a zda v sekcích   E a D  udělat nebo neudělat  přípojky pro konání trhů. 

Dr.Holman – souhlasí s návrhem Ing.Novotné. 
Ing.Kotek  - shrnul dosavadní činnost  a jednání mezi městem a p.Opočenským.  
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Vývoj projektu předkládaného projektu : Jednal s Ing.arch.Hláskem o podobě chodníků a parkových 
úpravách, bylo tak předjednáno, že by tam vzniklo jezírko s exotičtější zelení a to bylo zapracováno 
do  této studie.  Co se týče přípojek pro „trhovce“, tento návrh přednesl Ing.Hlásek a já jsem s tím 
souhlasil.   
Celý projekt náměstí je rozdělen na jednotlivé části, které lze přesně určit. Já chci před podpisem 
smlouvy s p.Opočenským  vyhlásit VŘ, abychom  znali skutečnou cenu díla.  

Ing.Novotná – domnívá se, že předložený návrh  není rozčleněn do takových detailů, aby bylo možné jednotlivé 
sekce  realizovat. Pan Opočenský nesouhlasí s podobou nově dopracované studie, jezírko se do celé 
koncepce nehodí – tlumočím jeho nesouhlas. 

Dr.Poledňák - příčina zdržení stavby není na straně úřadu nebo Ing.Kotka, ale do září město čekalo na smlouvu. 
Tu pak RM obratem projednala. Je nadbytečné  nyní schvalovat harmonogram 

p.Vodka – město by se mělo domluvit na rozsahu díla a navrhuji, aby plochy  B,C,D a E náměstí  byly 
zatravněny - ne hlinitopísčitý povrch jako provizorium. 

Ing.Kotek – hlinitopísčitý povrch není  provizoriem. 
Dr.Poledňák – nedoporučuje napřed uzavřít smlouvu s p.Opočenským, žádá, aby město napřed znalo cenu i 

dalších objektů (mimo „kamene“). 
p.Vodka – už teď je spočítáno, že limit bude překročen. 
Dr.Poledňák - jakmile  se nějaká firma zaváže udělat náměstí za schválenou cenu, situaci město zváží. A pokud 

se nevejde do ceny, město buď  schválí navýšení nebo bude jednat  s p.Opočenským o snížení ceny 
„Mokrého kamene“. 

Ing.Novotná žádá  hlasovat jednotlivě  jí předložených návrzích usnesení: 
 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Novotné. 
Návrh usnesení : ZM schvaluje výstavbu vodní plochy – jezírka )20m2 v sekci „A“ na nám. 1. května s max 

limitem čerpání 100 tis.Kč. 
Hlasováno : pro 2 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje  osazení osvětlení v sekci „A“ na nám 1. května  lampami nového typu v počtu 

max. 3 ks a výměnu stávajících  6 ks lamp za lampy nového typu s tím, že původní lampy 
budou využity v jiné části města. Max. limit čerpání na 9 ks nových lamp je 315 tis. Kč. 

Hlasováno : pro 2 -  neschváleno 
 
Návrh usnesení :  ZM schvaluje výstavbu pojížděného chodníku vč. osvětlení a zahražďovacích  sloupků 

v sekci „B“ a „C“ na nám.1. května s max. limitem čerpání 800 tis. Kč vč. nákladů na 
parkoviště u KB, a. s. 

Hlasováno : pro 8 – neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM  pověřuje  vedení města jednáním s KB, a.s. ve věci úhrady nákladů na parkoviště u KB 

s tím, že pokud tato nebude ochotna náklady uhradit, nebude parkoviště realizováno. 
Hlasováno :  pro 7 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje realizaci  zatravněné plochy s parkovými chodníky a s omezenou vegetací 

v sekci „D“ a „E“ na nám. 1. května s max. limitem čerpání 1000 tis.Kč vč. nákladů 
hrazených firmou  PKS IMPOS, a.s. 

Hlasováno : pro 6 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : ZM pověřuje  vedení města jednáním s firmou PKS IMPOS, a.s. ve věci úhrady nákladů na 

kultivaci sekce „D“ a „E“ na nám.1. května  
O návrhu nehlasováno – staženo. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje tento harmonogram výstavby nám. 1. května: 
04/2002 – uzavření smlouvy  s p.Opočenským na dodávku vodního prvku 
04/2002 – dopracování projektové dokumentace (bude- schválena parková úprava sekce „D“ a „E“). 
04/2002 – projednání s KB, a.s. úhrady  nákladů na parkoviště před KB. 
04/2002 – projednání s firmou PKS IMPOS, a.s. úhrady nákladů na parkové úpravy sekce „A“ a kultivace sekce 

„D“ a „E“ 
05/2002 – zadání VŘ na úpravu náměstí dle schváleného rozsahu ZM mimo výtvarného prvku 
06/2002 – vyhodnocení VŘ a schválení dodavatele úprav náměstí mimo výtvarného prvku 
07/2002 – vydání stavebního povolení vč. nabytí  právní moci 
08,09/2002 -  realizace díla vč. výtvarného prvku 
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Hlasováno :  pro 6 -  neschváleno 
 
Hlasováno o původním harmonogramu prací  přeloženého Ing.Kotkem: 
Návrh  usnesení:  ZM schvaluje harmonogram výstavby nám. 1. května dle návrhu A 
Hlasováno : pro 5, proti 2, zdrželi se .2 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1050/2002 - ZM schvaluje složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového 

řízení na zhotovitele stavby „Úprava nám. 1. května v Kuřimi“ ve složení  dle zápisu. 
Hlasováno : pro 10 
 
Přestávka 22- 22:10 hod. 
p.Uchytil odchází z jednání ZM. 
 
 
3. Finanční záležitosti  
3.1. Výsledky hospodaření k 31.12.2001   ( příl. 8A,B  ) 
 
Přijaté usnesení : 1051/2002 - ZM schvaluje výsledky hospodaření Města Kuřimi a vyúčtování bytových fondů  

k 31.12.2001. 
Hlasováno : pro 10 
 
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 
 
Tento výsledek hospodaření byl odkontrolován  pracovnicemi OkÚ Brno – venkov ( audit hospodaření ), zápis a 
komentář v následujícím materiálu. 
Bez připomínek.       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
3.2.  
Změna rozpočtu (příl.9) 
 
Přijaté usnesení : 1052/2002 - ZM schvaluje změnu schváleného rozpočtu Města Kuřimi ve výši části 

rozpočtového opatření č.1, týkající se přijatých dotací a výdajů na soc. dávky - dle zápisu.  
Hlasováno : pro 10 
 
ZM schválilo rozpočet města v prosinci roku 2001, tudíž v době, kdy nebyla známa přesná výše státní dotace 
připadající našemu městu. Tato výše byla rozpočtovým opatřením upravena dle sdělení OkÚ na lednovém 
zasedání ZM. Při republikové sumarizaci musí být výše všech přijatých dotací obcí v jejich schválených 
rozpočtech rovna dotacím dle státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je nutné,aby část rozpočtového opatření, 
týkající se právě těchto dotací se nenazývala rozpočtovým opatřením ( toto se projeví až v upraveném rozpočtu ) 
ale změnou schváleného rozpočtu., čili se jedná pouze o administrativní úkon. Tato změna je následující: 
 
Příjmy: ř. 17a dotace  + 979 500 Kč 
Výdaje:ř. 280 soc.dávky + 600 000 Kč   
Rezerva:   + 379 500 Kč 
 
Zbývající změny ve schváleném rozp. opatření zůstávají rozp. opatřením. 
Bez připomínek. 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
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3.3.  
Zpráva o kontrole hospodaření   ( příl. č.  10A ) 
 
Přijaté usnesení : 1053/2002 - ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kuřimi 

za rok 2001. 
Hlasováno : pro 10 
 
Na základě proběhlé kontroly hospodaření města v roce 2001 pracovnicemi OkÚ Brno – venkov, je ZM 
předkládána zpráva o této kontrole. Tuto zprávu projednala dne 2.4.2002 RM a předkládá ji tímto ZM k 
odsouhlasení. 
Kopie zprávy je v příloze. 

Ve dnech 18.3. – 25.3.2002 proběhl na MěÚ v Kuřimi audit hospodaření, který provedly pověřené 
pracovnice Okresního úřadu Brno – venkov. Kontrola byla zaměřena na ověření účetní uzávěrky a výsledku 
hospodaření za rok 2001, na hospodaření dle rozpočtu, na provedení inventarizace majetku a vedení účetnictví 
města.  

Dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Kuřim za rok 2001  ( v   příloze ) byly zjištěny 
nedostatky, které nebyly v souladu se zákonem č. 120/2000 Sb., o obcích a se zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dle této zprávy se jedná o následující nedostatky: 

 
V oblasti rozpočtu: 

- příspěvky na financování školských zařízení schválila RM jako rozp.opatření ze zákona a 
nebyly schváleny ZM   

 
Komentář - tyto dotace schválilo zpětně na svém zasedání ZM dne 13.12.2001 

- ZM schválilo rozpočtová opatření za rok 2001, u zápisu chybí příloha, není zřejmé, o jaká 
rozpočtová opatření se jedná 

 
Komentář – příloha nechybí u oficiálního zápisu,ale není obsahem zápisu v počítači na  
                    serveru , kontrole byla tato rozpočtová opatření předložena, ZM by nepřijalo  
                    usnesení, aniž by vědělo o čem hlasuje 
 

- nebyl dodržen upravený rozpočet jednotlivými správci kapitol 
 
Komentář – ve struktuře rozpočtu tak, jak byl schválen v loňském roce toto ani zajistit  

         nelze, byl schválen do paragrafů a položek, v letošním roce již byl schválen  
         v jednodušší formě a byla k plnění rozpočtu přijata interní směrnice, která tuto  
         oblast ošetřuje 
 
- při schvalování některých usnesení ZM nebo RM tyto orgány nepřijaly k tomuto usnesení 

rozpočtové opatření 
 
Komentář – takováto usnesení schvalována byla, žádný výdaj ovšem nebyl vyplacen bez  
                    alespoň těchto usnesení ( bez vědomí RM nebo ZM ) 
 
V oblasti inventarizace: 

- v zápise vykázána škoda organizace ve výši 1 589 565 Kč ( penále za neoprávněné užití dotace 
na výstavbu podkrovních bytů, škodu vzala na vědomí pouze RM, tato skutečnost je 
v rozporu se zákonem o obcích, při schvalování rozpočtu nebyla úhrada do rozpočtu 
zapracována, penále bylo škodou organizace, škoda nebyla dále řešena a nebyly vyvozeny 
postihy a určena náhrada škody 

 
Komentář – situace byla kontrolnímu orgánu popsána a některé jejich závěry se nezakládají na  

pravdě, především není pravda, že záležitost byla projednána pouze RM, ZM se   
s problémem seznámilo při projednávání rozpočtu na rok 2001 a úhrada této   
sankce byla do rozpočtu zapojena ( byla rozpočtována na paragraf bydlení 3612,    
zaúčtována ovšem na paragraf 6399 – finanční operace ) 
 

- dle inventarizace účtu 042 .. mělo město rozestavěno 104 investičních akcí, tyto měly být po 
dokončení převedeny na účet 021.. budovy a stavby, u některých se tak nestalo 

Komentář -  bude neprodleně napraveno, provede odbor výstavby 
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V oblasti účetnictví: 

- namátkově byly zkontrolovány účetní doklady a byly shledány některé drobné nedostatky, 
především se jedná o chybování v některých položkách či paragrafech  

 
Komentář – tyto chyby neměly vliv na stav účetní uzávěrky a ni na hospodářský výsledek 
 

Závěrem lze konstatovat, že závažnější nedostatky v oblasti rozpočtu byly zčásti napraveny již před 
touto kontrolou a to přijetím rozpočtu v jednodušší formě a přijetím interní směrnice o hospodaření 
s rozpočtovými prostředky, některé vytknuté chyby ve své podstatě chybami nebyly a byly popsány jen 
z důvodu nedůslednosti při kontrole ze strany kontrolního orgánu. Chyby z oblasti inventarizace ) převedení 
nedokončených investic do dokončených ) bude provedeno neprodleně. 
Bez připomínek.       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
3.4.  
Podnikatelský OBOLUS (příl. 11) 
 
Přijaté usnesení : 1054/2002 - RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.358,- Kč TJ SOKOL 

Kuřim na zakoupení jistící pomůcky GRIGRI pro horolezecký oddíl  - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS. 

Hlasováno : pro 10 
 
Dne  3.4.2002  se dostavil  podnikatel – FO, pan Petr Dufek a uplatnil na předepsaném  tiskopise podnikatelský 
OBOLUS  ve výši 2.358,- Kč. Tuto částku určil TJ SOKOL Kuřim na zakoupení jistící pomůcky GRIGRI pro 
horolezecký klub. 

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
3.5.  
Benefiční ples stavebníků půdních vestaveb (příl. 12A) 
 
Přijaté usnesení : 1055/2002 - ZM děkuje organizátorům benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb za 

předaný výtěžek 8.240,66 Kč a na návrh organizátorů plesu schvaluje výstavbu dalšího 
dětského hřiště v lokalitě Na Královkách ve staré zástavbě. 

Hlasováno : pro 10 
 
Již třetím rokem město obdrželo výtěžek z „plesu půdařů“ a již tradičně je navrhováno využití této spontánní 
aktivity mladých obyvatel Kuřimi k vybudování dětského hřiště. Předpokládaný rozsah je obdobou hřiště na 
ulici Bezručově. Úhrada bude provedena z položky 410 ostatní vzhled města nebo položky 570 drobné investice. 

Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
        Vyřizuje: výst. 
 
 
3.6.  
Obědy – Klub důchodců  (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1056/2002 - ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2002, 

v souvislosti se změnou způsobu úhrady za dodanou stravu důchodcům na Klub důchodců.  
  Příjmy – ř.    37   + 500.000,- Kč      
  Výdaje – ř. 300    + 500.000,- Kč   
Hlasováno : pro 10 
 
Od měsíce března se na základě smluvního vztahu s Penzionem pro důchodce mění způsob úhrady obědů od 
důchodců, stravujících se v Klubu pro důchodce. Doposud se stravné vybíralo v režii Penzionu, jelikož je Klub 
důchodců  zařízením města, od měsíce března vybírá stravné paní Černá, prostředky odvádí městu a to hradí 
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Penzionu odebranou stravu na základě vystavené faktury. Toto opatření nemá žádný přímý dopad na rozpočet 
města,protože vybrané prostředky jsou ve stejné výši odváděny Penzionu.   
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
4. Různé 
4.1.  
Výtěžek veřejné sbírky (příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1057/2002 - ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi s výtěžkem 9.270,- Kč 

ve prospěch dětského domova ve  Vranově a schvaluje  Dětskému domovu dar ve stejné 
výši, jako činil výtěžek sbírky. 

Hlasováno : pro 10 
 
Město Kuřim uspořádalo ve dnech  23.1.2002 – 2.4.2002 veřejnou sbírku ve prospěch dětského domova ve 
Vranově. Sbírka se uskutečnila sběrem do uzamčených kasiček, z nichž jedna byla umístěna na MěÚ a druhá 
v obchodním domě Albert. Druhou možností jak přispět bylo převést prostředky na speciální bankovní účet. 
K uzávěrce sbírky byly vybrány následující prostředky: 
 
Kasička Albert –   2 043,60 Kč 
Kasička MěÚ -   7 226,50 Kč   
Účet -           0,-    Kč 
CELKEM:  9 270,10 Kč 
        Předkládá: Ing. Miloš Kotek  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
Připomínka: 
Mgr.Vičar navrhuje schválení příspěvku města ve stejné výši, jakou činil výtěžek sbírky. 
 
 
4.2. 
Převod majetku města na MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. – 
bývalá hydroforové stanice na ul. Legionářská (příl. 15) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje převod bývalé hydroforové stanice (budova a pozemek) do majetku firmy 

MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŔIM, spol. s r.o. 
Hlasováno : pro 0, proti 10 - neschváleno 
 
Na základě vzniku nové majetkoprávní situace v TKR se rozhodlo MTCK požádat Město Kuřim o doplnění 
převodu TKR o budovu bývalé hydroforové stanice na Legionářské ulici za účelem zřízení zákaznického centra 
kabelové televize Kuřim.  
To by obnášelo tyto prostory:  
1. pokladna, která z důvodů hmotné odpovědnosti musí být obsazena odděleně.    
2. kancelář vedení a správy TKR 
3. dílna techniků TKR 
4. sklad náhradních dílů.  
Domníváme se, že MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o. je v lokálním měřítku natolik 
důležitá společnost, aby si zřídila vlastní zákaznické centrum. 

Předkládá: Marián Uchytil   
 
 
4.3. 
Úprava zadání změny č. VI územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  (příl.16) 
 
Přijaté usnesení :  1058/2002 - ZM schvaluje upravené zadání změny č. VI územního plánu sídelního útvaru 

města Kuřimi,  sestávající se ze změn R a T, s vyloučením změny S z dalšího projednávání  
v rámci návrhu.  

Hlasováno : pro 10  
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Dne 5.3.2002 předložil odbor výstavby k projednání ZM schválení zadání změny č. VI. územního plánu SÚ 
města Kuřimi, sestávající se ze změny R(rozšíření lokality B 6.1), S(rozšíření obalovny o administrativní zázemí 
a parkování) a T(změnu plochy veř.zeleně na bydlení v rodinných domech pro pozemek p.č.3279). V příloze je 
přiložen projednaný materiál s termíny projednání zadání s veřejností a DOOS spolu s výslednými podněty a 
stanovisky.  

 U změny S(rozšíření obalovny o administrativní zázemí a parkování) však nastaly nové skutečnosti, jejichž 
vyřešení a následné projednání by značně časově pozdržely projednávání návrhu změn R a T. Při  pokračujících 
konzultacích s projektantem „Technické studie sil. I/43 v úseku Česká - Kuřim“ bylo dohodnuto zvážení 
varianty řešení křižovatky u Podlesí a to překrytím navrhované čtyřproudové komunikace a zajištění průchodu 
nadregionálního biokoridoru Šiberná-Březina posunutím jeho trasy.  

Vzhledem k tomu, že předmětná studie je ve fázi rozpracovanosti a je stále v jednání dopravní vyřešení 
mimoúrovňového napojení území Kuřimi, navrhuje odbor výstavby  vyloučení změny S z dalšího projednávání 
v rámci návrhu změn č.VI,  a tuto změnu přesunout na pozdější dobu, kdy bude studie dořešena po stránce 
dopravního napojení území Kuřimi  a jako celek schválena  Ředitelstvím silnic a dálnic. Žadateli změny S, 
Silnicím Brno spol. s r.o., bude navrácena záloha ve výši  1 500,- Kč na pořízení projektové dokumentace pro 
návrh změny ÚP.  

                 Předkládá:  RNDr. Poledňák Igor 
             Vyřizuje :  Honců Jindřiška 
 
 
Pan Vodka předkládá na základě posledních výpočtů návrh na zvýšení prodejní ceny TKR v Kuřimi o 231.161,- 
Kč . 
Přijaté usnesení : 1059/2002 - ZM zvyšuje prodejní cenu za TKR v Kuřimi ( prodej schválen usnesením ZM 

čís. 1023/2002  dne 5.3.2002)  o 231.161,- Kč. 
Hlasováno : pro 10 
 
 
Dr.Holman  navrhuje revokovat 3. návrh usnesení  z mat.  čís. 7C předkládaného Ing.Novotnou –  neschváleno. 
 
 
Dr.Poledňák informuje o vzniklých dohadech, zda město Kuřim nepodporuje vystěhování romské komunity 

z Kuřimi.  
Situace se stěhováním Romů vznikla naprosto samovolně a z jejich vlastní iniciativy, důvodem byl 
rozdíle cen bytů  mezi  Kuřimí a  Ústí nad Labem. 

 
 
Ing.Jan Brabec (z veřejnosti)  se dotázal, jakým orgánem bylo schváleno vyvěšení  vlajky Tibetu dne 10.3. na 
radnici v Kuřimi. 
Dr.Poledňák – město  k tomu žádné usnesení nepřijalo. 
  Současně předkládá níže uvedený návrh. 
Přijaté usnesení : 1060/2002 - ZM schvaluje každoroční vyvěšování vlajky Tibetu u příležitosti výročí dne 

10.3. a to až do doby, kdy Tibet nabude svobody. 
Hlasováno : pro 9, zdrž.1 (Holman) – schváleno. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1039/2002  
ZM schvaluje 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. 
 
1040/2002  
ZM schvaluje budoucí pronájem objektu  umělecké školy s příslušenstvím Základní umělecké škole Kuřim, 
okres Brno-venkov na základě souhlasu zřizovatele - Jihomoravského kraje. Umělecká škola je t.č. realizována 
dle „Rozhodnutí“ stavebního úřadu MěÚ v Kuřimi Č.j. 124/výst/41/2001/Ma ze dne 20.2.2001, právní moc ze 
dne 13.3.2001 na pozemcích parc.č. 486/2 a 486/3 k.ú.Kuřim. Pronájem bude sjednán po kolaudaci stavby 
počínaje srpnem 2002 s tím, že  nájemce bude hradit  symbolické nájemné 1,- Kč/rok, provozní náklady a 
drobnou údržbu a opravy předmětu nájmu.  Nájem se sjednává na dobu určitou 50 let. 
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1041/2002  
ZM schvaluje s připomínkami uzavření smluv s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi a.s. Brno, Hybešova 
254/16 k zajištění správy údržby a rozvoje vodárenské infrastruktury Města Kuřimi: 

 Nájemní a provozní  
 Mandátní (zajištění inženýrské činnosti) 
 Dle §269, odst. 2 Obch Zák. (zajištění vodoměrů a navrtávacích pasů) 

 
1042/2002  
ZM schvaluje nabytí 51% podílu pro Město Kuřim na pozemcích v lokalitě „Za Sv. Janem“ za účelem výstavby 
družstevních bytů v souladu s podmínkami dotačního programu Státního fondu rozvoje bydlení. 
 
1043/2002  
ZM schvaluje nabytí pozemku pro Město Kuřim z majetku  Moravská stavební - Invest,a.s., lemujících 
Mouzovský potok tak, aby výsledná šíře  pruhu pozemku v majetku města činila minimálně 8 metrů. 
 
1044/2002  
ZM schvaluje nahrazení Smlouvy o sdružení čís. 332/2001 ze dne 8.3.2002, uzavřené se spol. Moravská 
stavební - Invest, a.s. za účelem společného postupu při výstavbě 111 bytových jednotek v lokalitě Za sv.Janem, 
novou smlouvu o sdružení, vč. dodatku č. 1, ve které bude další smluvní stranou Bytové družstvo Sv.Ján Kuřim 
a to za podmínek shodných se smlouvou o sdružení  čís. 332/2001. 
 
1045/2002  
V návaznosti na své usnesení č. 1035/02 ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o výměře  
648 m2 v lokalitě  „pod ZŠ Jungmannova“ zájemcům dle výsledků výběrového řízení a za podmínky, že 
převezmou odpovídající část závazků města ve věci výstavby inženýrských sítí dle smlouvy č 39/2001. 
 
1046/2002  
ZM schvaluje dodatek čís. 1 ke smlouvě čís. 39/2001, kterým se město zavazuje přispět adekvátním podílem 
k výstavbě plynovodu a rozvodům NN v lokalitě „pod ZŠ Jungmannova“. 
 
1047/2002  
ZM bere na vědomí podání žádostí o dotace v roce 2002 na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury 
pro stavby „Bytové domy v lokalitě za městským úřadem v Kuřimi“ a „Výstavbu RD v ul. Na Vyhlídce 
v Kuřimi, TI pro 13 rodinných domů“ a bere na vědomí aktualizaci žádosti o dotaci pro stavbu „Nástavby, 30 
b.j. ul. Školní“. 
 
1048/2002  
ZM souhlasí  s podáním žádosti o státní dotaci na výstavbu integrovaného výstražného a varovného systému 
v Kuřimi. 
 
1049/2002  
ZM schvaluje prominutí zbylého poplatku z prodlení k bytu č.p. 851/3 na ul. Školní, Kuřim paní Dagmar 
Svobodové (za neuhrazené vyúčtování služeb roku 1997 a 1998) v případě, že uhradí částku odpovídající úroku 
z prodlení ve splátkách min. 500,- Kč/ měsíc.  
 
1050/2002  
ZM schvaluje složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na zhotovitele stavby 
„Úprava nám. 1. května v Kuřimi“ ve složení  dle zápisu. 
 
1051/2002  
ZM schvaluje výsledky hospodaření Města Kuřimi a vyúčtování bytových fondů  k 31.12.2001. 
 
1052/2002  
ZM schvaluje změnu schváleného rozpočtu města Kuřimi ve výši části rozpočtového opatření č.1, týkající se 
přijatých dotací a výdajů na sociální  dávky - dle zápisu.  
 
1053/2002  
ZM bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kuřimi za rok 2001. 
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1054/2002  
RM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.358,- Kč TJ SOKOL Kuřim na zakoupení jistící pomůcky 
GRIGRI pro horolezecký oddíl  - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1055/2002  
ZM děkuje organizátorům benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb za předaný výtěžek 8.240,70 Kč a na 
návrh organizátorů plesu schvaluje výstavbu dalšího dětského hřiště v lokalitě Na Královkách, ve staré zástavbě. 
 
1056/2002  
ZM schvaluje rozpočtové opatření č.  3 k rozpočtu města Kuřimi na rok 2002, v souvislosti se změnou způsobu 
úhrady za dodanou stravu důchodcům na Klub důchodců.  
  Příjmy – ř.    37   + 500.000,- Kč      
  Výdaje – ř. 300    + 500.000,- Kč   
 
1057/2002  
ZM schvaluje vyúčtování veřejné sbírky města Kuřimi s výtěžkem 9.270,- Kč ve prospěch dětského domova ve  
Vranově a schvaluje  Dětskému domovu  dar  ve stejné výši, jako činil výtěžek sbírky. 
 
1058/2002  
ZM schvaluje upravené zadání změny č. VI územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi,  sestávající se ze 
změn R a T, s vyloučením změny S z dalšího projednávání  v rámci návrhu.  
 
1059/2002  
ZM zvyšuje prodejní cenu za TKR v Kuřimi ( prodej schválen usnesením ZM čís. 1023/2002  dne 5.3.2002)  o 
231.161,- Kč. 
 
1060/2002  
ZM schvaluje každoroční vyvěšování vlajky Tibetu u příležitosti výročí dne 10.3. a to až do doby, kdy Tibet 
nabude svobody. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 10 
 
Ing.Kotek vyzval členy ZM k podání  návrhů firem na výstavbu nám.1. května.  
 
Starosta ukončil jednání ZM v 22:55 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
V Kuřimi dne 16.4.2002 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Mgr.Martin Vičar          Miloš Kotek st. 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
1, 1A Majetkoprávní  úkony 
2,2A Připomínky ke smlouvě  s BVaK 
2B Návrhy  smluv s BVaK 
3,3A-C Družstevní výstavba Za Sv.Jánem – nabytí 51% podílu 
4,4A Rozvojová lok. ZŠ Jungmannova 
5,5A I.Hrazděrová,D.Svobodová -  bytová agenda 
6 Žádosti o poskytnutí dotací – výstavba bytů,TI 
7 koncepce výstavby VVS 
7,7A-C Návrhy harmonogramů úprav nám.1. května 
8,8A,B Výsledky hospodaření města k 31.12.2001 
9 Změna rozpočtu 
10,10A Zpráva o kontrole hospodaření 
11 podnikatel.Obolus 
12,12A Benefiční ples 
13 Obědy - KD 
14 Výtěžek veřejné sbírky 
15 MTCK – žádost o převod hydrofor. stanice 
16Úprava zadání  č.IV. ÚP 
-  usnesení návrhové komise 
-  Prezenční listina 
- přehled nesplněných úkolů v mezidobí 
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