
M Ě S T O   K U Ř I M  

 
Z á p i s 

 
ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 07/2002  konaného dne 10.9. 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, M.Uchytil,  Mgr. Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda,  
 
Ing.Petr Němec – tajemník MěÚ Kuřim 

 

Omluveni : MVDr. Lenka Horáková 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu :  M.Kotek st. a V.Zejda 
Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise : Dr.D.Holman a Ing.M.Krupica 
Hlasováno : pro 9 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 18:10, úvodem přítomno 9 členů zastupitelstva. 
 
 
 
Program: 
1. Reforma školství - Udělení právní subjektivity 
2. Příspěvek Kuřimi k likvidaci následků povodní v Čechách r. 2002 
3. Služby města Kuřimi  - Transformace SMK na spol. s r.o. 
4. Různé -  Podnikatelský OBOLUS, Změna plánu investic, Rozpočtové opatření –

návrh,  Moravská stavební-INVEST – návrh „Darovací smlouvy „ (nabytí  
51% podílu pro město Kuřim), Martínek Jaroslav - darovací smlouva na 
převod části pozemku parc.č. 1012 k.ú.Kuřim, ŽILKA, spol. s.r.o. – 
směna pozemků, Pronájem objektu moštárny, Výměna kanalizačních 
přípojek pod komunikací na ul.Legionářské, Rezignace p.M.Uchytila na 
rezignaci funkce jednatele MTCK s.r.o., Prodloužení termínu ve 
„Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 273/2001“  Městem Kuřimi a  
s.r.o. CORIMEX 

 
 
Hlasováno o programu i s dodatky : pro 9 - schváleno 
 
 
 
1. Reforma školství 
Udělení právní subjektivity ( příloha č. 1A-C )  
 
 V období po posledním jednání ZM a po jednání s ředitelkami MŠ a zástupci KrÚ – odboru školství 
vyšly najevo nové skutečnosti, které vyžadují změnu již přijatých usnesení.   
 
Přijaté usnesení : 1122/2002 - ZM mění  své usnesení č. 1110/2002 takto: podle zák. o obcích § 84 odst. 

2,písm. e), ZM zřizuje dnem 1.12.2002 příspěvkovou organizaci s názvem „Základní škola, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov“, včetně školní jídelny jako právní subjekt. 

 
 
 
 



Přijaté usnesení : 1123/2002 - ZM mění své usnesení č. 1111/2002 takto: ZM zřizuje dnem 1.12.2002 
příspěvkovou organizaci s názvem „Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-
venkov“, vč. školní jídelny, jako právní subjekt podle zák. o obcích § 84 odst. 2,písm. e), 
s tím, že tato převezme veškerá práva a povinnosti zrušených organizačních složek MŠ 
Komenského, vč. kuchyně,  MŠ Jungmannova, vč. kuchyně, MŠ Otevřená,  MŠ Zborovská, 
MŠ Podlesí. 

 
Poznámka starosty :  zřídíme 1 MŠ s 5 detašovanými pracovišti  
 
Přijaté usnesení : 1124/2002 - ZM ruší své usnesení č. 1112/2002. 
 
Přijaté usnesení : 1125/2002 - ZM mění své usnesení č. 1113/2002 takto: ZM zrušuje organizační složky 

obce: MŠ Zborovská, MŠ Otevřená, MŠ Komenského, MŠ Jungmannova, MŠ Podlesí a ZŠ 
Jungmannova ke dni 30.11.2002. 

 
Přijaté usnesení : 1126/2002 - ZM ruší své usnesení č. 1114/2002. 
 
Přijaté usnesení : 1127/2002 - ZM schvaluje  zřizovací listiny: 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov a Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno-venkov, jako příspěvkové organizace města s právní 
subjektivitou. 

 
K usnesení č. 1110/2002:  
Pracovníci KrÚ poskytli nové informace o tvaru názvu nové příspěvkové organizace a to: Základní škola, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov“. Současně doporučili změnit datum zřízení příspěvkových 
organizací na 1.12.2002. Změnu odůvodnili následovně: protože OkÚ zanikají k 31.12.2002 nebudou již 
zaměstnancům škol a školských zařízení zpracovávat mzdy. Současně budou k témuž datu ukončeny jejich 
pracovní poměry a všechny dodavatelské smlouvy (např.  se školními jídelnami, ...). Aby bez problémů mohly 
od 1.1.2003 začít nově zřizované právní subjekty fungovat, bylo by dobré, mít alespoň jedem měsíc před 
zahájením jejich činnosti k dispozici na všechny potřebné úkony (včetně zápisu do sítě škol). 
 
K usnesení č. 1111/2002 a 1112/2002: 
Původní rozdělení stávajících organizačních složek do dvou příspěvkových organizací: Mateřská škola Kuřim I a 
Mateřská škola Kuřim II je sice organizačně pro ředitele obou právních subjektů méně náročné, ale po 
ekonomické stránce přijatelné pouze pro Mateřskou školu Kuřim I. Proto se jeví mnohem ekonomicky 
výhodnější zřízení jednoho silného právního subjektu, i když bude klást vysoké nároky na osobu ředitele. Tento 
závěr vychází z jednání zástupců KrÚ – odboru školství, ředitelek MŠ a zaměstnanců města Kuřimi. Zápis 
z jednání je přílohou. 
 
K usnesení č. 1113/2002: 
Vzhledem ke změně termínu zřízení příspěvkových organizací na 1.12.2002 musí dojít i ke změně termínu 
zrušení jmenovaných organizačních složek obce z původně 31.12.2002 na 30.11.2002. Souběh není možný. 
 
K  usnesení č. 1114/2002: 
Na základě výše uvedených změn a po konzultaci Zakladatelských listin s pracovníky KrÚ a řediteli stávajících 
škol a školských zařízení  bylo třeba přepracovat názvy příspěvkových organizací a bod VII. Současně zrušit 
zřizovací listinu Mateřské školy II. 

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

 
Diskuze, dotazy: 
Dr.Holman - MŠ Jinačovice může spadat pod ZŠ Rozdrojovice, kam posléze všichni školáci dojíždějí. Proč 

spadá do Kuřimi? 
Dr.Poledňák -  protože byl projeven zájem. 
Dr.Holman   - co když rodiče jinačovických dětí  nebudou chtít Kuřimi platit školné ? 
Dr.Poledňák - my zavážeme obec Jinačovice. 
Dr.Holman  se domnívá, že by bylo výhodnější, kdyby MŠ Jinačovice spadala pod ZŠ obce Rozdojovice. 
Dr.Poledňák  nevidí v členění MŠ Rozdrojovice do příspěvkové organizace MŠ Kuřim, Zborovská, žádný 

problém nevidí, vše už je dohodnuto, žádný „kolaps“ nehrozí. 
 



Hlasováno o všech  6 usnesení současně : pro 9 – schváleno. 
 
 
2. Příspěvek Kuřimi k likvidaci následků povodní v Čechách r. 2002. (část II.) 
 
Přijaté usnesení : 1128/2002 - ZM ruší  své usnesení čís. 1120/2002 ze dne 20.8.2002. 
 
Přijaté usnesení : 1129/2002 - ZM schvaluje převod 100 tis. Kč obci Budyně, okres Strakonice, z výtěžku 

veřejné sbírky na likvidaci následků povodní  r. 2002. 
 
Přijaté usnesení : 1130/2002 - ZM schvaluje převod 300 tis. Kč obci Majdalena z výtěžku veřejné sbírky na 

likvidaci následků povodní r.2002 s podmínkou v darovací smlouvě, že částku tamní 
samospráva rozdělí mezi občany obce, kteří si opravují svoje nemovitosti určené k trvalému 
bydlení. 

 
Přijaté usnesení : 1131/2002 - ZM schvaluje převod 300 tis. Kč městu Bohušovice nad Ohří z výtěžku veřejné 

sbírky na likvidaci následků povodní 2002 s podmínkou v darovací smlouvě, že částku tamní 
samospráva rozdělí mezi občany obce, kteří si opravují svoje nemovitosti určené k trvalému 
bydlení. 

 
Přijaté usnesení : 1132/2002 - ZM schvaluje převod 300 tis. Kč obci Tchořovice z výtěžku veřejné sbírky na 

likvidaci následků povodní 2002 plus zbylý výtěžek sbírky,  s podmínkou v darovací smlouvě, 
že částku tamní samospráva rozdělí mezi občany obce, kteří si opravují svoje nemovitosti 
určené k trvalému bydlení. 

 
Hlasováno pro 5 usnesení  současně : pro 9 - schváleno 
 

Úvodem dovolte tolik, že následky pohromy, viděno na místě,  jsou svým rozsahem takové,  že nikdo 
jiný než  sami postižení, nejsou schopni je řešit. Pomáháme tedy s vědomím,  že smyslem naší pomoci je 
zejména dodat postiženým důvěry ve vlastní síly. 

Se zázemím usnesení zastupitelstva jsme provedli dvě rekognoskační jízdy: 
 Dne 23.8 02  po jižních a středních Čechách. Navštívili jsme obce Majdalena , Plav, Budyně, Bavorov,  

Blatnou, Tchořovice, Karlštejn a Srbsko. V menších obcích jsme kontaktovali představitele samosprávy a 
informovali je o záměrech našeho zastupitelstva. V Blatné, Karlštejně a Srbsku jsou škody, tak velké, že 
jsme se neodvážili samosprávu kontaktovat, neboť oproti vzniklým škodám se jeví námi připravovaný 
způsob pomoci jako malicherný.  

 Dne 31.8. 02 po středních a severních Čechách. Navštívili jsme obce Obříství, Kly, Bohušovice nad Ohří a 
další. Ty prvně jmenované jsou poškozeny nad naše síly a pomoc s výstavbou obydlí je problematická také 
tím, že osídlení je svým umístěním i do budoucna ohroženo povodněmi a tamní samospráva patrně bude 
muset tuto skutečnost promítnout do nového územního plánu a teprve potom doporučí svým občanům 
budovat obydlí na vhodných místech. 

 
Situace vyžaduje rozhodnost, občané se ptají kam bude naše pomoc určena. Na základě, byť letmých znalostí, 
dovolujeme navrhnout kuřimskému zastupitelstvu, aby soustředilo svoji pomoc do těchto obcí. 
 
Majdalena: Známá vodácká obec na Lužnici, 540 obyvatel, poškozena větší část obce, předpokládá se několik 
demolic, těžko posoudit, zda se někdo pustí do novostavby. Obec má v úmyslu přispívat občanům o formě nemá 
dosud ujasněnou představu. Je navrhováno převést na účet obce 300 tis. a v darovací smlouvě podmínit, že tato 
částka bude tamní samosprávou rozdělena těm, jejichž nemovitost určená k trvalému bydlení byla povodní 
poškozena a kteří ji opravují.  
Starosta: Karel Vürst, IČO 247065, č.ú.: 0603194369/0800 VS 52292321, tel 0333/787118 
 
Budyně: Malá zemědělská obec v povodí říčky Lomnice, obyvatel něco málo přes čtyřicet. V obci soukromě 
hospodaří čtyři sedláci. Poškozena většina stavení (včetně stavení starosty), zbořeno však žádné. Obec je tak 
malá, hospodaří takříkajíc na koleně, věci veřejné přechází do soukromých bez výrazné hranice. Z tohoto 
důvodu je namístě směřovat pomoc do obecního rozpočtu (vlastní daňové příjmy činí ročně cca 80 tis.) Je 
navrhováno darovat obci 100 tis k likvidaci škod bez bližšího určení.  
Starosta: Jaroslav Valenta, IČO: 46684441, č.ú. 0680350329/0800, tel: 0342/391479 
 



Tchořovice: Obec v povodí říčky Blanice, cca 230 obyvatel leží na kaskádě rybníků, které se při povodni 
protrhly. Část obce postižena nebyla, protože leží na kopci. Vážně poškozeno cca 35 stavení (i dům starosty), dle 
prvních informací členů samosprávy lze očekávat stavební obnovovací práce, snad i nějakou novostavbu, 
přibližně v deseti až patnácti případech. T.č. obec nemá ujasněno, zda bude ze svého rozpočtu přispívat 
jednotlivým občanům. Je navrhováno převést na účet obce 300 tis. a v darovací smlouvě podmínit, že tato částka 
bude tamní samosprávou rozdělena těm, jejichž nemovitost určená k trvalému bydlení byla povodní poškozena a 
kteří ji opravují.  
Starosta Josef Konšelík IČO 667871., č.ú. 680318329/0800, VS 667871,  
Místostarostka: Milena Řikovská, tel: 0606/203634 
 
Bohušovice nad Ohří: Malé městečko, 2500 obyvatel,  mezi řekami Labe a Ohře. Zasažena část obce, cca 150 
domů, (i dům starosty) předpokládá se několik demolic, o novostavby se patrně jednat nebude. Obec má 
v úmyslu ze svého rozpočtu přispívat občanům na opravy nemovitostí a má vymyšlen dobrý systém ve kterém 
hodlá kombinovat půjčky z FRB a tomu úměrné dotace. Je navrhováno darovat obci 300 tis. aby je rozdělila 
postiženým občanům podle svého klíče. 
Starosta, Ivo Hynl, IČO: 263362, č.ú.: 1003694399/0800, tel: 0416/781137 
 
        Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: FO 
Poznámka starosty: 
Na základě zkušeností navrhuji rozdělit příspěvek  1 mil. vyčleněný z rozpočtu a výtěžek sbírky (příspěvky 
občanů do pokladničky a převody na spec. účet) na 4 díly s tím, že tamní samospráva  rozdělí prostředky dle 
potřebnosti. Nyní je organizace postižených  obcí daleko lepší 
 
Na jednání byl pozván  ředitel SMK Ing.Tomšů a projednání následujícího bodu jednání. 
 
3. Služby města Kuřimi  
Transformace SMK na spol. s r.o. (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1133/2002 - ZM ruší své usnesení čís. 1115/2002 z 20.8.2002. 
 
Přijaté usnesení : 1134/2002 - ZM schvaluje založení společnosti Centrum technických služeb Kuřim s.r.o, 

jediný společník Město Kuřim, se základní jměním 200 tis. Kč, sídlem společnosti 
Jungmannova 968, Kuřim,  jednatelem  společnosti Ing.Ladislavem Tomšů a  předmětem 
podnikání společnosti : 

 - poskytování technických služeb 
 -  poskytování služeb pro  zemědělství a zahradnictví 
 - silniční motorová doprava nákladní 
 - technické činnosti v dopravě 
 - zámečnictví 
 - výroba nápojů 
 - specializovaný maloobchod 
 - vodoinstalatérství, topenářství 
 - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených  elektrických zařízení 
 - přípravné práce pro stavby 
 - specializované stavební činnosti 
 - dokončovací stavební práce 
 - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 
 - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými opady 
 - zprostředkování služeb 
  
Hlasováno pro obě usnesení současně .  pro 9, zdrž.1(Holman) - schváleno 
 
Ředitel příspěvkové organizace SMK Ing.L.Tomšů  předkládá zastupitelstvu návrh Zakladatelské  listiny na 
založení spol.  s ručením omezeným. 
O transformaci SMK bylo již jednáno na předchozím zasedání ZM  dne 20.8.2002 a usn. Čís.  1115/2002  bylo 
schváleno založení spol.  s ručením omezeným SMK v čele s ředitelem Ing.Ladislavem Tomšů, ve 100% 
vlastnictví  města a základním kapitálem 200 tis. Kč.  
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : Ing.L.Tomšů 



Diskuze: 
Diskuze k výběru názvu společnosti :1. Poskytování technických služeb s.r.o. 
       2. Centrum technických služeb s.r.o,  
protože původní návrh  „Služby města Kuřimi s.r.o.“ nebyl  MV schválen. 
Poznámka: 
Dr.Poledňák – uvedl, že SMK mají asi  70% zakázek od města (poznámka k uvedení na pravou míru  tvrzení 

Ing.Krupici, že zakázek je asi 90%). 
Ing.Krupica – s poměrem 70:30 souhlasí.  Jak to bude vypadat se ziskem (v souvislosti se založením spol. 

s r.o.)? 
Ing.Tomšů  – mám to zpracované, není problém  vše členům ZM předložit. 
Na dotaz, jak transformace ovlivní ceny služeb odpověděl Tomšů – při stávajícím obratu s městem by  DPH 
činilo cca 300 tis.(navýšení pro město, protože není plátce DPH), ostatním firmám je to jedno, protože jsou 
většinou  plátci DPH. 
V průběhu projednávání bodu „3“ se v 19:45 na jednání dostavil p.M.Uchytil. 
 
 
4. Různé 
 
4.1. Podnikatelský OBOLUS 
(příl.č. 4) 
Přijaté usnesení : 1135/2002 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3.000,- Kč pro SK Kuřim, 

oddíl házené - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Přijaté usnesení : 1136/2002 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.064,- Kč pro MŠ Kuřim – 

Podlesí - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Hlasováno pro obě usnesení současně: pro  10 - schváleno 
 
 Dne 21.8.2002  se dostavil  podnikatel – FO, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 5.064,- Kč.  Z této částky určil 3.000,- Kč pro  SK Kuřim - 
oddíl házené a 2.064,- Kč pro MŠ Kuřim-Podlesí. Účel: dle uvážení vedení oddílu a MŠ. 
 

                                                                     Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
                                                                                                                  Vyřizuje: Mgr.A. Trtílková 
 
 
4.2. Změna plánu investic 
(příl.č. 5) 
Neschválené usnesení : ZM schvaluje změnu plná investic č. 4 / 2002. 
 
Změna č. 4 předpokládá zahrnutí výstavba autobusové zastávky u polikliniky do priority č.2. Jedná se o výstavbu 
zálivu, nástupní plochy a nezbytné zvýšení chodníku před poliklinikou. Stávající podobu zastávky je možné 
označit za provizorní až havarijní, nástupní plocha je zpevněna pouze štěrkem a je autobusy rozjížděna, stávající 
stav je nepříznivý i pro inženýrské sítě umístěné v blízkosti zastávky. Na  nevyhovující stav zastávky jsme 
upozorňováni DI Policie ČR. 
Předpokládané náklady: 0,6 mil Kč 
Finanční zdroje: o 300 000 Kč ponížit vyjmenovanou investici dostavba rozhlasu 
                           o 300 000 Kč ponížit rezervu rozpočtu 

                                                                                                         Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze, připomínky: 
Ing. Kotek – důvodem opětovného předložení  změny plánu investic je ten, že stávající stav je velmi štěpný - 

autobusy jezdí nyní po inž. sítích ! Prostředky na stavbu „zálivu“ by se získaly z vyjmenované 
investiční akce dostavby rozhlasu a z rezervy. V budoucnu tuto stavbu levněji nepořídíme 
vzhledem ke zvyšujícímu se DPH. 

Dr.Holman  – našel se nějaký jiný odborník, který potvrdil tak vysoký rozpočet na výstavbu zastávky ?  Já sám 
jsem oslovil Ing.Štarhu – ten v 1. fázi řekl že levněji tuto investici lze realizovat, později, zřejmě 
po poradě s někým z radnice, změnil stanovisko. Další 2, které jsem oslovil, odhadli nebytně nutné 
náklady dramaticky v nižších hodnotách (cca 100 tis.). 

Na jednání se dostavil ve 20 hod.  Mgr.Vičar – přítomno 11 členů ZM. 
Ing. Kotek – a měli k dispozici projekt ? 



 Navrhováno je současně se zastávkovým zálivem vydláždit i kus chodníku.  
Komunikace je v současné době výš než chodník, je potřeba ho „přizvednout“ a ochránit inž. sítě. 
Cena by se dala snížit použitím staré dlažbu na chodník, ale nedoporučuji to. 

Dr.Poledňák se dotázal Dr.Holmana, které 2 projektanty oslovil. 
dr.Holman - vzhledem k tomu, že jsem jejich práci nemohl zaplatit, byl to jen odhad. A pokud by se ukázalo že 

by to bylo více než 100 tis, nemohu říct o koho šlo - nechci poškodit jejich jméno.   
Chce slyšet ještě jednoho člověka, nezávislého projektanta- který by  rozpočet na stavbu potvrdil. 

Ing.Kotek – Před vybudováním „kufru“ by  se udělala tlaková zkouška a podle výsledků by se zesílil  nebo 
snížil.  Na projekt je vydáno staveb. povolení, projektant musel v projektu respektovat požadavky 
správy sítí a policie. 

Hlasováno: pro 7, oproti 3 (Dr.Holman, Novotná, Ing.Krupica, p.Vodka hlasování nepřítomen) - neschváleno 
 
 
4.3. Rozpočtové opatření      
(příl.č.5) 
Neschválené usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 8 k rozpočtu města Kuřimi pro rok 2002. 
 
Hlasováno: pro 7, oproti 3 (Dr.Holman, Novotná, Ing.Krupica, p.Vodka hlasování nepřítomen) - neschváleno 
 
Na základě dnes projednávaného materiálu změna plánu investic je předkládáno následující rozpočtové opatření: 
580. VÝDAJE – investiční akce  + 300 000 Kč 
590. VYDAJE – rezerva    - 300 000 Kč 
        Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
4.4. 
Moravská stavební-INVEST, a.s., Dopravní stavby Brno, s.r.o.,  Ing.Vlastimil Chládek, 
Brno,  Kubešova 4 – návrh „Darovací smlouvy „ - nabytí  51% podílu pro město Kuřim 
na pozemcích v lokalitě „Díly za Sv.Janem“ v Kuřimi 
(příl. 6A) 
 
Přijaté usnesení : 1137/2002 - ZM schvaluje nabytí 51% podílu pro Město Kuřim na pozemcích (uvedených 

v příloze) v lokalitě „Díly za Sv. Janem“ v Kuřimi za účelem výstavby družstevních bytů 
v souladu s podmínkami dotačního programu Státního fondu rozvoje bydlení. 

 
Přijaté usnesení : 1138/2002 - ZM schvaluje „Dodatek č. 3“ ke Smlouvě o sdružení ze dne 17.5.2002 (Město 

Kuřim, Mor.stavební-INVEST, Bytové družstvo Sv. Ján) - s úpravou. 
 
Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 10 (p.Vodka nepřítomen hlasování) - schváleno 
 
Pravidla pro poskytování dotací na výstavbu bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení stanoví jako nezbytnou 
podmínku po poskytnutí  dotace vlastnictví pozemků obcí alespoň většinové spoluvlastnictví. Z tohoto důvodu 
nabízí shora  uvedení účastníci  „Darovací smlouvy“  městu spoluvlastnický podíl ve výši 51% na pozemcích :  
parc.č. 2642/477 o vým. 30 m2 
parc.č. 2642/479 o vým. 116 m2 
parc.č. 2642/485 o vým. 216 m2 
parc.č. 2642/486 o vým. 282 m2 
parc.č. 2642/288 o vým. 129 m2 
parc.č. 2642/488 o vým.  17 m2 
parc.č. 2642/489 o vým. 266 m2 
parc.č. 2642/486 o vým. 91 m2 
parc.č. 2642/496 o vým. 227 m2 
parc.č. 2642/182 o vým. 347 m2 
parc.č. 2642/502 o vým. 5 m2 
parc.č. 2642/435 o vým. 447 m2 
 
Dodatek č. 2 je navrhován podle požadavků Hypoteční banky, která bude přímo hradit faktury dodavateli, po 
odsouhlasení družstvem a nikoli převádět prostředky na účet sdružení. 



Změna: 
V dodatku č. 2 starosta předkládá po konzultaci s s vedením „Moravské stavební“  změnu v čl. I. a to tak, že  se 
celý druhý odstavec vypouští „ Účastníci sdružení se zavazují …“ a  nahrazuje se následujícím textem : 
„Prostředky  získané Družstvem formou čerpání hypotečního úvěru budou hrazeny úvěrující bankou přímo na 
účet dodavatele, tj. Moravská stavební – INVEST,a.s. vedený u KB Brno – venkov, č.ú. 274040290207/0100. 
Prostředky získané Městem formou čerpání státní dotace budou hrazeny ze zvláštního účtu města přímo na účet 
dodavatele, tj. . Moravská stavební – INVEST,a.s. vedený u KB Brno – venkov, č.ú. 274040290207/0100. 
Prostředky vkladů družstevníků soustředěné  na účtu Družstva budou rovněž hrazeny přímo na účet dodavatele, 
tj. . Moravská stavební – INVEST,a.s. vedený u KB Brno – venkov, č.ú. 274040290207/0100. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: J.Němcová 
 
4.5. 
Martínek Jaroslav, Kuřim, Jánská 427  - darovací smlouva na převod části pozemku 
parc.č. 1012 k.ú.Kuřim o výměře 27 m2 do majetku města  
(příl.č.6) 
Přijaté usnesení : 1139/2002 - ZM schvaluje nabytí části pozemku parc.č. 1012 k.ú.Kuřim o výměře cca 27 m2 

z majetku p. Jaroslava Martinka, Kuřim, Jánská 427 do majetku města s tím, že náklady 
spojené s uzavřením darovací smlouvy  hradí  pan Martinek. 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
V rámci přednostní realizace investiční akce  „Rekonstrukce a modernizace Podhoří“ – III. etapa (splašková 
kanalizace – 1 část) je nutností, aby pan Martinek daroval městu část pozemku parc.č. 1012 k.ú.Kuřim o výměře 
27 m2, který leží v historicky existující polní cestě u novostavby RD pana Martinka na ul. Jánské v Kuřimi – 
parc.č. 1012 k.ú.Kuřim. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: J.Němcová 
 
 
4.6. 
ŽILKA, spol. s.r.o. – směna pozemků 
(příl.č.6) 
Přijaté usnesení : 1140/2002 -  ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 382/2 k.ú.Kuřim o výměře 196 m2 – 

technická vybavenost, pozemku parc.č. 612/6 k.ú.Kuřim o výměře 194 m2 – technická 
vybavenost  (vlastník ŽILKA spol. s r.o.) za pozemky parc.č. 1601 o vým. 138 m2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a pozemek parc.č. 3282 o vým. 460 m2 – ost. plocha, ost. 
komunikace, vše v k.ú.Kuřim (vlastník Město Kuřim), bez cenového vyrovnání  s tím, že 
náklady budou hrazeny rovným dílem a za podmínky, že společnost přistoupí na dohodu o 
ukončení dodávky tepla pro zařízení  města. 

Hlasováno : pro 9, zdržel se 1 (Dr.Marek) - schváleno 
 
Usn. RM číslo 309/2002 ze dne 23.7.2002 byl schválen adresný záměr na směnu výše uvedených pozemků 
s cenovým vyrovnáním. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru podala  spol. s r.o. ŽILKA připomínky, 
které město z části akceptuje, tj. ZM je předloženo ke schválení usnesení  bez cenového vyrovnání,  pouze 
s podmínkou úhrady nákladů spojených s uzavřením směnné smlouvy rovným dílem a  za podmínky, že 
společnost přistoupí na dohodu o ukončení dodávky tepla pro zařízení města. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: J.Němcová 
Poznámky: 
Dr.Poledňák – Ing.Žilka nás požádal o směnu za pozemky pod kotelnami za bezvýznamné pozemky na Podlesí a  

někde u garáží. Rada města navrhla  směnu s cenovým vyrovnáním a s tím, že  ustoupí od smlouvy  
na dodávku tepla pro objekty v majetku města. Rada přijala tento záměr, ale Ing.Žilka se odvolal, a 
žádá odstoupení od jedné podmínky. Rada navrhuje odstoupit od cenového vyrovnání a trvat na 
smluvní dodávky teplat na ZŠ Tyršova a  omezení dodávky na MŠ Komenského. Vyrovnání může 
být až 100 tis. Kč. 

Dr.Holman –  Souhlasí, ale není tu ještě něco, co by jsme po něm mohli chtít? 
Dr.Poledňák - o ničem nevím, ale cena je domluvena  takto a my už novou kotelnu stavíme. 
Dr.Holman   - se dotázal (střet zájmu ?), zda smí hlasovat, když u firmy „ŽILKA“ pracují členové jeho rodiny. 



Dr.Poledňák  souhlasí, aby se účastnil hlasování. 
 
 
4.7. 
Pronájem objektu moštárny v Kuřimi, Tišnovská ul.  
(příl.č. 6) 
 
Návrh  usnesení : ZM ruší  usnesení RM číslo 393/2002 ze dne 3.9.2002. 
Hlasováno : pro 7,  zdrželi se 3 – neschváleno (p.Vodka se dostavil až  po hlasování) - neschváleno 
 
Starosta města Kuřimi v souladu s ust. § 105 zákona číslo 128/2000 Sb. pozastavil dne 9.9.2002 plnění 
usnesením RM číslo 393/2002 ze dne 3.9.2002, neboť obdržel velice negativní reference na smluvního partnera. 
Záležitost je v souladu s výše citovaným zákonem předkládána k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva 
obce.   
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
Připomínky, diskuze: 
Dr.Poledňák - byl schválen pronájem moštárny,ale následně obdržel  negativní reference na budoucí nájemkyni 

p.Hakenovou  od starosty České a rovněž pracovnice KPPP při MěÚ potvrdila dluh p.Hakenové 
vůči  městu – nezaplacení poplatku za správní řízené a pokutu. 

p.Hakenová - domnívá se ,že byla ze strany starosty  v České poškozena  ( nájem - 2.600,-Kč za měsíc za 
nekvalitní zařízení prodejny potravin v obci Česká, domnívá se, že do prodejny posílal kontroly, 
inspekce… a další nepodložené připomínky. 

Dr.Poledňák ji přerušil a dal slovo členům ZM. 
Dr.Holman -  kolik je zájemců o pronájem moštárny? 
Dr.Poledňák - mimo p.Hakenovu nejsou žádní, ale  požádal jsem  ředitele SMK,aby  moštárnu provozovali. 

Tento postup je legitimní a navrhuje zrušení usnesení rady na pronájem p.Hakenové a pronajmout 
moštárnu SMK. 

Ing. Krupica - p.Hakenová byla jen jediná zájemkyně,  navrhuje  jí „dát šanci“. 
Dr.Poledňák – obává se budoucích konfliků. 
Dr.Holman - navrhuje buď udělat přestávku a poradit se a nebo sepsat  NS tak, aby od ní mohlo město snadno 

odstoupit. 
Dr.Poledňák – konstatoval, že  žádné další informace k problému nemá (je dlužníkem obce, záznam 

v přestupcích ) a dává návrh k hlasování. Hakenová – vysvětlovala své stanovisko a odešla 
z jednání. 

Závěrem opět vystoupila p.Hakenová s dalšími nepodloženými obviněními a odchází z jednání. 
Dr.Holman se po vystoupení p.Hakenové na ZM přiklání k návrhu starosty zrušit nájem. 
Hlasováno o zrušení nájmu moštárny p.Hakenové: pro 7,  zdrželi se 3 – neschváleno (p.Vodka se dostavil až  po 
hlasování) 
 
 
4.8.  
Výměna kanalizačních přípojek pod komunikací   na ul.Legionářské 
 
Přijaté usnesení : 1141/2002 - ZM schvaluje výměnu veřejných částí  kanalizačních přípojek na ul.Legionářské 

v rámci stavby rekonstrukce  komunikace ul.Dr.Vališe v Kuřimi, za cenu  do 390 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1142/2002 - ZM ruší své usnesení čís. 1117/2002 z 20.8.2002. 
Hlasováno : pro obě 11 - schváleno 
 
Ing.Kotek informuje ZM o navýšení ceny výše uvedené inv. akce o cca 80 tis. Kč. V této souvislosti se ruší usn. 
1117/2002, kterým byla schválena  výstavba za 315 tis. Kč. 
        Předkládá : Ing.M.Kotek 
        Vyřizuje : o. výstavby 
 
 
Ing.Kotek pozval členy ZM na promítání firmu  „Nebeští jezdci“ ke smutnému výročí hrdinské smrti Otty 
Jebáčka.  
 
 



4.9.  
Rezignace p.M.Uchytila na rezignaci funkce jednatele MTCK s.r.o. 
 
Člen  MZ p. Marian Uchytil podává na jednání ústní rezignaci  k 30.1.03  na  funkci jednatele MTCK s.r.o. 
 
Přijaté usnesení : 1143/2002 - ZM bere na vědomí rezignaci p.Mariana Uchytila na funkci jednatele spol. s r.o. 

Městské technické centrum Kuřim  k datu 31.1.2003. 
Hlasováno : pro 10, zdržel se  1 (M.Uchytil) - schváleno 
 
 
4.10. 
Prodloužení termínu ve „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 273/2001“ ze dne 
17.10.2001 mezi Městem Kuřimi a  s.r.o. CORIMEX 
 
Dr.Poledňák - dnes přišel na MěÚ p.Stohl, jednatel firmy Corimex s.r.o. s žádostí o schválení dodatku k NS  čís. 
273/2001 (na pozemky  u příjezdové komunikace na Podlesí) – ve smyslu posunutí  NS do 1.5.03 a posunutí  
platby nájemného do téhož data. 
 
Připomínky. 
Ing. Krupica – souhlasí, ale navrhuje valorizaci splátek. 
Dr.Poledňák - navrhuje prodloužení termínu ale ne  odložení splátek. 
 
Přijaté usnesení : 1144/2002 - ZM schvaluje prodloužení termínu ve „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě č. 

273/2001“ ze dne 17.10.2001 mezi Městem Kuřimi a  s.r.o. CORIMEX se sídlem Šmeralová 
789, Kuřim. Nový termín uzavření NS  a úhrady zbývající částky nájemného ve výši 506.250,- 
Kč se stanoví na 1.5.2003. 

Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
Vzdálila se v 20:55 Ing. Novotná. 
 
 
Pan Jiří Brabec (Městské společenské centrum KD)  upozorňuje  po dohodě s p.Vichtou, že po dobu měsíce října 
budou výlepové plochy  města  k dispozici  všem bezplatně, neboť v době voleb nemohou zaručit, že i  plakáty 
vylepené poplatně nebudou přelepeny. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých usnesení, v průběhu odchází Dr.Holman. 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 10 – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
V Kuřimi dne 10.9.2002 
Zapsala: Dana Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é    z á p i s u  

 
 
 

Miloš Kotek st.          Vladislav .Zejda 
 



 
Přílohy: 

- Pozvánka 
1 Majetkoprávní úkony 
1A,B,C Zápis z jednání,Zřizovací listiny 
2 Příspěvek města k likvidaci povodní 
3 Návrh zakladatelské listiny Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
4,4A Podnikatelský OBOLUS 
5 Změna plánu investic - návrh 
6 Majetkoprávní úkony 
6A Dodatek č.2- s Moravskou stavební –Invest a.s. 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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