
 
M Ě S T O   K U Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 05/2002  konaného dne 9.7. 2002 

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

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

 
Omluveni :  M.Uchytil, Ing. Miloš Krupica, MVDr. Lenka Horáková 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva,  
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.Marek. p.Vodka 
Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise : Dr.Holman, Ing.Novotná 
Hlasováno : pro 9 
 
V 18, 13   hodin zahájil  starosta jednání ZM v obřadní síni MěÚ Kuřimi na ul.Jungmannova 968. 
Na jednání  je  přítomno 9 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
Zápis z minulého jednání ZM byl ověřen a na požádání je  k dispozici. 
Úvodem starosta představil nového tajemníka MěÚ Ing. Petra Němce. Poděkoval Ing.Veselému za práci pro 
město a městský úřad. 
 
Program :  
Dr. Poledňák – dotaz, zda jsou připomínky k programu tak, jak byl rozeslán – není tomu tak.  
1. Reforma veřejné správy 
2. Majetkoprávní úkony   
3. Finanční  záležitosti 
4. Výstavba  města, investice 
5. Různé 
 
Hlasováno o programu: pro 9 
 
 
 
1. Reforma veřejné správy 
Informaci  přednesl Ing.Kotek. 
Informace. 
Dne 13.6. schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR pozměňovací návrh Senátu k zákonu o stanovení obcí 
s rozšířenou působností. Pokud zákon podepíše prezident republiky, bude Kuřim zákonem stanovena  obcí 
s rozšířenou působností.  Správní obvod našeho úřadu s rozšířenou působností bude teprve stanoven vládní 
vyhláškou, ale je zřejmé že bude tvořen obcemi, které o to mají zájem, tz.: Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, 
Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Lipůvka,  Moravské Knínice, Rozdrojovice a Veverská Bitýška. 
Úřady s rozšířenou působností zahájí činnost od 1.1. 2003 a k 31.12. 2002 zaniknou okresní úřady. Městský úřad 
Kuřim tak bude muset od 1. ledna vykonávat pro všechny obce svého územního obvodu ty agendy zaniklých 
okresního úřadu, které nepřevezme krajský úřad.  
V praxi to znamená, že radnice převezme agendy v působnostech těchto odborů: 

- sociální odbor - státní sociální podpora od 1.4.2004, zdravotnické dávky, právní ochrana dítěte 
- živnostenský odbor - vázané živnosti a další 
- stavební úřad - vodoprávní řízení 
- stavební odbor - státní památková péče 
- správní odbor – civilní služba, státní půjčky, zákl. vojen. služba, školství 
-  bude třeba znovu zformovat odbor životního prostředí 
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- vytvořit odbor dopravy, který převezme agendy silničního hospodářství, evidenci řidičů, evidenci 
vozidel a přestupkové řízení v dopravě  

 
Dle informací MV bude třeba MěÚ Kuřim personálně posílit o cca 30 lidí a jejich finanční zajištění by nám mělo 
být v příštím roce garantováno. 
Pro kultivované odbavení  veškeré klientely úřadu bude třeba přistoupit k výstavbě střešní nadstavby budovy 
úřadu a k celkové rekonstrukci úřadu. V současnosti se připravuje nová organizační struktura úřadu a probíhají 
projektové práce na rekonstrukci budovy, které by měly organizační strukturu respektovat.  
 
Město Kuřim obdrží ve spojitosti se stanovením obcí s rozšířenou působností státní dotaci, která by měla činit  
v červenci letošního roku 5 mil Kč, v září 3 mil Kč a během příštího roku dalších cca 9 mil Kč. Tyto prostředky 
bude možné použít na práce související s přestavbou a vybavením úřadu. 

Přípravou přechodu na úřad s rozšířenou působností se intenzivně zabývá tajemník úřadu pan Ing. Petr 
Němec, vedení města a Ing. František Veselý.  

                                                                                                               Předkládá: Ing.M.Kotek 
 
Ing. Kotek rozdal přítomným členům ZM soubor vybraných  podkladů, který byl přílohou žádosti o pověření  
Dr.Poledňák -  podle posledních údajů  jsme město s  9.004 obyvateli, tj.  druhé město v rámci zanikajícího 

okresu Brno-venkov. 
Ing.Kotek    - správní obvod bude mít přes 18 tis. obyvatel, obec  Lipůvka zůstane u Blanska, takové je její 
rozhodnutí. 
Návrh  usnesení :  ZM bere na vědomí  informaci o rekonstrukci veřejné správy a jejího vztahu 
Pro   :  8 
Zdrž. : 1  
Usnesení nebylo  přijato. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony  
 
2.1. Manž. Liškutínovi, Brno, tří. Čapků 4 – darovací smlouva -  domovní plynovodní 
přípojka PE 40 délky 9,1 m k novostavbě rodinného domu manž. Liškutínových na 
poz.parc.č. 2605/3k.ú.Kuřim ul.Hybešova  
 
1073/2002 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje „Darovací smlouvu č. 137/2002“ ze dne 11.6.2002 uzavřenou mezi městem 

Kuřim a manž Liškutínovými, bytem Brno, bří. Čapků 4 na převod domovní plynovodní 
přípojky PE 40 délky 9,1 m v hodnotě 12.200,- Kč 

Hlasováno : pro 9 
      Termín plnění : 31.7.2002 
                Zodpovídá : SO 
 
Dne 11.6.2002 byla uzavřena „Darovací smlouva“ (která nabude účinnosti až schválením zastupitelstvem města) 
mezi Městem Kuřim, jako obdarovaným a dárci manž. Liškutínovými, kterou jmenovaní darují do majetku 
města jimi vybudovanou domovní plynovodní přípojku PE 40 délky 9,1 m k novostavbě rodinného domu na 
pozemku parc.č. 2605/3 k.ú.Kuřim, ul. Hybešova v hodnotě 12.200,-Kč. Uzavření smlouvy předcházelo usn. č. 
246/2002 ze dne 11.6.2002, kterou RM schválila uzavření smlouvy mezi Městem a JMP a.s. o nájmu 
plynárenského zařízení a zajištění provozu a  údržby  stavby „Rekonstrukce ulic Pod vinohrady, Hybešova“ vč. 
plynovodní přípojky pro novostavbu RD manž.Liškutínových.  
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
2.2. Manž. Milan a Anna Žáčkovi, Kuřim, Na Loučkách 1206 – odprodej části pozemku 
parc.č. 3669/1 k.ú.Kuřim  (příl. 2A) 
1074/2002 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č.3669/1 k.ú.Kuřim – lesní pozemek  - o výměře 

cca 300 m2 manž. Žáčkovým, Kuřim, Na Loučkách 1206 za cenu dle znaleckého posudku, 
maximálně však 15,- Kč/m2 s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 9 
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Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Usn. RM číslo 222/2002 ze dne 11.6.2002 byl schválen adresný záměr odprodat manž. Žáčkovým část pozemku 
parc.č. 3669/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 300 m2 k rozšíření zahrady (lokalita Zborov). Schválený záměr  byl od 
13.6. do 1.7. 2002 včetně  v souladu s ust. § § 39-41 zák.č. 128/2000 Sb. zveřejněn – bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
 
2.3. SILNICE BRNO, spol.  s r.o., Brno, Vídeňská 104 – identifikace užívaných pozemků 
v lokalitě „Obalovna“ Kuřim-Podlesí 
(příl.2B) 
 
1075/2002 
Přijaté usnesení : ZM bere na vědomí výměru užívaných pozemků v lokalitě “obalovny“ v Kuřimi-Podlesí, 

společností s r.o. SILNICE BRNO se sídlem Brno, Vídeňská 104. 
Hlasováno : pro  9 
 
 Termín plnění : 9.7.2002 
 Zodpovídá : SO 
1076/2002 
Přijaté usnesení : ZM ukládá RM a následně správnímu odboru MěÚ v Kuřimi  uzavřít se spol. s.r.o. SILNICE 

BRNO dodatek k nájemní smlouvě č. 13/1996 ze dne 16.2.1996  dle skutečně užívané 
výměry 

Hlasováno : pro  9 
 Termín plnění : 30.9.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Dr.Holman – vyslovil  díky za to, že se konečně, přes několikeré interpelace, pozemky skutečně užívané s.r.o. 

SILNICE BRNO vyměřily a potvrdilo se  podezření na značně větší užívanou výměru, než dle NS. 
Chybí sankce. Zdá se, že  nájem by si zasloužil upravit směrem nahoru. Pozemek neoprávněně 
užívaný ocenit za cenu v místě obvyklou, ještě sečíst zpětně, vyměřit i pokutu. Když pokutujeme 
občany, musíme přiměřeně pokutovat i firmy. Dotaz, jakou sankci lze očekávat pro tuto firmu? 

Dr.Poledňák -  v navrhovaném usnesení sankce nejsou 
p.Vodka        - v tomto případě se jedná o neoprávněné obohacení 
Dr.Holman   - znovu doporučuje SILNICÍM BRNO doměřit nájem za skutečně užívanou dobu a výměru, 

nevyměřit  sankci, ani o ni neusilovat, je nepřijatelné 
p.Vodka       - není to otázka sankce, ale pouze náhrada za prospěch, který jim vznikl – žádat můžeme pouze dva 

roky zpět, jinak promlčeno 
Dr.Holman   - město 8 let nechalo firmu žít 
p.Vodka       - po právní stránce  však můžeme žádat sankce pouze  dva roky zpět 
p.Vodka předložil návrh usnesení :  
1077/2002 
Přijaté usnesení : ZM ukládá RM vymáhat peněžní náhradu za bezdůvodné obohacení, které vzniklo spol. 

s.r.o. SILNICE BRNO, se sídlem Brno, Vídeňská 104  ve výši odpovídající dvěma ročním 
nájmům za bezesmluvně užívanou plochu 

 
Hlasováno o všech třech návrzích ve věci pronájmu pozemků spol. s.r.o. SILNICE BRNO „an block“  :  pro 9 
 
NS číslo 13/1996 ze dne 16.2.1996 byla uzavřena mezi Městem Kuřim – jako pronajimatelem a spol. s r.o.  
SILNICE BRNO smlouva o pronájmu  části  poz.parc.č. 3430/1  o vým. cca 3500 m2,   poz.parc.č. 3430/2 o 
vým. 286 m2  a poz.parc.č. 3430/4 o výměře 18 m2 vše v k.ú.Kuřim za cenu 10,- Kč/m2/rok s roční valorizací. 
Geometrickým plánem  zak.č.1022-295/96 ze dne 20.9.1996 byla upřesněna skutečná výměra užívaných 
pozemků a to  2.380 m2.  Nájemné (valorizované) pro rok 2002 činí  Kč  34.543,- a bylo Silnicemi uhrazeno dne 
8.2.2002. 
V dubnu roku 2001 požádaly SILNICE BRNO spol. s r.o. o odprodej cca 10.000 m2 a to části poz.parc.č. 
3430/1,  pozemku  parc.č. 3430/2, 3430/4, 3430/3 k.ú.Kuřim. Usn. RM číslo 211/2001 ze dne 24.5.2002 byl 
schválen adresný záměr na pronájem a budoucí odprodej podmíněný změnou ÚPN SÚ města Kuřimi o celkové 
výměře pronajímaných a následně odprodávaných pozemků cca 10.000 m2 za cenu 200,- Kč/m2 pozemku. 
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Záměr byl v souladu se  zák.o obcích v době od  28.5. do 13.6.2001 zveřejněn.  Na jednání ZM dne 16.7.2001 
však ve shora uvedené věci nebylo přijato usnesení. V měsíci září loňského roku měla valná hromada Silnic spol. 
s r.o.  rozhodnout o maximální výši akceptovatelné kupní ceny za m2 odprodávaného pozemku. SO však do 
dnešního dne není stanovisko SILNIC BRNO, s.r.o.nic známo.  
Na základě interpelací  bylo tajemníkem MěÚ u zeměměřičské kanceláře Hloušek objednáno zaměření  
oploceného areálu a okolí obalovny z něhož  vyplývá následující : 
Pozemky v majetku města Kuřimi užívané SILNICEMI BRNO, s.r.o. uvnitř areálu : 

 část pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1889/1  
 parcela číslo 3430/3  
 parcela číslo 3430/4  
 pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1889/4  
 část  pozemku ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1889/2  
 část parcely číslo 3510  
Celková plocha pozemků v majetku Města užívaných SILNICEMI uvnitř areálu činí 3.235 m2 
 

Pozemky v majetku města Kuřimi užívané  SILNICEMI  mimo oplocený areál  (skládka zeminy, uježděná 
plocha) : 

 část parcely číslo 3430/1 o výměře  2.518 m2 
Celková plocha pozemků v majetku Města užívaných SILNICEMI mimo  areál činí 2.518 m2 

Z á v ě r :  
Z podkladů vyplývá, že SILNICE namísto pronajatých 2.380 m2 (za nájemné 34.543,- Kč/rok 2002 tj. 14,51Kč 
/m2) ) ve skutečnosti užívají v předmětné lokalitě majetek města  ve výměře  5.753 m2, což představuje roční 
nájemné ve výši 83.476,- Kč,  finanční rozdíl činí Kč 48.933,-. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
 
2.4. Trvalá veřejná nabídka na odprodej pozemků v lokalitě zemník 
 
1078/2002 
Přijaté usnesení : ZM schvaluje odprodej  pozemků v lokalitě „zemník“ o výměře max. 10.000 m2 spol. s r.o. 

IFM TRADE s.r.o., se sídlem Brno, Tábor 21 za smluvní cenu 5 mil. Kč.Daně a poplatky 
budou hrazeny dle zákona.  

Hlasováno : pro 9 
 Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
V souladu s usn. ZM číslo 1022/2002 ze dne 5.3.2002 byla vyhlášena trvalá veřejná nabídka 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) s tím., že žádosti se přijímaly k poslednímu pracovnímu dni v měsíci. V případě 
více zájemců o nabízené pozemky se má rozhodnout o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky 
budou hrazeny dle zákona. Náklady na vyhotovení GP pro oddělení pozemků  uhradí  prodávající tj. město 
Kuřim. 
K 30.6.2002 eviduje správní odbor MěÚ v Kuřimi  žádosti  :  
Společnosti s r.o. IFM TRADE, se sídlem Brno, Tábor 21, zast. ředitelem společnosti Zdeňkem Filípkem.  se 
sídlem Brno, Tábor 21 
Společnosti s r.o. REALSANT, zast. ředitele Ing, Františkem Chrástem, se sídlem  Žďár nad Sázavou , Brněnská 
126. Na pondělí  8.7.2002 v 17,00 hodin je svoláno výběrové řízení formou obálkové metody. 
 
Dr.Poledňák – podal informaci  z výběrového řízení, které proběhlo v pondělí 8.7.2002. Vítěz s.r.o. IFM 
TRADE.  Firma zaplatí za max. 10.000 m2 pozemku  5 mil. Kč. Ze strany města učiněna vstřícnost (ač nebylo 
v podmínkách výběrového řízení)  – 1 mil. do 10-ti dnů po zaslání usnesení z dnešního jednání ZM,  do 
30.9.2002 bude společností  uhrazena  zbývající částka.  Podnikatelský záměr spočívá v  obslužné ploše,   ve 
vybudování parkoviště, nákupního centra. 
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2.5. Smlouva o výstavbě na objektu Školní 848-850  
 
1079/2002 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje zachování „Smlouvy o výstavbě“ k realizaci střešních nástaveb na objektu 

Školní 848-850 v naději, že po úspěšné realizaci sousední nástavby se změní t.č. odmítavý 
postoj některých vlastníků ke stavbě. 

Hlasováno :   pro  9 – usnesení bylo přijato 
 
Dr.Poledňák – smlouva o výstavbě je právní akt, který umožňuje, aby stavebník pracoval i s KN, aby realizoval 

stavbu, stavět proti  vůli vlastníků  je obtížné, byť smluvní vztah je, dovedu si představit, že po 
roce, dvou vlastníci  zjistí, že vedlejší dům na nástavbě vydělal, přejdou na racionálnější úvahy, 
změní názor. Dnes vlastníci chtějí smlouvu zrušit, přestože již  s existencí smlouvy byty 
kupovali 
Termín plnění : 30.9.2002 
Zodpovídá: SO 

 
Výbor společenství vlastníků Školní 848-50 vyzval dopisem (v příloze) město, aby se vyjádřilo, zda hodlá na 
objetu realizovat nástavbu dle smlouvy o výstavbě ze dne 2.6.97. Nástavba je jistě dobrým řešením pro panelové 
domy s rovnou střechou, ale někteří vlastníci t.č. stavbu odmítají. Není  vhodné postupovat proti jejich vůli. 
Město teoreticky má právo stavět, ale v případě, že tak bude činit proti vůli vlastníků, stavba bude zatížena 
mnohými problémy. Předkladatel doporučuje zachovat současný stav v naději, že po úspěšné realizaci nástavby 
na sousedním domě i vlastníci bytů v objektu 848-50 po vestavbě zatouží. Změnu názoru lze očekávat v průběhu 
3 – 5 roků. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
 
2.6. Budoucí výkup části pozemku parc.č. 1199 k.ú.Kuřim od ČR ve správě Českých 
drah pro stavbu „Rekonstrukce komunikace ul. Dr.Vališe“  
    
1080/2002 
Přijaté usnesení :  ZM schvaluje  budoucí výkup části pozemku p.č. 1199 o výměře cca 149 m2 od ČR, ve 

správě Českých drah,  za cenu znaleckého posudku, s tím, že náklady spojené s převodem 
uhradí  budoucí nabyvatel 

Hlasováno : pro 9  
 Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : OV 
 
Pro realizaci stavby „Rekonstrukce ulice Dr. Vališe“ bylo jednáno s majetkoprávním oddělením o zásahu 
předmětné stavby do pozemku drážního tělesa na parcele p.č. 1199 v k.ú. Kuřim. Jedná se o části zasahující 
z ulice Dr. Vališe, o záboru : 

- část A – zábor     9 m2 
- část B – zábor 129 m2 
- část C – zábor   11 m2 

Celkem se jedná  o nájem 149 m2. České dráhy navrhují výši nájmu 5 Kč/m2/rok. 
Usn. RM číslo 266/2002 ze dne 25.6.2002 byl schválen pronájem části pozemku parc.č. 1199 k.ú.Kuřim ve 
správě Českých drah o rozloze záboru cca 149 m2 za účelem shora uvedené stavby. Uzavření nájemní smlouvy 
bude podkladem pro vydání souhrnného stanoviska Českých drah a vydání souhlasu Drážního úřadu, za účelem 
vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Po dokončení stavby budou pozemky městem  odkoupeny 
po vyhotovení geometrického plánu a zjištění skutečného záboru pozemků. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
 
2.7. Návrh na převedení okresní knihovny ( pobočky Kuřim) do majetku města Kuřim 
(příl.2C) 
Opravený návrh usnesení předložil na jednání ZM tajemník Ing. P. Němec 
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1081/2002 
Přijaté usnesení : ZM souhlasí  se zřízením a provozováním základní knihovny v Kuřimi (dle zákona č. 

257/2001 Sb., knihovní zákon) vzniklé z okresní knihovny Brno-venkov, pobočka Kuřim od 
1.1.2003 jako organizační složky obce. 

 
1082/2002 
Přijaté usnesení :ZM souhlasí  s vypovězením smlouvy s Okresní knihovnou Brno-venkov se sídlem  

v Židlochovicích k 31.12.2002 
 
1083/2002 
Přijaté usnesení :  ZM souhlasí  s podáním žádosti na Okresní úřad Brno-venkov  o převodu příslušné části 

majetku z vlastnictví ČR státní příspěvkové organizace Okresní knihovna Brno-venkov se 
sídlem v Židlochovicích na Město Kuřim 

 
1084/2002 
Přijaté usnesení : ZM bere na vědomí, že na obec přejdou práva a povinnosti z pracovně právních vztahů 

zaměstnanců Okresní knihovny Brno-venkov, pobočka Kuřim ve smyslu příslušných 
ustanovení zákoníku práce 

 
Hlasováno o všech čtyřech návrzích : pro 9 - všechna čtyři předložená usnesení schválena  
Dr.Poledňák – radostná povinnost mít  městskou knihovnu, dnes v majetku města Židlochovice. 
p.Vodka     – vyslovil názor, zda již není pozdě, neboť parlament rozhodl, že majetek se převádí do majetku 

města Židlochovice 
Dr.Poledňák – de iure ano, zákon však nevylučuje, aby z toho majetku byla část delimitována ještě za existence 

OKÚ, pokud by to šlo, požádat nyní. 
Technická poznámka : kdy bude jasno o financích, jak se případný převod knihovny do majetku města promítne 
do rozpočtu 
p. Brabec – pro doplnění – při delimitaci okr. knihovny by nepřipadl žádný zbytkový majetek, maximálně by    

paní knihovnice měla zájem o l  FAX 
p. Vodka – nový způsob financování formou účelových dotací, při této příležitosti připomenul datum 10.ledna 

příštího roku, což je termín podání žádostí o dotace – nezapomenout!!! 
 
 V souvislosti s postupnou realizací rekonstrukce státní správy rozhodl okres Brno – venkov o převodu 
okresní  knihovny v celé její dnešní celistvosti  na obec Židlochovice. Učinil tak s odvoláním na údajnou 
nemožnost převést jednotlivé knihovny do správy  a majetku těch obcí , v nichž  jednotlivé pobočky působí. 
Toto rozhodnutí pak bylo doprovázeno informací a pokynem, který předpokládá , že provoz jednotlivých 
knihoven na území dosavadního okresu bude uskutečňován  na základě dílčích smluv mezi městem Židlochovice 
a městy  či obcemi sídel těchto detašovaných knihoven. Stejně tak pokyn předpokládal, že v případě zájmu o 
převod poboček jednotlivých knihoven do majetku příslušných obcí bude řešen obdobně na základě smluvního 
vztahu mezi obcí Židlochovicemi a příslušnou obcí sídla dosavadní pobočky knihovny.Při akceptování tohoto 
postupu by se jen oddálilo definitivní řešení této problematiky a naopak by bylo nezbytné poměrně složitě řešit 
převod finančních prostředků tak, aby byl zajištěn plynulý a bezproblémový  provoz knihoven  v jednotlivých 
obcích a městech sídel poboček. Nelze totiž předpokládat , že by město  Židlochovice mohlo přímo zabezpečit 
financování : -     mzdových nákladů personálu knihoven 

- nákup nových knižních fondů atd. 
Sami pracovníci okresní knihovny se proto obrátili se svou žádostí o objasnění celé situace na ministerské 
pracovníky.Odpověď a bližší  objasnění této problematiky plyne z kopií přiložených dopisů, které okresní 
knihovna Brno – venkov obdržela dne 27.5. a 17.6. t.r., jakož i znění § 5 příslušného zákona č.398/2000 Sb., 
který upravuje tyto vztahy. S ohledem na citované přílohy a zejména ve snaze urychlit proces transformace MěÚ 
Kuřim na úřad III. stupně doporučuji , aby RM blíže posoudila tuto problematiku z pozic zájmu města Kuřimi a 
jeho regionu a doporučila ZM učinit nezbytné kroky k urychlení převedení  knihovny do majetku města k 30. 11. 
t.r., respektive k 31.12.t.r..Tím by byl  zajištěn  provoz knihovny pro rok 2003 formou organizační složky MěÚ. 
Ke splnění výše uvedeného cíle je potřeba  uskutečnit následující kroky : 
 
1) Usnesením ZM rozhodnout , že město Kuřim bude provozovatelem základní knihovny ve smyslu 

zák.č.257/2001 Sb. a to formou organizační složky obce. 
2) Usnesením ZM rozhodnout o vypovězení smlouvy s okresní knihovnou Brno – venkov  k  termínu 

1.1.2003. 
3) Usnesením ZM  rozhodnout o podání žádosti na Okresní úřad Brno - venkov  dle § 5 zák.č.172/1991 Sb. 

současně s žádostí o převod majetku státu na obec dle tohoto zákona. 
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4) Souběžně zaregistrovat knihovnu u Ministerstva kultury a   k žádosti o registraci přiložit : 
4.1. zřizovací listinu základní knihovny 
4.2. knihovní řád 

Schválením uvedených dokumentů ZM současně potvrdit převod práv a povinností plynoucích z pracovně 
právních vztahů ve smyslu § 249 odst.2 zák.č.65/1965 Sb. 
 
 Posuzujeme-li  předkládaný  návrh z pozic plnění budoucích funkcí MěÚ jako úřadu  III. stupně, pak by 
bylo  vhodné doporučit aplikaci výše nastíněného postupu převodu knihovny i obcím  kuřimského regionu, tak 
jak jejich přehled plyne z následující tabulky : 
 
 
Nabyvatelé Okresní knihovny Brno – venkov s vyčíslením a umístěním předávaného majetku   
 
Počet            Nabyvatel                Pobočky OK                Majetek v Kč           Knihovní fond 
1.                 Čebín                     MK Čebín č.23             38 154  Kč                      9 151 
2.                 Česká                     MK Česká č.26             19 465  Kč                     3  019 
3.                 Jinačovice              MK  Jinačovice č.83      24 153 Kč                      3 553 
4.                 Kuřim                   MK Kuřim č.1006       378 813 Kč                   31 952 
5.                 Lelekovice              MK Lelekovice č.75       37 946 Kč                      6 870 
6.                 Mor. Knínice          MK Mor. Knínice č.99   29 182 Kč                      3 992 
7.                 Rozdrojovice           MK Rozdrojovice č.7     15 254 Kč                      3 223 
8.                 Vev. Bítýška            MK V. Bítýška č.72     274 178 Kč                    17 362 
9.                 Vranov                    MK  Vranov č.24           16 329 Kč                      2 414  
 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 

      Vyřizuje   : J.Němcová  
 
 
2.8. Výstavba bytových domů v lokalitě „Za úřadem“ 
(příl.3A,B) 
Návrh  usnesení: V návaznosti na veřejnou nabídku vyhlášenou usnesením RM  č 406/01 a v návaznosti na 

adresný záměr vyhlášený usnesením RM č. 187/02, ZM schvaluje Rámcovou dohodu se 
společnostmi Contrasta Consulting s.r.o. a B.M &C. s.r.o. k realizaci bytových domů za 
městským úřadem 

 
Dr. Poledňák objasnil celou záležitost,  dohodou se otevírá prostor k projednání podrobnějších podmínek vztahu 
p. Vodka – dotaz, smlouva je rámcová, pozemek je za 1,- Kč, chybí závazky, smlouva si žádá podrobnější  
propracování 
Ing.Kotek    - navrhuje  vyškrtnout kupní cenu 1,- Kč  
Dr.Holman - v důvodové zprávě je např. uvedeno, že firma se zavazuje k výstavbě 3 bytů pro město,  toto chybí 

ve smlouvě, dopracovat do více než provizorní podoby, teprve potom hlasovat 
Dr.Poledňák –znovu doporučuje  o věci hlasovat, je to dostatečně obecné, lépe se jedná, když zastupitelstvo 

města věc projednalo 
Dr.Holman   - doporučuje záležitost stáhnout z pořadu jednání,  nedobře by působilo, kdyby ZM smlouvu 

neschválilo 
Dr.Poledňák navrhuje  hlasovat o  uzavření rámcové dohody  
Hlasováno :  
pro  : 7 
zdrž.  : 2 
Dohoda nebyla přijata, dle názoru Dr.Poledňáka záležitost není ztracena. 
 
Odůvodnění“ 

Prvním citovaným usnesením RM vyhlásila veřejnou nabídku na smluvního partnera, který by ve 
vlastní režii a na vlastní odpovědnost realizoval výstavbu bytových domů za městským úřadem. Tato lokalita má 
výměru cca 3000 m2 předpokládaná zastavěná plocha činí cca 650 m2 a je zde vydáno územní rozhodnutí. 
Pouze jediná nabídka  splnila zadání, neboť další firmy podmiňují realizaci svého záměru čerpáním státní dotace 
Rada upřednostňuje, aby tato výstavby proběhla bez dotací neboť jejich čerpání v posledních letech je velké a 
chtě nechtě také riziko města se s množstvím dotací zvyšuje. Na druhé straně je město Kuřim díky stabilně 
vysokým cenám bydlení jedním z mála míst v republice, kde může výstavba i bez dotací nalézt klienty. Na 
základě výše uvedeného rada přijala usnesení: 187/2002 V návaznosti na své usnesení č 406/01 RM předkládá 
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ZM návrh na realizaci výstavby bytových domů „Za městským úřadem“ podle návrhu firem „B.&M.C. projekt 
s.r.o” a „arch 21 s.r.o.“, dále rada v této souvislosti vyhlašuje adresný záměr na převod částí pozemků cca 650 
m2 (1593/1(4), 1743, 1749 v KÚ Kuřim  zastavěných budoucími bytovými domy do majetku CONTRASTA 
Consulting, s.r.o. za podmínky, že pozemek se převede bezúplatně poté, co bude vydáno stavební povolení, ale 
se závazkem kolaudace staveb do dvou let od převodu a za podmínky výstavby tří bytů 2+1 do majetku města za 
smluvní cenu 3 x 850 tis. 

Poznámka: Navrhovaná cena (sleva na třech bytech) činí v přepočtu 500 tis a obsahuje v sobě náklady 
města spojené s projektem a vydáním územního rozhodnutí a dále symbolické ocenění pozemku 100 Kč/m2. 
 K oficiálnímu zahájení spolupráce na výstavbě je předkládán návrh rámcové dohody. 
 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3.1. Zakoupení obytného domu č.p. 561 na Štefanikově ulici 
 
Návrh na usnesení:  ZM schvaluje zakoupení objektu bydlení č.p. 561včetně pozemku do majetku města za 

cenu do 3 mil. Kč 
Hlasováno :  
pro  : 5 
proti : 4 
 
Ing. Kotek - znovu předložen návrh na zakoupení RD na ul. Štefanikova, v odůvodnění  jsou uvedeny 

naléhavější argumenty. 
Dr.Holman – ani o řádek více přípravy, naléhavější je potřeba těch, co dům chtějí prodat, že ho stále nabízejí 

znovu, svědčí ve prospěch tvrzení, že cena není výhodná. Způsob předkládání svědčí o 
bezradnosti, co s ním  budeme dělat, až RD budeme mít 

Dr.Poledňák – domnívám se, že předložený návrh je návrhem rozumným, když neprojde, budeme předkládat dál  
Ing.Kotek   – vysvětlení k ceně – ta je reálná, paní, která nemovitost nabízí tuto prodá, pozemek za RD se nabízí 

jako ideální  pro event. výstavbu MŠ 
Dr.Holman – toto je právě důvod, proč se mi to nelíbí, podotýkám, že v předkládaném materiálu je MŠ až na 

třetím místě možného využití 
Ing.Kotek  -   v předkládaném materiálu je MŠ na prvním místě, obecně je  problematika MŠ známa, studie na 

přístavbu ZŠ Tyršova – MŠ by mohla být v tomto areálu, tím však pozbudeme část sportovního 
areálu. 

Dr.Poledňák - MŠ není jediné možné využití, budova by mohla pohotově  městu sloužit 
Dr.Holman – očekávám myšlenkový posun ze strany města, např.  agenda „péče o rodinu“  není důvodem, proč 

by tuto mělo město  Kuřim  řešit za své peníze, věci se mi jeví jako málo připravené,  zbytkem 
peněz v rezervě rozpočtu chceme  za každou cenu  tento RD koupit. K podnikatelským úvahám 
města nemám důvěru 

 
       Termín plnění : 09. 2002 
       Zodpovídá: Ing.M.Kotek 

 
Protože dosud nedošlo k prodeji RD č.p. 561na Štefánikově ulici, předkládám ZM ještě jednou ke zvážení koupi 
tohoto domu. K argumentům, které již byly prezentovány a jsou popsány níže přibyl další., město bylo pověřeno 
rozšířenou působností státní správy a pro dobu uvažované přestavby budovy úřadu za plného provozu bude 
vhodné mít k dispozici podobné prostory pro přechodné umístění některých agend.    
 Jedná se o dvougenerační rodinný dům jehož součástí 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: 

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.   
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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). Náklady na přestavbu činí cca 2 mil. Kč. 
 
Dům a pozemek sousedícím s areálem ZUŠ považuji zejména vzhledem k jeho poloze za velmi zajímavý pro 
město.  Jeho budoucí využití navrhuji v těchto variantách: 

1) K přestavbě na mateřskou školu, která by mohla využívat rozsáhlého areálu ZUŠ. Přesto, že 
v současnosti Kuřim netrpí nedostatkem míst v MŠ, vzhledem k probíhající bytové výstavbě a 
neočekávaně se zvyšujícím počtem bytů v Kuřimi (jen u Sv. Jana bude místo uvažovaných 300 ve 
skutečnosti 380 nových bytů a uvažuje se  zde s dalším navýšením, staví se i v dalších lokalitách) lze 
v horizontu 5 let očekávat prudké zvýšení poptávky po MŠ. Kuřim nemá k výstavbě MŠ vhodnější 
lokalitu (uvažovaná lokalita u ZŠ Tyršova by byla na úkor sportovního areálu a jiná lokalita není).  

 
2)  Azylový dům pro matky s dětmi. Tato varianta by doplnila chybějící a potřebný článek politiky bydlení 

ve městě Kuřimi. 
                                                                                                                              Předkládá: Ing. M.Kotek 

 
 
3.2. P.Pelikán - snížení sankce za  pozdní platbu nájemného 
 
1085/2002 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje snížení sankce za pozdní platbu nájemného za pronájem Restaurace 

Plaveckého areálu   P.Pelikánovi na částku 10 000 Kč. 
Hlasováno : pro 9 

Termín plnění : 1.9.2002 
Zodpovídá: FO 
 

Dr.Holman   – dotaz, kdo je v tomto případě předkladatelem, Ing. Veselý již není tajemníkem, tudíž nemůže být 
předkladatelem 

Dr.Poledňák –  předkladatelem jsem já  
Odůvodnění: 
 V souladu s nájemní smlouvou provozuje restauraci plovárny v Kuřimi nájemce pan Pavel Pelikán, 
bytem Havlíčkova 239, Kuřim. 
V posledních měsících roku 2001 i v průběhu prvního pololetí letošního roku nezaplatil nájemce řádně nájemné 
v souladu s touto smlouvou. 
 
Dlužná částka tímto dosáhla ( počítáno k 30 . 6. 2002 ): 
1. dlužná částka   201 810,- Kč 
2. neuhrazené faktury              42 978,90 Kč 
3. smluvní pokuta             120 651,30 Kč 
 
Celkem:                          365 440,20 Kč 
 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti MěÚ v Kuřimi ( finanční i správní odbor ) vyvíjel neustálý tlak 
na tohoto nájemce, aby došlo k úhradě této pohledávky. Vzhledem k tomu, že tato snaha nebyla dostatečně 
účinná, byla dopisem ze dne 17.5.2002 zaslána panu Pavlu Pelikánovi výpověď se současnou informací, že 
termín zaplacení do 24.5.2002 je poslední šancí jak zachránit ze strany nájemce možnost pokračování 
v nájemním vztahu. 
 
Pan Pelikán pak  na citovaný dopis okamžitě reagoval : 
1. žádostí o zrušení výpovědi z nájmu a současně i žádostí o odpuštění či snížení částky za smluvní pokutu 

( viz. příloha ). 
2. zaplacením dluhu ve výši 172 842 Kč k datu 24.5.2002. 
 
RM svým usnesením 238/2002 doporučuje snížení penále z částky 120 651,30 Kč na částku 10 000 Kč 
v případě, že pan Pelikán do konce června provede všechna ostatní plnění plynoucí z nájemní smlouvy. K      
30.6. 2002 má pan Pelikán uhrazeno nájemné za měsíc červen a předplacené nájemné na měsíce červenec a 
srpen. Zbývá mu uhradit dluh za neuhrazené faktury ve výši 42 978, 90 Kč, které přislíbil uhradit do konce 
měsíce července.  

 9



V případě smluvní pokuty bylo do smlouvy vloženo ustanovení, že smluvní pokuta se sjednává ve výši 
0,5% za každý den prodlení. Tato výše se jeví finančnímu odboru jako 5x – 10x vyšší než je obvyklé a proto i 
soudně těžko vymahatelná, proto doporučuje RM  její snížení na částku 10 000 Kč. 
 S přihlédnutím ke vzniklé situaci a zejména pak k faktu,že letní provoz plovárny byl de facto zahájen, 
MěÚ doporučuje, aby byl zachován nájemní vztah k bufetu a restauraci s panem Pavlem Pelikánem a penále 
bylo sníženo na částku 10 000 Kč. 

     Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
Vyřizuje: Ing. A.Varmužka  

 
 
3.3. Rozpočtová opatření   ( příl.č. 6A,B) 
 
1086/2002 
Přijaté  usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č.6 ( protinávrh předložený p. Vodkou) k   rozpočtu 

města  roku 2002, dle přílohy se změnami. 
 
Vysvětlil : Ing.Kotek  
p.Vodka – předložil protinávrh v písemné podobě – viz příloha  
Dr.Poledňák – dotaz, proč je  navrhováno neschvalovat povýšení výdajů na zimní údržbu? 
p.Vodkou      - vysvětlil  důvody 
 
Ing.Kotek     - navrhuje  hlasovat jednotlivě o navýšených výdajích uvedených na prvních třech řádcích přílohy  
tj. zimní údržba, energie, osobní výdaje,  které v protinávrhu p.Vodky nejsou  uvedeny 
Hlasováno :  
zimní údržba :  
pro  : 6 
proti : 3 
 
energie : 
pro        : 5   
proti      : 4 
 
osobní výdaje : 
pro         : 6 
proti       : 2 
zdrž.       : 1 
 
Hlasováno o protinávrhu p. Vodky :  pro 9 
 
Dr.Poledňák – v 19,15 vyhlásil 5 min. přestávku 
V 19.25 pokračováno v jednání ZM. 
Po přestávce starosta Dr.Poledňák  informoval členy ZM o postupu prodeje pozemků v lokalitě B6.1 Podlesí – 
všechny pozemky nasmlouvány, očekávají se platby,  ZŠ Jungmannova - pozemek odprodán, kupní cena 
uhrazena, zemník 5 mil. Kč – dle výsledku výběrového řízení ze dne 8.7.2002, pozemky průmyslová zóna– 
lokalita „Záhoří do klínů“  předjednány, návrh kupní smlouvy předložen kupujícímu tj. s..r.o. Elektrobock CZ, 
očekávaná  tržba přes 5 mil. Kč. 
 
Pokračování v jednání k bodu 3.3. Rozpočtová opatření : 
Odůvodnění: 
 
 ZM jsou předkládána rozpočtová opatření,dle přiložených žádostí správců kapitol.  
 
Číslo řádku rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 
420.VÝDAJE zimní údržba 600 000 Kč 300 000 Kč 900 000 Kč
 energie bez dopadu na rozpočet dle přílohy
120.VÝDAJE osobní výdaje 12 996 000 Kč 480 000 Kč 13 476 000 Kč
580.VÝDAJE investiční akce 90 040 000 Kč 8 265 000 Kč 98 305 000 Kč
340.VÝDAJE pitná voda 53 000 Kč 220 000 Kč 273 000 Kč
360.VÝDAJE kanalizace 1 320 000 Kč 140 000 Kč 1 460 000 Kč
39. PŘÍJMY ostatní příjmy pojm. 12 000 000 Kč 200 000 Kč 12 200 000 Kč

 10



590.VÝDAJE rezerva 17 457 500 Kč -9 205 000 Kč 8 252 500 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   
 
580. výdaje – investiční akce 
Podhoří + 4,4 mil Kč 
Důvodem k navýšení rozpočtu této vyjmenované investice je : 

a) Chyba při sestavení rozpočtu, na základě které vyvstává potřeba povýšení vyjmenované akce 
Podhoří o 3,3 mil. Kč 

b) Potřeba provedení rekonstrukce opěrné zdi v ulici Láznisko s rozpočtovými náklady pro město 
Kuřim 1,1 mil. Kč. 

Ad a) 
Chyba při sestavování rozpočtu, která byla odhalena až nyní, se stala tak, že státní podpora na tuto akci byla 
jednak odečtena od ceny díla na výdajích rozpočtu a současně byla začleněna do příjmů rozpočtu. Tak se 
stalo, že byla uzavřena smlouva o dílo včetně dodatku č.1 na cenu díla 22 248 842,- Kč, v roce 2001 bylo 
proinvestováno 2 836 000 Kč, ale do rozpočtu byla zakomponována částka pouze 19 000 000,- Kč. Stejná 
chyba se opakovala při podpisu dodatku č.2 k SOD, kterým se povýšila cena díla na 24 257 168,- Kč (23 
557 166 Kč s fy DIS a 700 000 s JMP). Tímto způsobem se stalo, že smlouvy o dílo převyšují  
rozpočtovanou částku o 2 421 168 Kč. K této částce je třeba přičíst částku 600 000 Kč na stavební a 
autorský dozor investora a alespoň 300 000 Kč rezervu. 
 
Ad b)Při provádění prací se ukázala potřeba provést rekonstrukci opěrné zdi Kuřimky v ulici Láznisko. Od 
konce loňského roku se vedla jednání se správcem toku, který zpracoval projektovou dokumentaci, požádal 
o vodoprávní povolení na stavbu a vyčlenil si prostředky na rekonstrukci ve výši 1 000 000 Kč s tím, že 
ostatní potřebné prostředky zajistí Město Kuřim. Rozpočet na stavbu dle PD činí 2,1 mil Kč, skutečné 
náklady stavby budou známy až po výběrovém řízení na dodavatele stavby, které by mělo být dokončeno 
během července. Protože pro zdárný průběh stavby je třeba její zahájení na konci července, je třeba na 
stavbu vyčlenit prostředky nebo se dohodnout, že stavba nebude realizována.  Vzhledem k technickému 
stavu zdi by v případě, že rekonstrukce zdi nebude realizována nemohla být na Láznisku realizována ani 
komunikace. 

Výše uvedenou situaci je možno řešit těmito způsoby: 
c) o uvedenou částku povýšit rozpočet akce na úkor rezervy rozpočtu 
d) Na Podhoří nerealizovat komunikace, ale pouze provizorní úpravu povrchu. 

Výše uvedenou situací se zabývala Rada města dne 25.6. 2002 , která ZM doporučila povýšení položky 
vyjmenované investiční akce takto: 
a) Podhoří o 3,3 mil Kč 
b) Opěrná zeď Láznisko 1,1 mil Kč. 
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Komunikace 
RM schválila usn. 244/2002 realizaci nové dlažba  chodníků v Legionářské ulici v místech, kde byla stávající 
dosluhující dlažba rozdělána probíhající stavbou rekonstrukce nn a na nám. Osvobození opravou kanalizace. 
Rada současně předkládá ZM návrh na povýšení položky drobných investic o částku 300 tis. Kč na úkor rezervy 
(tato částka by měla krýt náklady spojené s výměnou dlažby. Předkladatel doporučuje o uvedenou částku povýšit 
ne drobné investice, ale vyjmenovanou položku opravy komunikací a chodníků. Rada města též dne 25.6. 
schválila usn. 270/02 realizaci úpravy nebezpečného úseku komunikace II/385 na ulici Tyršova, která by město 
měla stát  200 000 Kč.  V současnosti je ve sledované položce  opravy komunikací a chodníků částka 700 000 
Kč.  Pokud by položka nebyla povýšena, výše uvedenými akcemi bude téměř vyčerpána a nebude možné 
realizovat žádnou z větších plánovaných oprav (aut. zast. u polikliniky, oprava chodníků ve spodní části 
Legionářské ulice, přístupová cesta u bortícího se svahu na Zborovské ul.). 
Koupě domu na ul. Štefánikova – viz. samostatná příloha 
Hřiště házená 
Jedná se o navýšení ceny stavby o částku 375 000 Kč a to z důvodu vybudování veřejného osvětlení na tomto 
hřišti. Na úhradě této částky se bude podílet dle Smlouvy o užívání házenkářského hřiště sportovního areálu SK 
Kuřim, oddíl házené a to částkou 300 000 Kč. První splátka ve výši 100 000 Kč bude provedena ihned, zbylá 
část bude splácena v následujících 6 – ti letech a bude valorizována. 
Hřiště Tyršova 
Na základě vypsaného výběrového řízení na dobudování areálu školního hřiště při ZŠ Tyršova je třeba do 
rozpočtu zapojit částku 190 000 Kč, a to pro dobudování následujících stavebních objektů: 
Provedení oplocení do výšky 1,80 z drátěného pletiva 
Dlažba z použitých bet.dlaždic 30/30cm 
Běžecká dráha 
Skok daleký 
Vrh koulí 
 
340. výdaje – pitná voda a 360. kanalizace 
Město Kuřim letos provedlo realizaci usn. ZM č.       , kterým přispělo na realizaci vodovodního a kanalizační 
řadu u RD manž. Strážnických.  Město tuto investici neprovedlo formou příspěvku, ale naopak provedlo výběr 
dodavatele a realizaci stavby a manž. Strážničtí polovinou nákladů městu přispěli. Protože se tak v plnění 
rozpočtu na výdajové stránce objeví veškeré náklady na stavbu, je třeba povýšit sledovanou položku drobné 
investice o příspěvek Strážnických a to vodovody  o částku 60 000 Kč a kanalizace o 140 000 Kč a o tyto částky 
rovněž povýšit příjem obce. 

Dalším nutným výdajem je úhrada smluvní částky 160 000 Kč BvaK za nákup navrtávacích 
pásů,uzávěrů, zemních souprav a poklopů s podložkou pro nově zřizované vodovodní přípojky, které jsou dle 
zákona 274/2001 § 3 součástí vodovodu , jehož vlastníkem je město Kuřim. 

      Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. A.Varmužka 
Návrh na změnu přílohy k usnesení v bodu 3.3. 
předložený Petrem Vodkou : 
 
Č.r.rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 
580.Výdaje Investiční akce 90 040 000  Kč 5,265 000 Kč 95 305 000 Kč 
340. Pitná voda         53 000 Kč    220 000 Kč      273 000 Kč 
360. Výdaje kanalizace   1 320 000 Kč     140 000 Kč               1 460 000 Kč 
 39. Příjmy Ost.přij.pol. 12 000 000 Kč              200 000 Kč 12 200 000 Kč 
590. Výdaje Rezerva 17 457 000 Kč  -5,425 000 Kč 12 032 000 Kč 
 
Doplněný  a schválený návrh o výdaje na billbordy : 
Č.r.rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 
580.Výdaje Investiční akce 90 040 000  Kč 5,265 000 Kč 95 305 000 Kč 
340. Pitná voda         53 000 Kč    220 000 Kč      273 000 Kč 
360. Výdaje kanalizace   1 320 000 Kč     140 000 Kč               1 460 000 Kč 
 39. Příjmy Ost.přij.pol. 12 000 000 Kč              200 000 Kč 12 200 000 Kč 
       Výdaje Ostatní vzhled města       100 000 Kč  
590.Výdaje Rezerva 17 457 000 Kč  -5,525 000 Kč 11 932 000 Kč 
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3.4. Podnikatelský OBOLUS  
 
1087/2002 
Přijaté  usnesení: ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 8.069,- Kč pro oddíl orientačního běhu 

při  MDDM Kuřim - uplatněný podnikatelský OBOLUS 
Hlasováno : pro 9 

Termín plnění: 15.8.2002 
Zodpovídá: FO, ŽÚ 

1088/2002 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 8.759,- Kč pro SK Kuřim - oddíl házené 

na výstavbu hřiště - uplatněný podnikatelský OBOLUS 
Hlasováno : pro  9 

Termín plnění: 15.8.2002  
Zodpovídá: FO, ŽÚ 

1089/2002 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje opravu ústí kanalizace před vchodem do domu č.p. 862 na ul. Jungmannova, 

Kuřim a v případě zůstatku opravu obvodové dlažby domů č.p. 862, 863, 864, 865 na ul. 
Jungmannova, Kuřim v celkové výši 19.543,- Kč  - uplatněný podnikatelský OBOLUS 

Hlasováno : pro 9 
Termín plnění: 30.11.2002    
Zodpovídá: VYS, ŽÚ 

 
 Dne 12.6.2002  se dostavil  podnikatel – FO, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 8.069,- Kč. Tuto částku určil pro oddíl orientačního běhu při MDDM 
Kuřim. Účel: dle uvážení vedení oddílu. 
 Dne 19.6.2002  se dostavil  podnikatel – FO, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 8.759,- Kč. Tuto částku určil pro SK Kuřim – oddíl házené.  
Účel: výstavba hřiště. 
 Dne 26.6.2002  se dostavil  podnikatel – FO, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 19.543,- Kč. Tuto částku určil na dva účely:  

1) na opravu ústí kanalizace před vchodem do domu č.p. 862 na ul. Jungmannova, Kuřim 
2) v případě zůstatku financí na opravu obvodové dlažby u domů č.p. 862,863,864,865 na ul. 

Jungmannova 
                                                                           Předkládá: RNDr. I.Poledňák 

                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková  
Po formální stránce dojde k doplnění přílohy p. Vodky předložené k bodu 3.3., současně se upraví řádek 590 – 

výdaje. 
 
 
4. Výstavba města, investice 
4.1. Varovné billboardy (příl.8A,B) 
 
1090/2002 
Přijaté usnesení: ZM schvaluje realizaci varovných billboardů na ulici Tyršově dle nabídky fy MagniArt. 
Hlasováno :  pro 9 
 
Rozpočtové opatření – položka výdaje „Ostatní vzhled města“ 100.000 Kč – schváleno usnesením čís. 
1086/2002. 
 
Dr.Poledňák – představil netypické varovné billboardy,  které by svojí formou měly upoutat pozornost, jde o 

nekonvenční řešení, které zaujme. Nabídka ze strany fy MagniArt zní na 70 tis. Kč, starosta  
navrhuje  přijmout rozpočtové opatření do 100 tis. Kč. 

Dr.Holman   - upoutání pozornosti je dobré, doporučuje umístit billboardy co  možná nejdále před značku 
Kuřimi,   nebo těsně za ní, aby nedocházelo k odpoutávání pozornosti, další otázkou v této 
oblasti je zábradlí, nutno dokončit hrazení 

Dr.Poledňák - umístění je konzultováno s DI, bude mít stavební povolení, prodloužení zábradlí – je možno 
konzultovat také  

Ing.Kotek     - radar zakoupen, nebyl nainstalován, čeká se na pojištění, dojde k tech. zásahu do vozovky, bude 
zrušena 40 km rychlost, ke snížení rychlosti dojde technickým řešením na vozovce 

p.Zejda          -  v uvedené lokalitě v nebližší době vznikne křižovatka,  která podstatně omezí rychlost 
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Dr.Holman    -  zábradlí , je v kompetenci rady, města 
Dr.Poledňák  - směřujeme k tomu, aby bylo instalováno ještě o prázdninách 
 

Vyřizuje: Výst  
Termín plnění : 1.9.2002 

 
Odůvodnění:  

Úsek Tyršovy ulice je z hlediska nehodovosti nejproblematičtější v zastavěné části Kuřimi, 
v posledních pěti letech zde došlo k 64 dopravním nehodám (příloha). Situace je zvlášť bolestivá tím, že děti 
jsou účastny ve velké části těchto nehod. Zastupitelstvo již rozhodlo o umístění radaru, rada rozhodla o realizaci 
úprav komunikace a dalším prvkem zajištění bezpečnosti v tomto úseku by byly varovné billboardy. Na podnět 
předkladatele vypracovala řešení a cenovou nabídku p. Martina Magni.(příloha). Vlastní výtvarné řešení bude 
předvedeno na jednání zastupitelstva. 

      Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
4.2. Prodloužení výhybny u ZŠ Jungmannova  
 
1091/2002 
Přijaté usnesení:     ZM  schvaluje  uzavření darovací smlouvy  na  stavbu prodloužení výhybny, vybudovanou 

na části pozemku p.č.1455/1 v majetku města Kuřim na základě  „Smlouvy o výpůjčce 
č.247/2001“ uzavřené mezi městem Kuřim a firmou „Benix,s.r.o.“  do majetku města 
Kuřim  

Hlasováno : pro 9  
Dr. Poledňák – již jednou bylo celkem úspěšně  realizováno. Jedná se o prostranství před pekárnou Ing.Fikara   
                        Termín plnění : 31.12.2002 
                      Zodpovídá : Odbor výstavby   
 
 V návaznosti na usnesení RM č.276/2001 ze dne 31.7.2001, kterým byla schválena smlouva o výpůjčce 
části pozemku p.č.1455/1  na  vybudování prodloužení výhybny, je ZM předložen návrh na schválení darovací 
smlouvy, kterou firma „BENIX, s.r.o.“ předá vybudovanou výhybnu do majetku města Kuřim. 
Stavba  nebyla  v roce 2001 realizována , v současnosti má  firma  „Benix, s.r.o.“ požádáno o vydání stavebního 
povolení na výše uvedenou stavbu. Odbor výstavby doporučuje schválení nabytí vybudované výhybny do 
majetku města Kuřim darovací smlouvou  do 30 ti dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, 
nejpozději však do 31.12.2002, jak je uvedeno v návrhu znění smlouvy č.247/2001 schválené usnesením RM 
č.276/2001.  

Předkládá: Ing.M. Kotek 
                          Vyřizuje: Ing.V. Indrová  
 
 
5. Různé 
 
Dr,Holman – k bezpečnosti  provozu ul. Tyršova – bezpečnost snižují reklamy, našla se firma, která náš majetek 

pronajímá jako reklamní plochu, jde o neoprávněné obohacování na našem majetku. Další z 
mnoha maličkostí – zeleň , která rovněž cloní 

Ing.Kotek – vysvětlil, reklamní plochy byly pronajaty, odstranění starých reklamních ploch a nové se řeší 
s dopravní policií 

Dr.Holman –  dotaz, zda plochy byly  pronajaty na základě výběrového řízení, bylo schvalováno v RM? 
Ing.Kotek   – odpověď - byl vyhlášen záměr na pronájem, RM vybírala z nabídek 
 
Dotazy veřejnost :  
p. Jiří Brabec –  
- snahou Společenského centra bylo po volbách dát po pořádku výlepové plochy,  tyto udržovat v pořádku.  
Požádal členy ZM,  městské orgány, aby svévolně nelepily plakáty, na požádání  spol.centrum plakáty vylepí. Je 
třeba zvážit, zda by vylepování plakátů nemělo být za úplatu,  zatím se toto děje zdarma.  Základní pravidlo – 
výlepová plocha by měla mít jednoho majitele, který se bude o plochu starat. 
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- dotaz na zástupce města ve věci stavebních úprav v objektu DK (úprava vestibulu, soc.zařízení) v měsíci září, 
říjnu. Na tuto dobu plánuje spol.centrum akce ve fin. nákladech několika desítek tisíc Kč, v případě odřeknutí 
hrozí penále, v případě odřeknutí, budou nespokojeni občané 
Dr.Poledňák – toto je možné zítra telefonicky  na MěÚ prověřit 
 
- v souvislosti s konáním voleb byly rozeslány anketní lístky, cca 400 rodin vyplnilo (nad 10%), akce bude 
začátkem září vyhodnocena , výsledky možno  zapůjčit členům ZM 
 
 - festival „Zahrada“ - křest desky na které je vyobrazen kuřimský zámek a okolí – název Kuřimi je přímo 
v názvu desky. P. Brabec přislíbil,  že  l kus bude předán do archivu města,  lze předpokládat, pokud by o desku 
mělo město zájem jako propagační předmět, je možno dohodnout slušnou cenu. 
 
Dr.Holman – přiznává, že byl jedním z těch, kdo plakát spol. centra přelepil, žádá o sdělení, jak se má v této věci 

postupovat. Plochy sportovního areálu – mohou organizace svým sponzorům umožnit vylepení 
reklam ? 

Dr.Poledňák  - výlep = informační  a tisková činnost, dříve tuto činnost pro město jako placenou službu   
vykonávaly SMK. Spol. centrum tyto plochy dostalo „do pachtu“, bude z nich mít příjem, ať 
vylepuje i pro ostatní za paušální poplatek 

 
p.Zejda       -  k rekonstrukci vestibulu a soc zařízení v DK – technické řešení by nemělo ohrozit akce v měsíci  

září, je třeba přiznat, že  trochu „život znepříjemní“ 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Přednesla Ing.Novotná. 
 
Hlasováno o úplnosti rekapitulovaných a přijatých usnesení :  
pro  : 9 členů ZM 
V 19,52 ukončeno jednání ZM. 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
V Kuřimi dne 9.7.2002 
Zapsala : Němcová 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing. Jiří  M a r e k         Petr  V o d k a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
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- Pozvánka 
1. Reforma veřejné správy 
2,2A-D  Majetkoprávní úkony 
3,3A,B Výstavba bytových domů v lokalitě „Za úřadem“ 
4. Zakoupení obytného domu čp. 561 v Kuřimi, Štefanikova ul. 
5. Nájemce restaurace PA p.Pelikán – snížení sankce 
6,6A,B Rozpočtová opatření 
7,7A Podnikatelský obolus 
8,8A-C Varovné billboardy 
9. Prodloužení výhybny u ZŠ Jungmannova 
10. Návrh usnesení pro návrhovou komisi 
- Prezenční listina 
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