
Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 04/2002  konaného dne 28.05.2002 
 

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

PaedDr. David Holman, MVDr. Lenka Horáková , Miloš Kotek st., Ing. Miloš Krupica, Ing. Hana 
Novotná, , Petr Vodka, Vladislav Zejda 
 

Omluveni : Dr.Ing. Jiří Marek, Marian Uchytil, Mgr. Martin Vičar, Ing.František Veselý  
 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva,  
 
V 18.00 hodin bylo přítomno na Klubu důchodců v Kuřimi,  Popkova 1006 pouze 7 členů zastupitelstva, 
zahájení bylo posunuto na 19.00 hodin. 
Starosta města RNDr. Igor Poledňák  zahájil jednání ZM v 19.00 hodin, na jednání bylo přítomno 9 členů ZM, 
zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 
Ověřovatelé zápisu : Petr Vodka, Ing. Miloš Krupica  
Hlasováno: pro 9 
 
Návrhová komise : Vladislav Zejda , MVDr. Lenka Horáková 
Hlasováno:  pro 9 
 
Program :  
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček  na byt. výstavbu 
3. Žádosti o přípěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4. Finanční záležitosti – Inventarizace majetku města k 31.12.01, Rozpočtová opatření, Změn a 

odměňování členů ZM a RM 
5. Různé – VŘ na úpravy nám. 1. Května, Dotace autobus.. linek Jinačovice-Rozdrojovice-Bystrc, 

I.Hrazděrová-.byt Bezručova  838, Moravské stavební-vyvázání pozemku ze zástavy, 
Rozšíření podnikatelské činnosti města, Odprodej pozemku  p.č. 2786/47, Stanovení 
počtu členů ZM 

 
Hlasování o programu:  Pro 9 
 
 

1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. Renata Dvořáková, trvale bytem Kuřim, Wolkerova 947 – žádost o výměnu bytu 
(příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : ZM neschvaluje jiné nestandartní řešení bytové situace než je v místě obvyklé (OZV č. 9/99  

ze dne 18.10.1999) paní Renaty Dvořákové, trvale bytem Kuřim, Wolkerova 947 
 
 Termín  plnění  : 31.12.2002 
                               Zodpovídá  :  SO 
Hlasováno: Pro 9 
 
RM svým usn. č. 148/2002 ze dne 30.4.2002 nedoporučila ZM jiné, nestandartní řešení bytové situace než je 
v místě obvyklé (OZV č. 9/99 ze dne 18.10.1999). 
Z majetku firmy INVESTRENT spol. s r.o. zakoupilo Město Kuřim v r. 2001 pět jednopokojových bytových 
jednotek, které byly určeny převážně pro rodiny s dětmi, které na „ubytovně“ na ul. Wolkerova dlouhodobě 
bydlely, neměly jinou možnost bydlení a finanční prostředky na zakoupení bytů. Na základě „zvláštního 
pořadníku“ schváleného usn. RM č. 58/2001 ze dne 12.2.2001 a výběrového řízení ze dne 22.2.2001 byl pí 
Renatě Dvořákové přidělen byt č. 947/43 1+k.k. na ul Wolkerova v Kuřimi (bez jejího finančního přispění). 
Paní Dvořáková podala dne 22.4. 2002 na správní odbor MěÚ Kuřim žádost „o co nejrychlejší“ výměnu 
předmětného bytu, neboť byt je pro 4 osoby nevyhovující – (viz příloha). Město Kuřim však v současné době 
nemá v „nabídce na směnu obecních bytů“ k dispozici žádný větší byt, který by mohl nabídnout ke směně.  

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje   : L. Malá 
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1.2. Veřejná nabídka na odprodej obj. čp. 1013 s poz.parc.č. 2080 k.ú.Kuřim o výměře 
144 m2 –techn. vybavenost a poz.parc.č. 2081 k.ú.Kuřim o vým. 319 m2 – orná půda 
(objekt bývalé hydroforové stanice v Kuřimi) 
 
Přijaté usnesení : ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej obj. čp. 1013 s poz.parc.č. 2080 

k.ú.Kuřim o vým. 144 m2 – techn. vybavenost  poz.parc.č. 2081 k.ú.Kuřim o vým. 319 m2 
– orná půda za cenu minimálně 1.250 tis.  Žádosti se přijímají k poslednímu pracovnímu 
dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízené nemovitosti se rozhodne o nejvyšší 
nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 

 
        Termín plnění : 31.12.2002 
        Zodpovídá : SO 
Hlasováno pro 9 
  
Usn. RM číslo 92/2002 ze dne 19.3.2002 byla vyhlášena veřejná nabídka na prodej shora uvedených nemovitostí 
za cenu min. 1.250 tis. Kč. Konečný termín pro podání nabídek byl stanoven na 30.4.2002. K tomuto datu  byla 
SO evidována jediná nabídka a to Sboru badatelů bible. O koupi nemovitosti  „Sbor“ projevil  vážný zájem. Byl 
však rovněž jedním z účastníků výběrového řízení na prodej pozemku parc.č. 2786/47 o vým 648 m2  v lokalitě 
pod „ZŠ Jungmannova“.  Vzhledem ke skutečnosti, že první dva zájemci z obálkové metody od záměru 
pozemek od města koupit odstoupili, jako třetí v pořadí byla otevřena obálka „Sboru badatelů bible“. Dle sdělení 
zástupce Pavla Žídka tito upřednostňují koupi pozemku pod ZŠ Jungmannova  před koupí objektu hydroforové 
stanice.  Navrhují však odprodej řešit „Smlouvou o budoucí kupní smlouvě“ se zálohou 100.000,- Kč z důvodu 
dosud stavebním úřadem MěÚ v Kuřimi  nevydaného územního rozhodnutí na výstavbu RD v lokalitě pod „ZŠ 
Jungmannova“. S ohledem na záměr „badatelů bible“ stavět na „zelené louce“,  od záměru na koupi obj. bývalé 
hydroforové stanice nereflektují. 

   Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : Němcová 
 
 
 

2. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu 
 
Přijaté usnesení:  ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro 

podporu bytové výstavby dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na 
bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků , a to dle návrhu. 
 
Termín plnění: 31.12.2002 
Zodpovídá:       SO 

 
Hlasováno: Pro 9 
 
Výběrová řízení na poskytnutí půjček na výstavbu nového bytu nebo  rodinného domu, nebo na koupi do 1 roku  
od kolaudace od stavebníka z Fondu pro podporu bytové výstavby jsou vyhlašována již od roku 1997. Jelikož 
zájem o poskytování těchto půjček trvá, navrhujeme vyhlásit další kolo výběrového řízení. Zájemci budou moci 
předkládat své žádosti na předepsaném formuláři do 02.08.2002. Půjčka se opět poskytuje do výše 200 tis.  
s úrokem 4% , se splatností 5 let a s možností  odkladu čerpání o 4 roky. 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   Lenka Krejčová 

 
 

3. Žádosti o příspěvek z  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
(příl. 4 A-C) 
 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle 

návrhu Výboru kulturního fondu s doplněním a aktualizaci statutu „Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti “ (schváleného dne 12.3.2001 usn. ZM 1033/2001) dle návrhu. 

 
 Zodpovídá : SO  
 Termín plnění : 30.6.2002 
Hlasováno: Pro 9 
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Dne 15. května 2002  zasedal dle plánu Výbor KF  ve složení : Martin Vičar (předseda), Hana Burianová, Naďa 
Chocholáčová, Alena Szabová a Filip Doné  a projednal 16 žádostí 13 žadatelů. Doporučil schválení příspěvků 
v celkové výši 152.500,- Kč s tím, že žádost  Plaveckého klubu (25.000,-) ponechává na rozhodnutí ZM. 
Souhrn předpisu k 28.5.2002: 
Pro I. a II. kolo KF byly  doporučeny (vč. žádosti Plavec. klubu) příspěvky ve výši 867.370,-  Kč, takže do 
rozpočtovaného 1 mil. Kč na letošní rok zbývá  cca 132.630,- Kč. 
K 31.3.2002 bylo proplaceno z KF 
Souhrn skutečnosti k 15.5.2002 
Proplaceno k uvedenému datu 307 tis. dle žádostí  z KF a 226 tis. za rekonstrukci toalet na KD.  
Tyto  položky jsou za žádosti z r. 2001. 
 
Schválené žádosti vč. Dodatků. 
 

Požadovaný Schválený 
Čj. Žadatel účel čerpání příspěvek příspěvek Poznámka výběrové komise KF 

1. 
SK Kuřim – oddíl 
stolního tenisu 

nákup věcných cen pro turnaj ve 
stol. tenise 5 000 Kč 5 000 Kč   

2. 
Sbor dobrovolných 
hasičů Kuřim 

věcné ceny a technické 
zabezpeč. soutěže mladých 
hasičů. 7 000 Kč 7 000 Kč   

3. DDM Kuřim 

propagace, občerstvení a ceny 
pro vítěze Veřejné soutěže a 
výstavy plastikových modelů 
„Memoriál Otty Jebáčka“ 4 000 Kč 4 000 Kč   

4. ZUŠ v Kuřimi 
zakoupení violoncella, smyčce a 
povlaku 20 000 Kč 20 000 Kč   

5. 
Sportovně střelecký 
klub TOS Kuřim 

propagace, ceny pro vítěze a 
technické zabezpečení střelecké 
soutěže VC Kuřimi ve střelbě 9 000 Kč 7 000 Kč 

komise navrhuje podmínit čerpání 
příspěvku předložením rozpočtu veškerých 
příjmů a výdajů souvisejících s akcí 

6. 
Sportovně střelecký 
klub TOS Kuřim 

zakoupení sítě oddělující prostor 
sálu tělocvičny a balkonu (ZŠ 
Jungmannova) 3 000 Kč 3 000 Kč   

7. 
Sportovně střelecký  
klub TOS Kuřim 

zpracování posudku soudního 
znalce na svislou záchytnou 
stěnu 2 500 Kč 2 500 Kč   

8. 
Městská knihovna 
Kuřim 

částečné pokrytí ročního 
paušálního poplatku telefonní 
internetové linky 5 000 Kč 5 000 Kč 

komise doporučuje ZM zvážit jiné 
možnosti řešení připojení Knihovny 
k internetu (přes TKR k MU... ?) 

9. Společenské centrum 

zakoupení pořadu 
„Maxidiskotéky“ (1. června 
2002, Den dětí) 9 000 Kč 9 000 Kč   

10. 

ZO Sdružení 
zdrav.postižených 
v Kuřimi 

zakoupení vstupenek na 
divadelní představení 2 000 Kč 2 000 Kč   

11. ZUŠ v Kuřimi 

zabezpečení účasti soutěžících 
v celostátním kole soutěže 
základních uměleckých škol 5 000 Kč 5 000 Kč   

12. 
Česká tábornická 
unie, T. K. „Křováci“ 

zakoupení 10 ks stanových celt 
na letní tábor ve Skryjích 30 000 Kč 30 000 Kč 

komise doporučuje ZM pouze za 
předpokladu, že T. K. dodá do jednání ZM 
rozpočet letních táborů včetně 
uvažovaných výdajů na obnovu 

13. 
SK Kuřim – oddíl 
házené 

částečné pokrytí nákladů 
spojených s účastí na 4denním 
turnaji Polanka Cup Klimkovice 
2002 19 000 Kč 19 000 Kč   

14. 
Junák, středisko 623 
16 Kuřim zabezpečení činnosti Junáka 45 000 Kč 30 000 Kč 

komise doporučuje na náklady roku 2002 
přispět částkou 30 000 Kč a doporučuje 
oddílu výrazné zvýšení člen. příspěvků. 
ZM doporučuje iniciovat součinnost města 
a oddílu ve snaze snížit provozní náklady 
oddílové klubovny. 

15. Plavecký klub Kuřim plavecký výcvik dětí a mládeže 25 000 Kč ? 25.000,- Kč 

z žádosti není zcela jasné, o jaké období se 
jedná a jakou částku klub požaduje;komise 
nepřijala žádné usnesení a přenechává po 
vyjasnění rozhodnutí na ZM. 

 3



16. Ilona Eklová 

propagace, mapy a ceny pro 
vítěze netradičního triatlonu 
Plechový muž – Plechová žena. 4 000 Kč 4 000 Kč   

17. 
Sokol Kuřim, odd. 
nohejbalu 

Nákup  pohárů na turnaj v 
nohejbalu 2.000 Kč 2.000,- Kč   

18. A.Kadlec 
Turnaj v kopané „Valentinův 
pohár“ 8.000,- 8.000,-   

 
Připomínky komise byly žadatelům sděleny písemně předsedou komise Mgr.M.Vičarem. 
Správní odbor předkládá MZ návrh na aktualizaci  statutu „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“ a to 
v čl. III., doplnit další odrážkou : 
„ - Příspěvek schválený ZM se neposkytne žadateli v případě, že smlouva nebude ze strany žadatele 
podepsána do 6 měsíců od schválení příspěvku  zastupitelstvem města“. 
Tento návrh je předkládán  na základě připomínek SO a FO, neboť ve „Statutu“ není  přesně určeno, do kdy má 
být příspěvek vyčerpán. Město se snaží max. vyjít vstříc žadatelům a tak  omezuje platnost smlouvy dle jejího 
charakteru na  6 – 12 měsíců, ale až od podpisu smlouvy. Někteří žadatelé však smlouvu přijdou podepsat přes 
několikeré výzvy až po několika měsících (až 1 roku), což působí komplikace finančnímu odboru. Žadatelé se 
tak mohou teoreticky domáhat příspěvku i po několika letech ! Tímto bychom zamezili zbytečným odkladům 
čerpání příspěvků.  
 
Diskuse: 
Navrhované usnesení bylo doplněno o příspěvek na nohejbal ve výši 2.000,- Kč,  turnaj v kopané žáků pořádaný 
p. Kadlecem ve výši 8.000,- Kč a příspěvek pro Plavecký klub ve výši 25.000,- Kč. 
 
 
 

4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Inventarizace majetku města k 31.12.2001  
 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města Kuřimi k 31.12.2001. 

 
 Termín plnění: 28.5.2002 

 Zodpovídá: FO 
Hlasováno: Pro 9 
 
Na základě zákonů o účetnictví, o obcích a předpisů souvisejících, byla provedena fyzická a dokladová  
inventarizace majetku města Kuřimi k 31.12.2001. Byl inventarizován veškerý známý majetek města ve 
finančním  vyjádření. 
Majetek je veden u jednotlivých organizací v inventarizačních knihách a kartách. V centrální evidenci  na 
finančním odboru je veden v inventárních knihách a počítači. Inventarizován je majetek v celkové hodnotě  563 
671 701,02 Kč. 
Výsledky inventarizace projednala na svém jednání  dne 30.4.2002 RM a tímto je předkládá ZM ke schválení. 
Souhrnné výsledky inventarizace jsou v příloze. 
Inventární seznamy jsou k nahlédnutí na sekretariátu, vzhledem k rozsáhlosti nebyly kopírovány.  Na 
požádání však budou zájemcům poskytnuty. 

        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  
Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 

 
 
4.2. Rozpočtová opatření     ( příl.č. 6A) 
 
Přijaté usnesení:  ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.5 k rozpočtu města  roku 2002,dle přílohy. 

 Termín plnění: 28.5.2002 
  Zodpovídá: FO 
Hlasováno: pro 9 
 
Původní návrh: 
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. 
 
Číslo řádku rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 
420.VÝDAJE zimní údržba 600 000 Kč 300 000 Kč 900 000 Kč
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 energie bez dopadu na rozpočet dle přílohy
120.VÝDAJE osobní výdaje 12 996 000 Kč 480 000 Kč 13 476 000 Kč
22.PŘÍJMY prodej pozemků 13 200 000 Kč 500 000 Kč 13 700 000 Kč
570.VÝDAJE drobné investice 1 945 000 Kč 500 000 Kč 2 445 000 Kč
590.VÝDAJE rezerva 16 957 500 Kč -780 000 Kč 16 177 500 Kč
   
Vysvětlivky: 
420. výdaje - zimní údržba – odbor výstavby požádal o navýšení rozpočtu v této oblasti 
 
energie – 
 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. 
 
120. výdaje – mzdy -  
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   
 
22. příjmy + 570. výdaje – souvisí s prodejem pozemků pod rozvojovou lokalitou ZŠ Jungmannova 
 

     Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
Hlasováno: pro 5 proti 4, původní návrh nebyl přijat. 
 
Diskuse: 
P. Vodka navrhuje povýšit příjem o 500 tisíc, povýšit výdaje rezerva o 500 tisíc . 
Diskuse kolem tématu. 
Hlasování o návrhu pana Vodky povýšení o 500 tisíc na příjmu a rezervě. 
Hlasováno:  pro 9, návrh byl přijat 
 
 
4.3. Změna odměňování členů Zastupitelstva a Rady města  (příl.7A) 
 
Návrh usnesení: ZM  schvaluje  interní předpis o odměňování  členů  Zastupitelstva a Rady města. 
 
Počátkem roku byly zvýšeny tarifní v průměru o 11% platové tarify ve státní správě včetně zaměstnanců územní 
samosprávy. Návazně schválila vláda 25.3.2002 navýšení odměn členů zastupitelstev v průměru o 6,93% tím,že 
novelizovala své nařízení č.358/2000 Sb . Pro uvolněné členy jsou odměny nárokové, pro neuvolněné členy 
zastupitelstev jsou nenárokové a o jejich výši rozhodují jednotlivá zastupitelstva až do výše stanovené nařízením 
vlády. Na základě těchto předpisů se s platností od 1.3.2002 mění výše odměny u uvolněných a neuvolněných 
funkcionářů zastupitelstva a to následovně: 

  pevná složka         příplatek                       příplatek   CELKEM 
    dle počtu obyvatel za výkon st. správy 
starosta     18 920                 11 700 + 2 950                          2 000                          35 570                     

 místostarosta    13 720                  11 700 + 2 950             2 000     30 370  
 
U odměn neuvolněných členů zastupitelstev a rad je ponechána vůle na zastupitelstvu, jakou výši 

odměny za jednotlivé funkce stanoví. Výše odměny je pouze limitována maximální hranicí, a to u členů 
zastupitelstva nebo komise částkou 270 Kč + 170 Kč příplatek za počet obyvatel a u členů rady, předsedy  
výboru částkou 1 130 Kč + 170 Kč příplatek za počet obyvatel. Je proto na zvážení Rady a Zastupitelstva, pro 
jakou výši odměn se rozhodnou. V interním předpisu jsou uvedeny maximální částky. 

     Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 

 5



 
Připomínky:  Ing. Krupica oznámil, že členové zastupitelstva požadují odměnu v dosavadní výši bez navýšení.- 
Hlasováno:  pro 3, proti 2, zdrželi se 4 
Usnesení nebylo přijato. 
 

5. Různé 
 
5.1. Výběrové řízení na úpravy nám. 1. května 
 
Přijaté usnesení  ZM schvaluje pořadí firem na zhotovitele stavby „Úprava nám. 1. května“ dle návrhu 

výběrové komise a k realizaci schvaluje variantu „A“ dle nabídky společnosti PKS INPOS 
a.s. Žďár nad Sázavou vyjma stavebních objektů č. 09 parkoviště před KB, č. 10 zpevněná 
plocha a kamenné lavičky, č.11 vodní plocha a č. 03 inž. sítě – napojení stánků. 

                               ZM schvaluje povýšení finančního limitu pro stavbu „Úprava  nám. 1. května“ na 3.600.000 
Kč a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 takto: ř. 580 výdaje – investiční akce dle přílohy + 1 
100 000 Kč a ř. 590 výdaje – rezerva – minus 1 100 000. 

Hlasováno:  pro 9 
 
Do výběrového řízení bylo obesláno 8 firem, všechny firmy podaly nabídky a byly posuzovány výběrovou 
komisí. Všechny firmy ocenily dílo v plném rozsahu dle projektu ve dvou variantách podle druhu veřejného 
osvětlení.  
Nabídkové ceny  vítězné firmy PKS INPOS včetně DPH: 
Var. A  s použitím stávajícího druhu veřejného osvětlení náměstí: 3 740 310 Kč 
Var. B s použitím veřejného osvětlení typu BEGA                          4 525 154 Kč 
 
Výběrová komise navrhuje realizovat var. b. Předkladatel navrhuje realizovat var. A a vzhledem k výši investice, 
rozpracovanosti ostatních investičních akcí a rozpočtovým možnostem města rozsah zakázky snížit o parkoviště 
a chodník před KB a zpevněnou štěrkopískovou plochu s tím, že v těchto plochách by byly provedeny pouze 
provizorní terénní úpravy a zhutnění povrchu dle závazku firmy Ahold.  Rozhodnutí o konečné podobě zbývající 
plochy by tak bylo přeneseno na budoucí zastupitelstvo, což vzhledem k očekávaným stavebním pracím 
v proluce mezi KB a podnikatelskými domy nepovažuji za špatné rozhodnutí. 
Firma PKS INPOS na sebe převzala závazek fy Ahold vůči městu Kuřimi v podobě příslibu realizace terénních a 
parkových úprav náměstí, které vyčíslila nákladem cca 220 000 Kč. (Firma INPOS již dříve na základě 
uvedeného závazku na nám.1. května realizovala práce, oceněné částkou 67 000 Kč). 
 
Skladba ceny vítězné firmy (ceny bez 5% DPH): 
SO.01 Vodní prvek                               68 000 Kč 
SO.02 Technologie vodního prvku       181 900 Kč 
SO.03 Inž. Sítě (voda, kanal, nn,)         146 800 Kč 
SO.03 Inž. Sítě (nn – nap. stánků)           33 700 Kč 
SO.04 Parkové chodníky                       308 400 Kč 
SO.05 Veřejné osvětlení var. 1              610 600 Kč 
SO.05 Veřejné osvětlení var. 2                   1 358 100 Kč 
SO.06 městský mobiliář                        402 200 Kč 
SO.07 parkové úpravy včetně hr. ter. prac. 334 000 Kč 
SO.08 pojížděný chodník                    359 300 Kč  
SO.09 parkoviště a chodník před KB     386 000 Kč 
SO.10 Zpevněné plochy E+D včetně hr.  
           terénních prací                       706 500 Kč 
SO.11Vodní plocha                          52 000 Kč 
K výše uvedeným částkám je nutno připočíst náklady na „Mokrý kámen“, které budou činit dle nabídky Pavla 
Opočenského 900 000 Kč a náklady na kamenné lavičky, které navrhuji zadat rovněž u Pavla Opočenského 
v ceně cca 130 000 Kč. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
Diskuse:   
RNDr. Igor Poledňák  oznámil, že se sešly dva návrhy Ing. Kotka a protinávrh podala Ing. Novotná.  
Ing. Kotek vedl diskusi týkající se 4 sporných bodů návrhu, tj. č. 09 parkoviště před KB, č. 10 zpevněná plocha a 
kamenné lavičky, č.11 vodní plocha a č. 03 inž. sítě – napojení stánků. 
Dr. Holman uplatnil námitku KB by si měla vybudovat parkoviště na vlastní náklady..  
Hlasováno o zatravnění: pro 5,  proti 3,  zdržel se  1 
Hlasováno o osvětlení: pro 5, proti 1, zdrželi se 3 
Hlasováno o parkovišti před KB: pro 5,  proti 1,  zdrželi se 3 
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Hlasováno o jezírku: pro 2, proti 5, zdrželi se 2  
Hlasováno o napojení stánků: pro 5, proti 4 
Konečná dohoda o schválení usnesení-vyškrtnutí poslední věty a s vyjmenováním vyřazených  objektů.  
Diskuse kolem terénu. Vracíme se k návrhu architekta. 2 původní návrhy travnatá plocha, cementová malta. 
 
 
5.2. Dotace autobusové linky IDS 730 820 Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – Brno, 
Bystrc 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy  o úhradě ztráty na autobusové lince IDS Kuřim – 

Jinačovice – Rozdrojovice – Brno, Bystrc provozované ČSAD Tišnov s finančním 
limitem pro rok 2002 ve výši 66.000 Kč  

Hlasováno : pro 9 
 
Jedná se o zkušební autobusovou linku provozovanou v systému integrované dopravy (IDS), která umožňuje 
cestování touto meziměstskou linkou a spoji brněnské MHD na jeden jízdní doklad. Město Kuřim se v loňském 
roce podílelo na spolufinancování ztrát této linky v 1. pololetí částkou 66 000 Kč, o dalších platbách se mělo 
rozhodnout až po vyhodnocení zkušebního provozu. Vyhodnocení nám bylo poskytnuto 23.5. 2002, podrobnosti 
jsou v příloze. Obecně lze říci, že jízdné bylo vybíráno na základě pásmových jízdenek, obce okresu BO byly 
zařazeny do 4. pásma. Obcím byly účtovány náklady vzniklé na území BO (4. pásmo) a k jejich úhradě byly 
použity prostředky z vybraného jízdného za 4. pásmo, státní dotace a příspěvky obcí. Náklady na provoz linky 
na území BM byly hrazeny z vybraného jízdného za 1. a 2. pásmo a z dotace Města Brna.  
Pokud se týče nákladů na území našeho okresu, ty činily za loňský rok 2 546 448 a byly kryty z tržeb ve výši 
1.265.898 Kč, státní dotace ve výši 950 552 Kč a dotace obcí ve výši 330 009 Kč – z této částky činí podíl Města 
Kuřimi 66 000 Kč. Dle předaných podkladů zůstala ztráta na lince při zachování stejného rozsahu spojení ve 
stejné výši jako tomu  bylo před zavedením IDS, přičemž snížený výnos z tržeb dopravce  byl kryt zvýšeným 
počtem cestujících. Dle sdělených údajů byl zřetelný výrazný nárůst cestujících  na lince a úbytek individuální 
dopravy v obsluhovaném směru. Tento velký zájem cestujících vyvolal od září výrazné posílení spojů, které 
ovšem způsobilo výrazné zvýšení ztrát ( až na dvojnásobek) ve sledovaném období. Z těchto důvodů dojde 
v měsíci červnu k rušení některých spojů při současném požadavku na zvýšení příspěvku obcí. Provoz na lince je 
monitorován jednak dopravcem a jednak společností UDI Morava a předpokládá se jeho další usměrňování. 
V současné době probíhají jednání o zprovoznění IDS na lince 720 050 Brno – Kuřim a návazně na dalších 
linkách.  
V letošní roce bylo Město Kuřim požádáno o příspěvek na provoz Jinačovické linky ve výši 15 000 Kč měsíčně.  
Předkladatel navrhuje podpořit provoz této linky z důvodu zvyšující se orientace obcí Jinačovice a Rozdrojovice  
ke Kuřimi,  z důvodu  solidarity s obcemi našeho regionu, které nás na rozdíl od jiných obcí z jiných regionů až 
do loňského roku o žádnou spoluúčast na dotaci linky nežádaly, z důvodu  zájmu Města Kuřimi podílet se a mít 
k přístup k informacím o vývoji této pro nás experimentální linky a z důvodu prezentace Kuřimi jako města, 
které má o zavedení IDS zájem. Vzhledem k rozpočtovým možnostem města navrhuji příspěvek ve výši 13 000 
Kč, což předpokládám bude ze strany ostatních partnerů akceptováno.   

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
19.25 – 19.30 přerušeno jednání starostou 
 
Diskuse: 
Dr.Holman po krátké diskusi navrhl poskytnout dotaci ve výši 66.000,- Kč, původní částka ve výši 156 000 
nebyla schválena. 
 
 
5.3.  Irena Hrazděrová, - byt Kuřim, Bezručova čtvrť 838  
 
Přijaté usnesení :  ZM vyhlašuje veřejnou nabídku na směnu nájmu k bytu č. 838/3,  1+1 (44,45m2) na ul. 

Bezručova čtvrť s možností budoucího odkoupení za nájem jakéhokoli jiného bytu 
v majetku města. Nabídky se přijímají do 20. června, v případě více zájemců se rozhodne o 
budoucím nájemci obálkovou metodou. 
 
Vyřizuje : SO  
Termín plnění : 30.9.02 

Hlasováno: pro 9 
 
Na minulém jednání zastupitelstva byl projednáván návrh na pronájem bytu p. Hrazděrové namísto bytu, který 
t.č. obývá bez právního důvodu. Návrh nebyl přijat a to i díky hlasu mému, hlasu předkladatele návrhu dnešního. 
Před podpisem návrhu na vyklizení bytu a při představě vystěhování obyvatelky bez náhrady a představě 
umístění dítěte do státního zařízení (to vše na pozadí doznívající aféry o stěhování Rómů do Ústí) jsem změnil 
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názor a dovoluji si předložit zastupitelstvu záležitost opětovně ke zvážení s modifikovaným řešením. Navrhuji 
nabídnout byt k výměně, protože očekávám zájem zejména z ubytovny Wolkerova. Takto přirozeným výběrem 
bychom nalezli nejskromnější možný byt pro dlužníka a možná získali v obálkové metodě i nějaký peníz jako 
kompenzaci dlužného nájemného. 

      Předkládá: Poledňák 
 
 
5.4. Moravská stavební – vyvázání pozemku ze zástavy 
 
Přijaté usnesení:  U vědomí si uspokojivého stavu rozestavěnosti v lokalitě „Sv. Jan“, ZM schvaluje uzavření 

dodatku ke smlouvě o sdružení č. 289/2000, kterým se vyjmou ze zástavy pozemky 2646/82 
a 2642/397 a schvaluje převod těchto pozemků zpět majetku Moravské stavební – INVEST, 
a.s.  

Hlasování: pro 9 
 
Odůvodnění: 
MS v rámci uzavřené smlouvy o sdružení č. 289/2000 převedla do vlastnictví města pozemek 2646/82, ze 
kterého byl pozdějším GP oddělen k přímému zastavění určený pozemek 2642/397. Pozemek 2642/397 je t.č. 
předmětem smlouvy o výstavbě domu, který staví MS bez účasti státní dotace a pozemek svými ideálními částmi 
přináleží každé z 12 jednotek v rozestavěném domě t č. zapsaných v KN. Měla-li by MS převádět rozestavěné 
jednotky svým klientům, muselo by město být účastníkem všech 12 smluv. Tato situace by zastřela důvod 
(ručení) pro, který je město vlastníkem předmětného pozemku, město by se tak neprávem stalo účastníkem 
úplatného převodu.  
 Je navrhováno pro zjednodušení agendy, aby město zmenšilo své zajištění o předmětný pozemek neboť 
tomuto odpovídá stupeň rozestavěnosti na lokalitě. T.č. je vydáno 130 stavebních povolení a z toho 50 
kolaudováni, což spolu s byty stavěnými s účastí státní dotace (144) činí téměř potřebný počet (286) 
k definitivnímu přiznání dotace na technickou infrastrukturu. 
 
Poznámka: Souběžně s převodem pozemků bude na dvou z dvanácti b.j. předmětného domu zřízeno zástavní 
právo ve prospěch města a to podle smlouvy o sdružení č. 89/98 ve znění dodatku č 4. 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje SO 
 
 
5.5.  Rozšíření podnikatelské činnosti 
 
Přijaté usnesení:  ZM schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti Města Kuřimi o činnost účetních poradců – 

vedení účetnictví. 
Hlasováno: pro 9 
 
V souvislosti s možností provádění účetních prací i pro jiné organizace (konkrétně MTCK spol.s r.o.) a s tím 
související vydání živnostenského listu, je dle sdělení Živnostenského úřadu na OkÚ Brno-venkov tuto 
podnikatelskou činnost nutno schválit zastupitelstvem města. Proto je ZM předkládán návrh na toto usnesení. 
 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje:  Ing. Aleš Varmužka 
 
 
5.6. Odprodej pozemku parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o výměře 648 m2 – lokalita „pod ZŠ 

Jungmannova“ 
 
Navrhované usnesení :  ZM bere na vědomí – v souladu s výsledkem výběrového řízení - odprodej pozemku 

parc.č. 2786/47 k.ú.Kuřim o vým. 648 m2 v lokalitě „pod ZŠ Jungmannova“ Sboru badatelů 
bible k výstavbě přednáškového sálu za cenu  pozemku 538.488,- Kč  + podíl na 
infrastruktuře s podmínkou, že doby pravomocného ÚR bude uzavřena BKS se zálohovou 
platbou ve výši 100.000,- Kč 

 
 Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
Hlasováno pro 8 zdržel 1, usnesení nebylo přijato. 
 
 ZM svým usn. číslo 1035/2002 ze dne 5.3.2002   vyhlásilo 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 
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cenu 800,- Kč/m2 pozemku + podíl  na infrastruktuře. Žádosti evidoval SO do posledního dne v měsíci. 
K 31.3.2002 byly podány 4 žádosti. Na 15.4.2002 svolal správní odbor výběrové řízení, kterého se všichni čtyři 
žadatelé zúčastnili. Nabízené částky  : 849.000,- 630.000,- 538.488,  531.100,- Kč. 
Žadatelé s první a druhou nejvyšší nabídkou od záměru na koupi pozemku odstoupili, třetí nejvyšší nabízenou 
částku (831,- Kč/m2) předložil Sbor badatelů bible,  zastoupený Stanislavem Šimkem, Kuřim, Jungmannova čp. 
906. Zájem „sboru“  o koupi pozemku k výstavbě přednáškového sálu  trvá. Uzavření kupní smlouvy však 
podmiňuje pravomocným územním rozhodnutím (ÚR bylo dne 27.5.2002 stavením úřadem MěÚ v Kuřimi 
vydáno).  Do té doby žádají zástupci „sboru“ o uzavření „Budoucí kupní smlouvy“  se zálohovou platbou ve výši 
100.000,- Kč, která bude na účet města poukázaná do .......... dnů od podpisu BKS oběma smluvními stranami. 
 

  Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
 
 
5.7.Stanovení počtu členů zastupitelstva 
 
Přijaté usnesení: ZM stanoví počet 17 členů Zastupitelstva města Kuřimi pro volební období 2002-2006 dle § 

67 zák. 128/00  Sb. 
Termín plnění : 31.12.2002 

Hlasováno: pro 9 
 
Diskuse: 
Ing. Kotek oznámil, že minulý týden bylo předáno do provozu hřiště u ZŠ Tyršova  a tenisové kurty. Přes 
počáteční potíže využívány tenisovým klubem, od prázdnin pro veřejnost. 
Dr. Holman upozornil na nutnost kontroly, aby se nehrálo na povrchu  v nevhodné obuvi - ve šroubovaných 
kopačkách.  
Veřejnost – pan Brabec informoval o  vítězství  žáků ZUŠ v celostátních kolech soutěží a pozval na závěrečné 
vystoupení. Dále oznámil, že v rámci letošních parlamentních voleb chtějí uspořádat anketu o spokojenosti 
občanů,organizátorem Zlobice. Vyzval ke spoluúčast strany.  
Pan Ondrášek z oddílu házené se pokusil objasnit problematiku týkající se financování  výstavby házenkářského 
hřiště na stadionu v Kuřimi z pohledu házenkářského oddílu.. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci usnesení: 
 
 
1061/2002  
ZM neschvaluje jiné nestandardní řešení bytové situace než je v místě obvyklé (OZV č. 9/99  ze dne 
18.10.1999) paní Renaty Dvořákové, trvale bytem Kuřim, Wolkerova 947  
 
1062/02 
ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej obj. čp. 1013 s poz.parc.č. 2080 k.ú.Kuřim o vým. 144 
m2 – techn. vybavenost  poz.parc.č. 2081 k.ú.Kuřim o vým. 319 m2 – orná půda za cenu minimálně 1.250 tis.  
Žádosti se přijímají k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. V případě více zájemců o nabízené nemovitosti se 
rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky budou hrazeny dle zákona. 
 
1063/02 
ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z Fondu pro podporu bytové 
výstavby dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve 
znění pozdějších změn a doplňků , a to dle návrhu. 
 
1064/02 
ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu Výboru 
kulturního fondu s doplněním a aktualizaci statutu „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“ 
(schváleného  dne  12.3.2001 usn. ZM 1033/2001)  dle návrhu. 
 
1065/02    
ZM schvaluje výsledky inventarizace majetku města Kuřimi k 31.12.2001. 
 
1066/02   
ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.5 k rozpočtu města  roku 2002 s navrženými úpravami dle  přílohy 
 
1067/02  
ZM schvaluje uzavření smlouvy  o úhradě ztráty na autobusové lince IDS Kuřim – Jinačovice – Rozdrojovice – 
Brno, Bystrc provozované ČSAD Tišnov s finančním limitem pro rok 2002 ve výši 66.000,- Kč  
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1068/02  
ZM schvaluje pořadí firem na zhotovitele stavby „Úprava nám. 1. května“ dle návrhu výběrové komise a 
k realizaci schvaluje variantu „A“ dle nabídky společnosti PKS INPOS a.s. Žďár nad Sázavou vyjma stavebních 
objektů č. 09 parkoviště před KB, č. 10 zpevněná plocha a kamenné lavičky, č. 11 vodní plocha a č. 03 inž. sítě -  
napojení stánků . 
ZM schvaluje povýšení finančního limitu pro stavbu „Úprava  nám. 1. května“ na 3.600.000 Kč a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 takto: ř. 580 výdaje – investiční akce dle přílohy + 1 100 000 Kč a ř. 590 výdaje – 
rezerva – minus 1 100 000 
 
1069/02 
ZM vyhlašuje veřejnou nabídku na směnu nájmu k bytu č. 838/3,  1+1 (44,45m2) na ul. Bezručova čtvrť 
s možností budoucího odkoupení za nájem jakéhokoli jiného bytu v majetku města. Nabídky se přijímají do 20. 
června, v případě více zájemců se rozhodne o budoucím nájemci obálkovou metodou. 
 
1070/02 
ZM schvaluje, u vědomí si uspokojivého stavu rozestavěnosti v lokalitě „Sv. Jan“, uzavření dodatku ke smlouvě 
o sdružení č. 289/2000, kterým se vyjmou ze zástavy pozemky 2646/82 a 2642/397 a schvaluje převod těchto 
pozemků zpět majetku Moravské stavební – INVEST, a.s.  
 
1071/02 
ZM schvaluje rozšíření podnikatelské činnosti Města Kuřimi o činnost účetních poradců – vedení účetnictví. 
 
1072/02 
ZM stanoví počet 17 členů Zastupitelstva města Kuřimi pro volební období 2002-2006 dle § 67 zák. 128/00  Sb. 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 9 – schváleno 
 
Ve 20.35 hodin starosta ukončil  jednání zastupitelstva města. 
 
 
 
 
 
         RNDr. :Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 28.5.2002 
Zapsala :L.Krejčová 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Petr Vodka          Ing. Miloš Krupica 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
1., 1A  Majetkoprávní úkony 
2 Veřejná nabídka p.č. 2080 
3,3A VŘ na poskytnut půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby 
4,4A-4C Žádosti o příspěvky z KF 
5, 5A Inventarizace majetku města 
6,6A Rozpočtová opatření 
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7,7A Změna odměňování členů ZM a RM 
8 VŘ na úpravy nám.1. května 
9,9A Dotace autobusové dopravy Jinačovice-Rozdrojovice-Bystrc 
10 I,Hrazděrová- VŘ bytu, Moravská stavební -  vyvázání  pozemku ze zástavy 
11 Rozšíření podnikatelské činnosti 
12 Odprodej pozemku p.č. 2786/47 
13 Žádost A.Kadlece  o příspěvek z KF 
14 SOKOL Kuřim – žádost o příspěvek z KF 
15 Ing.H.Novotná – Návrhy na usnesení  k VŘ na úpravy nám.1.května 
- Usnesení návrhové komise 
- Pozvánka 
- Výpis  nesplněných úkolů k 28.5.2002 
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