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M Ě S T O   K U Ř I M  
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 08/2002  konaného dne 7.10.2002 
 
Přítomni :  RNDr. Igor Poledňák – starosta 
 Ing. Miloš Kotek – místostarosta 

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

 
Omluveni : Marian Uchytil 
Nepřítomni: Jan Boleslav,  Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský,  Naděžda Matyasková,  Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : V.Zejda a Ing.H.Novotná 
Hlasováno : pro 9 
Návrhová komise : P.Vodka a  Ing. M.Krupica    
Hlasováno :  pro 9 
 
V 18:40 hodin zahájil starosta jednání ZM na Klubu důchodců v Kuřimi, Popkova 1006. Na jednání je  úvodem 
přítomno 9 členů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.   
 
 
Program : 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda - Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim - Smlouva o 

výstavbě, Smlouva o sdružení, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružení, Dodatek č. 1 
k Smlouvě o dílo č. 2/02/MS, Nabytí pozemků v lokalitě B6.1 Podlesí zpět do 
majetku města, Smlouva o uzavření budoucí „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ 
v souvislosti s akcí „Zřízení veřejného osvětlení na ul. Blanenská-I.etapa“, 
Družstevní byty v lok. Sv.Ján-schválení dalších  budoucích členů družstva, 
směna,koupě a přidělení náhradního bytu. 

2. Výstavba města, investice - Žádost firmy TIPA s.r.o. o finanční příspěvek, Žádost manž. 
Štěpánkových  o poskytnutí fin. příspěvku, Rekonstrukce Podhoří, Uzavření 
dodatku č.2 „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi“. 

3. Rozpočtová opatření   
4. Poskytnutí příspěvků z Fondu rozvoje bydlení  
5. Podnikatelský OBOLUS  
6. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
7. Různé - Návrh na vytvoření organizač. a legislat. podmínek  ke správě sportovních a 

kulturních zařízení,  Studie o technických perspektivách TKR, Výzva občanů města 
Kuřimi-venčení psů, IFM TRADE s.r.o. – žádost o rozšíření pozemku k odkoupení, 
Zrušení PO Služby města Kuřimi, Změna zřizovacích listin nových škol s právní 
subjektivitou, Interiér obřadní síně, Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou 
působností. 

 
Program rady schválen i s dodatky všemi přítomnými členy RM. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1.  
Moravská stavební –INVEST, a.s., se sídlem Koliště 13, Brno 

 Bytové družstvo Sv. Ján Kuřim, družstvo  
- „Smlouva o výstavbě“, „Smlouva o sdružení“ , „Dodatek č. 1“  ke „Smlouvě o 

sdružení“ 
(příloha 1A-D) 
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Přijaté usnesení : 1145/2002 - ZM schvaluje „Smlouvu o výstavbě“ na společnou výstavbu 6 domů  
(F,G,H.I,J,K) uzavřenou mezi Městem Kuřim, Moravskou stavební-INVEST, a.s. a Bytovým 
družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvem. 

 
Přijaté usnesení : 1146/2002 - ZM schvaluje „Smlouvu o sdružení“ uzavřenou mezi Městem Kuřim, 

Moravskou stavební-INVEST, a.s. a Bytovým družstvem Sv. Ján, družstvem,  za účelem  
výstavby 6 bytových domů (F,G,H,I,J,K) s 56 bytovými jednotkami v lokalitě „Díly za sv. 
Janem“ v Kuřimi. 

 
Přijaté usnesení : 1147/2002 - ZM schvaluje „Dodatek č. l“ ke „Smlouvě o sdružení“ mezi Městem Kuřim, 

Moravskou stavební-INVEST, a.s. a Bytovým družstvem Sv. Ján Kuřim, družstvem na 
výstavbu 6 bytových domů (F,G,H,I,J,K).  

 
Poznámka starosty:  Na straně objednatele se ve smlouvách ještě objeví „Družstvo Sv.Ján“ 
 
Přijaté usnesení : 1148/2002  

 V souvislosti  se změnami katastrálních údajů se v plném rozsahu ruší část Usnesení MZ města Kuřimi 
konaného dne 20.8.2002 číslo: 1097/2002 a nahrazuje se následujícím: 

V souvislosti se záměrem Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva (dále jen „družstvo“) dofinancovat 
výstavbu 88 bytových jednotek v bytových domech pracovně označených jako bloky A,B,C,D,E a F (lokalita 
Díly za sv. Jánem)  prostřednictvím  hypotečního úvěru od Českomoravské hypoteční banky, a.s.  do výše 
maximálně 59 mil. Kč se splatností 20 let vyslovilo zastupitelstvo města  Kuřim  souhlas se zajištěním úvěru 
zástavním právem k ideálním 51% spoluvlastnickým podílům města Kuřim na nemovitostech, které jsou nebo 
v budoucnosti budou ve spoluvlastnictví města Kuřim a družstva.  

Konkrétně se jedná o tyto nemovitosti: 
- pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a  k.ú. Kuřim, parcelní čísla: 2642/21, 

2642/422, 2642/510, 2642/423,  2642/88, 2642/174, 2642/424, 2642/425, 2642/244, 2642/427, 2642/428 a 
2642/430, 

- současné i budoucí spoluvlastnické podíly na budovách bytových domů (případně na 84 samostatných 
bytových jednotkách a k nim příslušných podílech na společných částech budov v těchto bytových domech), 
pracovně označených jako bloky A, B, C, D, E. Bloky A,B,C jsou rozestavěné, geometricky zaměřené a 
návrh na zápis do katastru nemovitostí rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení vlastníka. Bloky D 
a E k dnešnímu dni nerozestavěny.Všechny bloky rovněž dosud bez čísel popisných.  

      Bližší specifikace: Blok A s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/21, blok  
      B s celkem 21 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/422, 2642/510 a 2642/423, blok  
      C s celkem 18  bytovými jednotkami  na pozemcích 2642/88 a 2642/174, blok D s celkem  
      15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/424, 2642/425 a 2642/244, blok E s celkem  
      15  bytovými jednotkami na pozemcích 2642/427,  2642/428 a 2642/430, 
vše v obci a k.ú. Kuřim.  
 

 V souvislosti s nutností  zajistit hypoteční úvěr družstva  ručitelským prohlášením města Kuřim,  
vyslovilo městské zastupitelstvo rovněž souhlas s podpisem tohoto ručitelského prohlášení. 
 

 Dále městské zastupitelstvo odsouhlasilo zajištění úvěru spoluvlastnickými podíly současnými i 
budoucími v majetku družstva. Jedná se,  případně v budoucnu se bude jednat, o spoluvlastnické podíly družstva 
ve výši 49% na nemovitostech 

- pozemky zapsané u katastrálního úřadu Brno-venkov pro obec a  k.ú. Kuřim, parcelní čísla: : 2642/21, 
2642/422, 2642/510, 2642/423,  2642/88, 2642/174, 2642/424, 2642/425, 2642/244, 2642/427, 2642/428 a 
2642/430, 

- současné i budoucí spoluvlastnické podíly na budovách bytových domů (případně na 84 samostatných 
bytových jednotkách a k nim příslušných podílech na společných částech budov v těchto bytových 
domech), pracovně označených jako bloky A, B, C, D, E. Bloky A,B,C jsou rozestavěné, geometricky 
zaměřené a návrh na zápis do katastru nemovitostí rozestavěných budov byl podán včetně prohlášení 
vlastníka. Bloky D a E k dnešnímu dni nerozestavěny.  

Bližší specifikace: Blok A s celkem 15 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/21, blok  
B s celkem 21 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/422, 2642/510 a 2642/423, blok  
C s celkem 18  bytovými jednotkami  na pozemcích 2642/88 a 2642/174, blok D s celkem 15 bytovými 
jednotkami na pozemcích 2642/424, 2642/425 a 2642/244, blok E s celkem 15  bytovými jednotkami na 
pozemcích 2642/427,  2642/428 a 2642/430, 
vše v obci a k.ú. Kuřim.  
 
 Souhlas se uděluje se zástavním právem ve prospěch hypoteční banky, která na dofinancování 

výstavby poskytne družstvu hypoteční úvěr.   
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 Dále Městské zastupitelstvo uděluje souhlas s tím, aby zástavní právo zůstalo zachováno na všech 
výše uvedených rozestavěných i dosud nerozestavěných nemovitostech i po jejich dokončení  - kolaudaci. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
 
1.2.  
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2/02/MS ze dne 8.3.2002 (příl.21) 
 
Přijaté usnesení : 1149/2002 - ZM schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo mezi Městem Kuřim a Moravskou 

stavební – Invest a.s., kterým ke Smlouvě  č. 2/02/MS na stranu objednatele  přistupuje další 
subjekt – Bytové družstvo  Sv. Ján Kuřim, družstvo. 

         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : J.Němcová 
 
Hlasováno o všech 5 usnesení čís.  1145 – 1149  současně : pro 9 
 
1.3.  
Nabytí pozemků v lokalitě B6.1 Podlesí zpět do majetku města 
(příl.2A) 
Přijaté usnesení : 1150/2002 - ZM schvaluje nabytí pozemku parc.č. 3204/97 o výměře 14 m2 a pozemku 

parc.č. 3204/96 o výměře 2 m2 do majetku města Kuřimi za cenu 1200,- Kč/m2 pozemku 
s tím, že veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí 
nabyvatel. 

Hlasováno :  pro 9 
 
Město Kuřim „Kupní smlouvou číslo 57/2002“ ze dne 20.3.2002 V 476/2002-733, právní účinky ze dne 
25.3.2002 odprodalo manž. Šoukalovým, bytem Brno, Mojžíšova 17  stavební pozemek č. 16 v lokalitě B6.1 
Podlesí   a „Kupní smlouvou č. 23/2002“ ze dne 10.4.2002 V 588/2002-733, právní účinky vkladu práva do KN 
ze dne 12.4.2002 stavební pozemek č.17 manž. Kupčíkovým, bytem Kuřim, Na Královkách 934.  
Při odprodeji posledního ze stavebních pozemků a to poz. č. 18 vyšlo najevo, že trasa kabelu nn, realizovaná 
JME, a.s.  před zahájením prodeje stavebních pozemků v případě pozemku č. 16,17 a 18 z části do těchto parcel 
zasahuje. S ohledem na shora uvedené byla trasa kabelu nn vytýčena, zaměřena a následně objednán GP a JME, 
a.s. požádána o udělení výjimky pro stavbu v ochranném pásmu vedení. Geometrický plán byl správnímu odboru 
předložen 20.9., souhlas s umístěním staveb oplocení v ochranném pásmu podzemního vedení (kabelu nn) č. 
14/2002/NM  udělen JME, a.s., Brno, Lidická 36 dne 11.9.2002. 
Pokud se týká pozemku č.18 jeho odprodej je předjednán, po obdržení geometrického plánu  byl žadatelce  o 
koupi pozemku (dne 20.9.2002) zaslán návrh kupní smlouvy.  V tomto případě se bude odprodávat pozemek, 
z něhož byla  oddělena část, nově označená jako pozemek parc. č. 3204/95 o vým. 56 m2, kterým vede trasa 
kabelu nn. V případě poz.č. 16 a 17 je třeba nově oddělené pozemky (parc.č. 3204/96 a 3204/97 k.ú.Kuřim) přes 
které vedení nn prochází,  vykoupit zpět do majetku města. Nová hranice pozemku vede ve vzdálenosti 0,5 m od 
trasy kabelu nn (jak dovoluje výjimka).  
Vzhledem k tomu, že pozemky byly odprodány za cenu 1.200,- Kč/m2, je navrhováno za stejnou cenu pozemky 
nabýt zpět do majetku města a rovněž uhradit veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti. 
Bez připomínek.        Předkládá : Ing. M. Kotek 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
1.4.  
Smlouva o uzavření budoucí „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ v souvislosti s akcí 
„Zřízení veřejného osvětlení na ul. Blanenská, I.etapa“ (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1151/2002 - ZM schvaluje budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene pro oprávněného 

Město Kuřim na pozemcích ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 1707 a 1709/1 k.ú.Kuřim, zapsaných na LV č. 1414 pro Statutární město Brno za 
cenu 5,- Kč/m2 pozemku dotčeného věcným břemenem. Náklady spojené s uzavřením 
„Smlouvy“ o zřízení věcného břemene bude hradit oprávněný tj. Město Kuřim. 

Hlasováno :  pro 9  
 
V souvislosti se shora uvedenou stavbou byl na jednání RM  dne 17.9.2002 (usn. č. 418/2002) předložen návrh 
„Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy“, kterou bude zřízeno věcné břemeno na pozemcích (PK) číslo 1707 a 
1709/1 k.ú.Kuřim, které jsou majetkem Statutárního města Brna ve prospěch oprávněného města Kuřimi  za 
cenu 5,- Kč/m2 pozemku. Délka trasy kabelového vedení nn uloženého v zemi a 4 ks stožárů se svítidly 
představuje cca 50 bm. Ochranné pásmo je l m na každou stranu od osy kabelu, tzn., že plocha věcného břemen 
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bude činit cca 100 m2. Předpokládané náklady na zřízení věcného břemene (GP, úhrada VB atd.) představují Kč 
5.000,-. 
Bez připomínek.       Předkládá : Ing. M. Kotek 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
1.5. 
 Družstevní byty v lok. Sv.Ján- schválení dalších  budoucích členů družstva 
(příloha 4A  ) 
Přijaté usnesení : 1152/2002 -  Město Kuřim, jako většinový spoluvlastník družstevních bytů realizovaných 

v lokalitě  Sv. Ján dle smlouvy o výstavbě  čís. 64/2002  schvaluje budoucí pronájem bytů 
budoucím členům Bytového družstva Sv.Ján Kuřim, družstva,   dle seznamu v příloze. 

Hlasováno :  pro 9 
 
Bytové družstvo S.Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Kuřim, Jungmannova 968 předkládá seznam 3 žadatelů o 
budoucí pronájem  bytů družstva. 
Bez připomínek.       Předkládá a vyřizuje : RNDr.I.Poledňák 
 
 
1.6.  
Směna bytů – byt č. 844/1 – ve vlastnictví (SJM) manž. Jindřicha Čalouda, trvale  
bytem Vranovská Ves 7 a Hany Čaloudové, trvale bytem Bezručova čtvrť  844   
byt č. 855/4 – ve vlastnictví Města Kuřim, nájemci - manž. Aleš a Michaela Kalinovi, 
Kuřim, Školní 855 (příl.5) 
 
Přijaté usnesení : 1153/2002 - ZM schvaluje směnu bytové jednotky číslo 855/4 (3+1) v Kuřimi, Školní ulice, 

která je majetkem města za bytovou jednotku číslo 844/1 (2+1), Bezručova čtvrť  s cenovým 
vyrovnáním dle aktuálních cen městských bytů s podmínkou, že manž. Čaloudovi uhradí 
veškeré náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu nemovitostí  

Hlasováno :  pro 9 
 
Dne 12.9.2002 požádali manž. Čaloudovi, vlastníci bytu č. 844/1 na ul. Bezručova čtvrť a paní Kalinová v zast. 
manžela, nájemci bytu 855/4 na ul. Školní o směnu bytů. Na zákl. této směny se manž. Čaloudovi stanou 
vlastníky bytu manž. Kalinových a město nabude do svého vlastnictví byt jejich, který bude v nájmu manž. 
Kalinových. Byty budou směněny  s cenovým vyrovnáním vypočteným z rozdílu aktuálních cen městských bytů 
a manž. Čaloudovi dále uhradí veškeré náklady spojené s uzavřením směnné smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitostí. Na obou směňovaných bytech nesmí váznout žádné dluhy na nájemném ani na vyúčtování záloh 
spojených s užíváním bytů. Výše uvedený adresný záměr na směnu bytů byl projednán a  schválen radou města 
dne 17.9.2002 usn. č. 433/2002. Od  18.9.2002 je zveřejněn dle Zákona o obcích po dobu 15-ti dnů.  

Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : L. Malá 
Poznámka přítomného  p. Čalouda : doplatek bude necelých  180 tis. Kč. 
 
 
Na jednání  se v 18:55  hod. dostavil Mgr. Vičar –  přítomno 10 členů  ZM. 
 
 
1.7.  
Koupě bytu      č. 947/102  na ul. Wolkerova v Kuřimi z vlastnictví p. Jiřího Sokola 
Odprodej bytu č. 838/3   na ul. Bezručova čtvrť p.Jiřímu Sokolovi (pří. 5) 
 
Přijaté usnesení : 1154/2002 - - ZM schvaluje nabytí bytu č  947/102 na ul. Wolkerova do vlastnictví Města 

Kuřim. 
Hlasováno :  pro 10 
 
Dle veřejné nabídky ze dne 29.5.2002 na směnu obecního bytu č. 838/3 na ul. Bezručova čtvrť se konalo dne 
10.7.2002 výběrové řízení, ve kterém uspěl pan Jiří Sokol, vlastník bytu č. 947/102 na ul. Wolkerova. Na 
základě této skutečnosti město od pana Sokola odkoupí byt na ul.Wolkerova a odprodá mu byt městský, v němž 
dosud bydlí bez právního důvodu paní Irena Hrazděrová. Kupní cena odprodávaného bytu č. 838/3 je vypočtena 
rozdílem červencové ceny bytů + částky nabídnuté panem Sokolem ve výběrovém řízení dne 10.7.2002.  
Bez připomínek.        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : L. Malá 
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1.8. 
Hrazděrová Irena, Kuřim, Bezručova čtvrť 838 – přidělení bytu číslo 1124/8 v Kuřimi, 
Bezručova čtvrť (příl.5) 
 
Přijaté usnesení : 1155/2002 - ZM schvaluje přidělení bytu číslo 1124/8 v Kuřimi, Bezručova čtvrť,  paní Ireně 

Hrazděrové na dobu určitou 3 měsíců za byt č. 838/3 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Hlasováno :  pro 11 
 
Usn. RM číslo 437/2002 ze dne 30.9.2002 bylo ZM doporučeno schválit přidělení shora uvedeného bytu paní 
Hrazděrové, která dosud užívá (bez právního důvodu) bytovou jednotku č. 838/3 v Kuřimi, Bezručova čtvrť. 
Dle rozsudku Okresního soudu Brno-venkov, právní moc ze dne 6.1.2000 byla pí. Hrazděrová povinna vyklidit a 
předat městu byt č. 838/3 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi – bez náhrady. Usn. ZM č. 1069/2002 byla vyhlášena 
veřejná nabídka na směnu  tohoto bytu s možností budoucího odkoupení za nájem jakéhokoliv jiného bytu 
v majetku města. Ve výběrovém řízení dne 10.7.2002 byl tento byt směněn s bytem vlastníka pana Jiřího Sokola 
v objektu čp. 947 ul. Wolkerova.  
Vzhledem ke skutečnosti, že ke dni 23.9.2002 vyklidila podkrovní byt č. 1124/8 (1+kk) trvalá neplatička 
nájemného pí. Faltýnková a protože se jedná o kvalitativně nejhorší byt v majetku města, byl správním odborem 
MěÚ předložen návrh na jeho přidělení paní Hrazděrové, přestože město v jejím případě není povinno  bytovou 
náhradu zajišťovat. Byt je samostatně vytápěn, náklady na bydlení jsou zde podstatně nižní než v bytě na ul. 
Wolkerova. Vzhledem k tomu, že pí. Hrazděrová je v inv. důchodu a stará se o nezletilého syna, je ZM 
předloženo ke schválení shora uvedené usnesení. 
Bez připomínek       Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
2. Výstavba města, investice 
 
2.1. 
Žádost firmy TIPA s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku na propojení dvou nových 
úseků vodovodního uličního řadu DN 100  v ulici Na Vyhlídce v Kuřimi (příl.6A) 
 
Přijaté usnesení : 1156/2002 - ZM schvaluje Smlouvu  o sdružení a budoucím převodu investice mezi městem 

Kuřim a firmou Tipa s.r.o.. Město se bude podílet na nákladech stavby „propojení 
vodovodního uličního řadu z DN 100 v délce 124 m pro zástavbu RD při ulici Na Vyhlídce 
v Kuřimi“  padesáti procenty ceny vyplývající z výběrového řízení, max. však 200.000,- Kč. 

Hlasováno :  pro 10, zdržel se 1 (Dr..Marek) 
 

Firma TIPA potřebuje napojit 3 RD v ulici Na vyhlídce. Město požadovalo propojit  a zokruhovat 
stávající slepé řady DN 100, které jsou napojeny na zásobovací řad DN 400, což TIPA respektovala a nyní 
požádala o příspěvek na vybudování propoje.  Délka propoje činí 124 m. Orientační rozpočtové náklady  činí 
372 000,- Kč, ( 3 000,- Kč/bm ). 

Město Kuřim – odbor výstavby navrhuje uzavřít mezi investorem stavby a městem Kuřim smlouvu o 
sdružení  a budoucím převodu investic s tím, že město zajistí na své náklady výběrové řízení na dodavatele 
stavby a bude mu smluvním partnerem  ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude financovat přímo a jeho podíl 
bude činit 50 % částky odpovídající sjednaným nákladům. Investor si na své náklady zajistí inženýrskou činnost 
a s plnou mocí města i vodoprávní povolení. Vodoprávní povolení bude vystaveno na město a město bude stavbu 
kolaudovat. Smlouvu s dodavatelem uzavře město poté, co investor složí na účet města 50% částky sjednaných 
nákladů stavby. O úhradu případných víceprací a nebo o úspory na stavbě, sankce , se obě strany podělí rovným 
dílem. Spoluvlastnický podíl na vybudovaných řadech bude činit okamžikem kolaudace pro město 51 % a pro 
investora 49 %. Do třiceti dnů od kolaudace převede investor bezúplatně (darovací smlouvou) svůj podíl do 
vlastnictví města. 

                                     Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
                          Vyřizuje:    Kříž Pavel 
Diskuze : 
Ing. Krupica : firmám jsme dosud nikdy nepřispívali. 
Ing.Kotek : mohli žádat jednotliví  budoucí majitelé RD, ale požádala  za ně firma. 
Ing.Krupica:  firma by si propoj měla sama zaplatit. 
Ing.Kotek : Firma by mohla ještě  zvolit jinou variantu připojení – levnější. Město má ale zájem, aby se udělal 

propoj (vysvětlil). Ten by stát 300 – 400 tis., náš příspěvek by byl 1/2.  
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V průběhu  projednávání bodu 2.1. se dostavil  v 19:00  Dr.Marek – 11 členů ZM. 
 
 
2.2.  
Žádost manželů Štěpánkových  o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování 
rozšíření vodovodního uličního řadu DN 100  a kanalizačního uličního řadu DN 300 pro 
zástavbu RD při ulici Hybešova v Kuřimi (příl.7A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1157/2002 - ZM schvaluje  uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi 

městem Kuřim a manžely Štěpánkovými. Město se bude podílet na nákladech stavby 
„rozšíření vodovodního uličního řadu z PE 100 v délce 79 m a kanalizačního uličního řadu 
DN 300 v délce 65 m pro zástavbu RD při ulici Hybešova v Kuřimi  padesáti procenty ceny 
vyplývající z výběrového řízení, max. však 221 015,- Kč tj. poloviny orientačních 
rozpočtových nákladů. 

Hlasováno :  pro 11 
 
Město Kuřim obdrželo žádost manželů Štěpánkových  o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení rozšíření 
vodovodního uličního řadu  PE 100 v délce 78,70 m a splaškové kanalizace z kameninových trub DN 300 
v délce 65 m, pro novostavbu RD na ulici Hybešova. Toto rozšíření bude provedeno také pro výhledové napojení 
dalších tří nových rodinných domů. Předběžné rozpočtové náklady dle projektu jsou určeny pro vodovodní řad 
na 149 530,- Kč, pro kanalizační řad na 292 500,- Kč. 

Město Kuřim – odbor výstavby navrhuje uzavřít mezi investorem stavby a městem Kuřim smlouvu o 
sdružení  a budoucím převodu investic s tím, že město zajistí na své náklady výběrové řízení na dodavatele 
stavby a bude mu smluvním partnerem  ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude financovat přímo a jeho podíl 
bude činit 50 % částky odpovídající sjednaným nákladům. Investor si na své náklady zajistí inženýrskou činnost 
a s plnou mocí města i vodoprávní povolení. Vodoprávní povolení bude vystaveno na město a město bude stavbu 
kolaudovat. Smlouvu s dodavatelem uzavře město poté, co investor složí na účet města 50% částky sjednaných 
nákladů stavby. O úhradu případných víceprací a nebo o úspory na stavbě, sankce , se obě strany podělí rovným 
dílem. Spoluvlastnický podíl na vybudovaných řadech bude činit okamžikem kolaudace pro město 51 % a pro 
investora 49 %. Do třiceti dnů od kolaudace převede investor bezúplatně (darovací smlouvou) svůj podíl do 
vlastnictví města. 

    Předkládá : Ing. M. Kotek 
                           Vyřizuje:    P.Kříž 
 
V.Zejda : v lokalitě jsou  plánovány 4 RD ? Budou se i další  budoucí stavebníci podílet na této investici ? 
p.Štěpánek : ano, my 4 investoři jsme se dohodli o podílech na investicích. 

Žádá připoložit i kabel na veřejné osvětlení - v zájmu snížení nákladů. 
 
Dr.Holman  navrhuje vyhlásit přestávku na dohodovací řízení k rozpočtu města   
Přestávka 19:20 –  20:00 hod. 
 
 
2.3.  
Rekonstrukce Podhoří 
 
Návrh usnesení: ZM souhlasí s navýšením rozpočtu investiční akce rekonstrukce a modernizace Podhoří o 

drobné investice ve výši do 500 tis.Kč na opravu komunikace  U rybníka. 
Hlasováno :  pro 5 - neschváleno 
 
Stavba Podhoří se chýlí k závěru. Objevilo se několik víceprací (některé je nutné provést a některé je vhodné 
provést, ale stavbu bez nich je možné dokončit), jejichž celkový objem přesahuje stávající rezervu akce ve výši 
cca 350 000 Kč. Z těchto důvodů předkladatel doporučuje povýšit rozpočet akce s rezervou o 500 000 Kč. Jedná 
se o tyto vícepráce: 
 
a)Opěrná zeď potoka v ulici Láznisko:  Až při výstavbě se zjistilo, že poloha tlakového kanalizačního potrubí 
neodpovídá technické dokumentaci a zasahuje do základů opěrné zdi. Problém byl technicky vyřešen tak, že 
kamenobloky opěrné zdi budou v kolizních místech kotveny pomocí speciálních prefabrikátů. Předpokládané 
vícenáklady činí 448 350 Kč, z toho 269 010 Kč by mělo uhradit Povodí Moravy a 179 340 Kč Město Kuřim. 
Vícepráce jsou nutné pro další pokračování díla. 
 
Diskuze k bodu: 
Dr.Holman: Kdo dělal technickou  dokumentaci, kdo udělal chybu?  
Ing. Kotek : projekt dělalo Povodí Moravy, podklady nám daly BVaK a.s. 
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Dr.Holman:  svojí nedbalostí  nás připravují o peníze. 
Ing.Kotek : o nic nás nepřipravují, kdyby znali skutečný stav,  zohlednili by jej tak jako  tak v rozpočtu. Cena 

bude započtena do nájmu. 
Ing.Krupica : kolik teď dělá rozpočtová rezerva ? 
Ing.Kotek : v této době máme na účtu 30 .mil. Kč, rezerva není v této chvíli ohrožena. Letos se nepodaří 

zrealizovat 3. etapu. kanalizace v Podhoří – tam byl rozpočet 1 mil.Kč. 
Realizace bodu a) bez hlasování schválena, nemá vliv na rozpočet. 
 
b) Přeložka vodovodu pod Kuřimkou 
BVK požadují výměnu vodovodního potrubí z roku 1911 pod opravovanou částí Kuřimky. Jedná se o výměnu 
12 m potrubí v technicky velmi složitém terénu. Předpokládané náklady cca 50 000 Kč. Vícepráce jsou nutné pro 
dokončení díla. 
Realizace bodu b) bez hlasování schválena, nemá vliv na rozpočet. 
 
c) Oprava komunikace U rybníka 
Jedná se o opravu komunikace v ulici U rybníka v úseku od křižovatky s Křižkovského ulicí až po začátek nově 
budované komunikace.  V současné době je zde blátivá cesta, která slouží jako vjezd do ulice U rybníka a jako 
jediná přístupová cesta ke třem obytným domům. Bláto z cesty se provozem zanáší na dlažbu nově vybudované 
komunikace. Po cestě by měla vést uvažovaná cyklostezka do Moravských Knínic a Veverské Bítýšky  Úprava 
této části této části komunikace nebyla  doposud řešena., nyní je navrhnuta její oprava pomocí recyklátu v ceně .  
(původní návrh 237.695,- Kč, po diskuze  a vzájemného konsenzu opraveno  na ) 250 tis. Kč. Vícepráce nejsou 
nutné pro další pokračování stavby, ale bylo by vhodné je provést nyní. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
d) Oprava komunikace u kaple sv. Jana 
Předkladatel doporučuje opravu komunikace v blízkosti kaple sv. Jana, v části od horské vpusti směrem k lesu. 
Oprava by měla spočívat v předláždění stávající promačkané dlažby a zadláždění cesty až nad kapli žulovou 
dlažbou. Po provedení prací se předpokládá vydesinfikování vodní části kaple, což by mohlo mít příznivý vliv na 
kvalitu vody. Předpokládané náklady činí 120 tis.Kč. Vícepráce nejsou nutné pro pokračování stavby. 
 
Připomínka  dr.Holmana:   nesouhlasí s „vydlážděním“ cesty do lesa 
Hlasováno o bodu d) : pro 6, proti 3, zdrž.2 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1158/2002 - ZM souhlasí s navýšením rozpočtu investiční akce rekonstrukce a modernizace 

Podhoří o 250 tis (komunikace u rybníka ). 
Hlasováno :  pro 11 

                                                                   Předkládá :Ing.M.Kotek 
 
 
2.4. 
Uzavření dodatku č.2 se zhotovitelem stavby „Příprava území pro rozšíření průmyslové 
zóny v Kuřimi“ (příl. 18A) 
 
Přijaté usnesení : 1159/2002 -  ZM  schvaluje uzavření dodatku č.2  ke Smlouvě o dílo č.52A/2001 se 

zhotovitelem stavby „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi“ firmou 
Ekostavby  Brno, a.s. U Svitavy 2  dle návrhu. 

Hlasováno :  pro 11 
 
V současné době je ve vysokém stupni rozpracovanosti stavba „ Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny 
v Kuřimi“. Stavbu provádí zhotovitel Ekostavby Brno, a.s. U Svitavy 2. Předmětem dodávky jsou :  
SO 01 – suchá retenční nádrž 
SO 02 – úprava toku Kuřimky 
SO 03 – přeložka účelové komunikaci 
SO 04 – přeložka VTL plynovodu 
SO 08 – technické zabezpečení kanalizace 
SO 10 – přeložka STL plynovodu 

- odtěžení nadloží nad sdělovacím kabelem ČD v zemníku 
 
Předmětem dodávky zhotovitele  nejsou :  
SO 06 – přeložka nadzemního vedení VN 
SO 09 – přeložka zemního kabelu VN 
SO 12 – přeložka VN v zemníku 
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Na základě upřesňujícího geologického průzkumu provedeného firmou Aquatis, a.s ( RNDr. Prokop), zjištěné 
úrovně únosného podloží a základových podmínek pro založení sdruženého objektu( odpadní štoly a přepadové 
šachty) bylo nutné založit sdružený objekt hlouběji do přilehlého svahu na úroveň únosného podloží. Touto 
situační změnou polohy sdruženého objektu byly vyvolány následné změny projektové dokumentace 
v dotčených stavebních objektech : SO 01, SO 02, SO 03, SO 06,SO 08, SO 09. Pro výše uvedené změny byl 
vypracován autorem projektu - VH atelierem Brno aktualizovaný výkaz výměr se zapracováním víceprací a 
méněprací a oceněn zhotovitelem - viz. přiložená rekapitulace nákladů stavby. Aktualizovaná PD plně respektuje 
požadavek města na 

- co nejoptimálnější  trasování hráze suché retenční nádrže 
-  minimalizaci úpravy toku Kuřimky 
-  maximální  zisk  plochy, o  jejímž prodeji město jedná s firmou Elektrobock CZ, s.r.o. Kuřim(cca  25 

276 m2) 
- minimální potřeba nutné plochy, odkupované od firmy Vaillant 

Přeložky VN rozvodů – SO 06, SO 09, SO 12  ve vlastnictví ,provozování a oprávnění k zásahům dle zák. 458/ 
2000 Sb. pouze JME,a.s. provedené přes veškerou snahu města o zkrácení termínu až v  září tohoto roku 
negativně ovlivnily plynulý postup prací zhotovitele s tím, že další navážení zeminy je možné nejdříve od 7.10. 
t.r. a je podmíněno počasím bez dešťových srážek ( převoz zeminy městem, znečištění vozovky,technologické 
možnosti zpracování , optimální vlhkost zeminy při hutnění atd. ) 
Pro navazující stavební práce – tj. rozprostření ornice po svazích , osetí, provedení konstrukčních vrstev na 
koruně hráze a na přeložce účelové komunikace (živice atd.) jsou klimatické podmínky tohoto období nevhodné. 
Zhotovitel předložil městu Kuřim návrh dodatku č.2 k SOD, kde je promítnuta :  
 - změna ceny díla ( původně 21 575 933 ,- Kč vč. DPH )  na  24 656 043,- Kč vč. DPH 
 - změna termínu plnění do 30.5.2003. 
Zemní těleso hráze suché retenční hráze je budováno ze zeminy průběžně těžené v zemníku a ihned následně 
zpracované do tělesa hráze.V současné době probíhá jednání o odprodej pozemků s firmou IFM TRADE, s.r.o. 
Brno, Tábor 21. Město Kuřim nabízí k prodeji plochu 10 000 m2 za cenu 5 mil. Kč. Na základě zájmu 
kupujícího  o další 2000 m2 plochy byl uplatněn u zpracovatele PD – VH atelieru Brno , Ing. Pospíšil požadavek 
na aktualizaci projektu – SO 13 ( terénní úpravy v zemníku) a je reálný předpoklad zisku další plochy v ceně 500 
Kč/ m2. 
Vzhledem k dřívější představě města o zisku z prodeje  pozemku v zemníku,  současné předpokládané ceně 
z prodeje  rozšířené plochy je reálná kompenzace zvýšených nákladů stavby „ Příprava území pro rozšíření 
průmyslové  zóny“ bez dopadu do  rozpočtu města. 

                               Předkládá: Ing. M.Kotek 
                            Vyřizuje: P.Kříž  
Poznámka starosty: 
Cena stavby retenční nádrže je  zhruba 35 mil., ale  podařilo se jí  ve skutečnosti pořídit za 15 mil.Kč – 
z rozpočtu města.   
Stavba  je 700 m dlouhá,  zachytí 1 mil. m3 vody, naplní se během 3 hod, vytékat bude3 dny při 100 leté vodě. 
Betonový  výpustný ventil by měl udržet 500 – 1000 letou vodu.  
Posudek na RN vypracoval RN Ing.Košacký. 
Z dodatku vyplývá plnění v celkové výši 3 mil. Kč 
 
Přestávka 20:20 – 20:30 hod. 
 
 
3. Rozpočtová opatření  ( příl.č.  9  ) 
 
Přijaté usnesení : 1160/2002 - ZM schvaluje rozpočtové opatření  č. 8 k rozpočtu města Kuřimi pro rok 2002 

dle přílohy se změnami. 
Hlasováno :  pro 11 
 
Původní návrh  rozpočtových opatření, dle přiložených žádostí správců kapitol – neschválen 

Číslo řádku rozpočtu Závazný ukazatel Schválený rozpočet Rozpočtové opatření Upravený rozpočet 

420.VÝDAJE zimní údržba 600 000 Kč 300 000 Kč 900 000 Kč

39. PŘÍJMY Ostatní příjmy 
pojmenované 

13 200 000 Kč 360 000 Kč 13 560 000 Kč

120.VÝDAJE osobní výdaje 12 996 000 Kč 520 000 Kč 13 516 000 Kč

580.VÝDAJE investiční akce 101 115 000 Kč 600 000 Kč 101 715 000 Kč

60.VÝDAJE mateřské školy 2 589 000 Kč 55 300 Kč 2 644 300 Kč

570. VÝDAJE drobné investice 2 135 000 Kč -150 000 Kč 1 985 000 Kč

330. VÝDAJE veřejné osvětlení 1 140 000 Kč 50 000 Kč 1 190 000 Kč
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290. VÝDAJE pečovatelská služba 134 000 Kč 70 000 Kč 204 000 Kč

17.b PŘÍJMY investiční dotace 5 500 000 Kč 2 400 000 Kč 7 900 000 Kč

590.VÝDAJE rezerva 7 545 500 Kč 1 314 700 Kč 8 860 200 Kč

 
Vysvětlivky: 

420. výdaje - zimní údržba –  
Odbor výstavby požádal o navýšení rozpočtu v této oblasti, předkládáno opakovaně 

39. příjmy – ostatní příjmy pojmenované 
V tomto období skončila úspěšně transakce s prodejem prioritních akcií  ČS a byl dodržen i příslib o dorovnání ceny v případě vyšších 
nabídek. Původní cena 130 Kč za jednu akcii byla navýšena o dalších 47 Kč, což přinese do rozpočtu města částku 360 000 Kč. 

120. výdaje – mzdy -  
1.3.2002 nabylo 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   + 520 000 Kč 
Výdaje    ř.590 rezerva   -  520 000 Kč   

Pozn. K navýšení o 40 000 Kč oproti původním rozp. opatřením dochází v souvislosti s výplatou odstupného jednomu zaměstnanci, 
kterému bude ukončen pracovní poměr a s rezervou na odměny zaměstnancům. 
Toto rozpočtové opatření je předkládáno ZM opakovaně, od účinnosti výše uvedeného vládního nařízení. Na březnovém zasedání 
zastupitelstva bylo argumentováno tím, že má být toto opatření předloženo v době, kdy bude hrozit nebezpečí vyčerpání mzdového 
fondu. Jelikož toto zasedání je posledním zasedáním stávajícího zastupitelstva a blíží se konec roku, je toto rozpočtové opatření 
předkládáno znovu. 

V případě neschválení tohoto rozpočtového opatření bude výše uvedená částka chybět při výplatě za měsíc prosinec, tudíž v lednu 
a konkrétně činí asi ½ měsíčního mzdového fondu. Tajemník MěÚ tak bude postaven do situace, kdy nebude moct uspokojit zákonný nárok 
zaměstnanců na vyplacení mzdy.  

580. výdaje – investiční akce 
viz. samostatný materiál 
Podhoří  500 000 Kč 
Komunikace 100 000 Kč 

60. výdaje – mateřské školy 
na základě přiložené žádosti 
MŠ Otevřená 10 300 Kč 
MŠ Zborovská 45 000 Kč 

330. a 570. výdaje – veřejné osvětlení a drobné investice 
Jedná se o ponížení této položky o 150 000 Kč ( osvětlení ). Prostředky jsou použity na veř.osvětlení města         (    50 000 Kč ) a 
komunikace – investiční akce ( 100 000 Kč) 

290. výdaje – pečovatelská služba 
Usnesením RM 54/2001 bylo schváleno poskytování prací a služeb – pedikura p. Běhounkovou pro pečovatelskou službu. Tímto opatřením 
se zvýšily příjmy města za pronájem prostor na pedikuru, na druhé straně se zvýšily výdaje za provedené služby. Proto je navrhováno 
rozpočtové opatření ve výši 70 000 Kč. 

17b. příjmy – investiční dotace 
Dle informace Ing. Marie Kostruhové, koordinátorky reformy veřejné správy v Jihomoravském kraji , obdrží Město Kuřim v měsíci říjnu 
doplatek dotace pro pověřené obce III. Stupně, a to ve výši 2,4 mil. Kč, což je o     1,3 mil. Kč více, než bylo plánováno doposud. ( zálohu 5 
mil. Kč jsme již obdrželi v měsíci srpnu ). Pro příští rok je počítáno s částkou 8,8 mil. Kč jako investiční dotací a částkou  9 930 000 Kč na 
pokrytí nákladů na nově vzniklá pracovní místa. 
        Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. A.Varmužka 

 
Diskuze a změny k původně předkládanému materiálu: 
Ing.Novotná, Ing.M.Krupica, Dr.Holman a p.Vodka navrhují tyto změny: 
 
ad 420 výdaje  zimní údržba   RO 400.000,- - pro 9 - schváleno 

ad 39 příjmy  ostat. příjmy pojmenované RO 360.000,-  pro 11 -  schváleno 

ad 120  výdaje  osobní výdaje   RO 250.000,- pro  11 - schváleno 

ad 120   osobní výdaje   520.000,- pro 8, proti 2, zdrž.1 – neschváleno 

ad  580 výdaje  investiční akce   RO 50.000,- pro 9 -  schváleno 

   vyjmenovaná inv. akce retenční hráz    3.000.000.- pro 11 - schváleno 

ad 60 výdaje  mateřské školy   RO 55.300,- pro 10 - schváleno 

ad 570 výdaje  drobné investice   RO     -150.000,- pro 9 - schváleno 

ad 330 výdaje veřejné osvětlení   50.000,- pro 8 - neschváleno 

ad 290 výdaje  pečovatelská služba  RO 70.000,- pro 10 - schváleno 

17b.  příjmy  investiční dotace  RO   2.400.000,- pro 11 - schváleno 

590  výdaje  rezerva    RO   1.314.700,- pro 11 - schváleno 
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   kapitálové příjmy (zemník) RO   3.000.000,- pro 11 – schváleno 

 
V položce 580 – investiční akce + 50 tis. se skládá z : Podhoří +250 tis., rozhlas -200 tis. 
Ing.Novotná k položce 120 – navrhuje  schválit navýšení 250 tis. - schváleno 
V.Zejda : navrhuje upravit RO tak, aby nárůst mezd byl 11 % - neschváleno 
Starosta na dotaz Ing. Novotné k nárůstu v položce 290 (pečovatelská služba) : zvýšil se náklad na doplácení pro 

pedikúru pro důchodce, na druhé straně se však zvýšil nájem provozovatelce pedikúry p.Běhounkové 
(proti schválení  navýšení položky hlasoval  p.Vodka). 

 
 
4. Poskytnutí příspěvků z Fondu rozvoje bydlení  
(příloha č.10A ) 
 
Přijaté usnesení : 1161/2002 - ZM schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) – II. kolo 

výběrového řízení v roce 2002 dle návrhu  
Hlasováno :  pro 11 
 
 Do II. kola výběrového řízení v roce 2002 na poskytnutí půjček z FRB bylo v termínu do 16.9.2002 
podáno celkem 10 žádostí – seznam tvoří přílohu. Celkem bylo požádáno o 1,427.544,- Kč. Zůstatek na účtu 
FRB činí 3,128.923,- Kč. 
 
Rozbor žádostí: 

1) žádosti pod pořadovým číslem 1, 2, 3, 8, 9, 10 kopírují vyhlášku 1/95 v platném znění 
( žadatelé požadují částku nižší nebo maximální na 1 b.j. tak, jak vyhláška povoluje) – návrh: schválit 

2) žádosti ve kterých je kumulováno více účelů: navrhujeme postupovat obdobně jako v minulých kolech   
       výběrového řízení, tzn., poskytnout maximálně 100.000,-Kč: 

- pořadové č. 6 – souběh účelů 6 a 12, požadovaná částka nad 100.000,- Kč ..... návrh: schválit ve 
výši 100.000,- Kč  

- pořadové č. 7 – souběh účelu 6 a 11, požadovaná částka nepřesáhla 100.000,- Kč .... návrh: schválit 
         

3) žadatelé, kteří již dříve půjčku obdrželi: 
- pořadové č. 4 – obdržel na vestavbu bytu do stávajícího půdního prostoru v roce 2000 půjčku 

z FRB ve výši 150.000,- Kč ..... návrh: půjčku neposkytnout ( obdržel maximální částku ) 
- pořadové č. 5 – obdržela půjčku ve výši 29.000,- Kč na rekonstrukci topení, nyní požaduje 70.000,- 

Kč  na výměnu oken a rekonstrukci koupelny .... návrh: půjčku poskytnout, při souběhu částka 
nepřesáhne 100.000,- Kč 

 
Po výše uvedených úpravách bude činit poskytnutá částka celkem: 1,347.544,- Kč. 
 
Některé žádosti nejsou doloženy požadovanými doklady, jako např.: souhlas stavebního úřadu, stavební 
povolení, ručení. Navrhujeme, aby žadatelům byla stanovena lhůta 60 dní k doložení chybějících dokladů. 
V případě, že nedoloží v uvedené lhůtě bez vážných důvodů chybějící doklady, nárok na poskytnutí půjčky 
zanikne.  
Bez připomínek. 

                                                               Předkládá: RNDr. I. Poledňák 
                                                                                                                        Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková  
 
 
5. Podnikatelský OBOLUS  
 
Přijaté usnesení : 1162/2002 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 1.849,- Kč MŠ Kuřim – 

Zborovská - uplatněný podnikatelský OBOLUS  
Hlasováno :  pro 11 
 
Dne 16.9.2002  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a  uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 1.849,- Kč. Částku určili  pro MŠ Kuřim - Zborovská. Účel: dle 
uvážení vedení školy. 
Bez připomínek.                                                                           Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
                                                                                                                   Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 
 
 
6. Příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
(Příl. 12A-D) 
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Přijaté usnesení : 1163/2002 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu  Výboru  kulturního fondu s doplněním. 
Hlasováno :  pro 11 
 
Dne 18. září 2002  zasedal dle plánu Výbor KF  ve složení : Martin Vičar (předseda), Hana Burianová, Naďa 
Chocholáčová, Alena Szabová, Dana Stražovská, Ivana Švaňhalová a Filip Doné  a projednal 24 žádostí 
s celkovou  požadovanou částkou 532.650,- Kč. Výbor doporučuje schválení příspěvků v celkové výši 283.750,- 
Kč (dle přílohy), neboť tato částka zbývala do rozpočtovaného 1 mil. na tento rok.  
Ještě dodatečně, po jednání  komise byly  na MěÚ doručeny žádosti  : 

- p.Jiřího Brabce o příspěvek  ve výši  max. 20 tis.,- Kč na  „Spolek přátel hudby Kuřim“ 
- p.Aleše Kadlece o příspěvek na Adventní koncert – 23 tis. 
- M.Gross a Helena Kuglerová prostřednictvím p.Vodky požádali o příspěvek na „Rockový večer“ – 4,5 

tis. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : D.Stražovská 
Návrhy, připomínky: 
Dr.Holman : žádá 10 tis. pro DDM  na dozor  2-3 dny  v týdnu na hřiště u ZŠ Tyršova. Po krátké diskuzi návrh 

předkladatelem stažen. 
D.Stražovská : upozornila, že rozpočtované finance na tento rok  byly na posledním jednání komise přerozděleny 

žadatelům, z toho důvodu nebyly  žadatelé o příspěvky uspokojeni  v plné výši. 
J.Brabec : stahuje svoji žádost o příspěvek předložený mimo termín - předloží  jej opakovaně v lednu. 
p.Kadlec : žádá předisponovat peníze na tuto žádost z nepodepsané smlouvy (příspěvek schválen v předchozím 

kole KF) –  schváleno. 
Žádost skupiny „Krutý vobočí“ předložil na jednání Dr.Holman a p.Vodka.  

Hlasováno o žádosti : pro 10, zdržel se 1  schváleno. 
 
 
7. Různé 
 
7.1. Návrh na vytvoření organizačních a legislat. podmínek  ke správě sportovních a 
kulturních zařízení (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1164/2002 - ZM zrušuje své usnesení č. 1095/99 a ukládá tajemníkovi městského úřadu 

vytvořit  organizační a legislativní podmínky ke správě sportovních a kulturních zařízení města 
formou organizační složky města. 

Hlasováno :  pro 11 
 
Forma právní existence plaveckého areálu byla projednávána již v roce 1999. V této záležitosti přijalo 
zastupitelstvo města usnesení čís. 1095/99 : „ZM schvaluje záměr na vznik organizace Plavecký areál Kuřim 
s.r.o. a ukládá  tajemníkovi MěÚ do příštího zasedání MZ společně s vedoucím FO p.Z.Křížem zpracovat na 
základě podkladů r. 1998 zprávu o možnostech hospodaření PA opři změně  statutu  organizace“. 
Celá záležitost však nebyla dovedena  důsledně do konce. Překonání tohoto stavu vyžaduje řešení, neboť odbor 
městského úřadu s názvem Správa plaveckého areálu není vhodnou součástí organizační struktury úřadu a také 
praktické fungování některých dalších sportovišť si vyžaduje řešení.  Jako vhodné řešení se nabízí využít 
ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, především 
§§ 23 – 26, které popisují ustanovení tzv. organizační složky územního samosprávného celku. Tím jasně 
vymezit podle zákona finanční, hospodářské, personální  a  další skutečnosti pro činnost tohoto útvaru a odstranit 
existující provizorium. Přitom vyřešit  správu dalších sportovních zařízení města popřípadě i kulturních zařízení. 
Doporučuje se postupovat dílčími kroky, protože zařízení fungují, nehrozí krize a soustředit se na zřizovací 
listinu, která je klíčovým dokumentem pro fungování organizační složky. Rozhodující pravomoci při vytváření 
organizační složky má podle zákona zastupitelstvo města, proto je mu tento návrh předkládán.  
Bez připomínek. 
         Předkládá : Ing.P.Němec 
 
 
7.2. Studie o technických perspektivách TKR 
Materiál předkladatelem  stažen. 
 
Návrh  usnesení : ZM na doporučení RM ruší usnesení ZM č. 1018/2000 s tím, že tato problematika bude 

řešena s definitivní platností novým zastupitelstvem 
O návrhu nehlasováno. 
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Problematika činnosti MTCK s.r.o.  s ním souvisejícího zabezpečení dalšího rozvoje TKR byla opakovaně 
v uplynulém období projednáván RM i ZM. K těmto jednání byly předloženy expertizní posudky a stanoviska, 
jakož i návrhy dalšího rozvoje kabelové televize ve Městě Kuřimi. Přesto se nepodařilo zpracovat a přijmout 
jednoznačný materiál, který by s dlouhodobou perspektivou definoval podmínky a cíle dalšího rozvoje. I tak lze 
konstatovat, že s ohledem na dosavadní finanční možnosti byla postupně uskutečněna technická opatření 
orientovaná na rozvoj TKR v Kuřimi. Jedná se zejména o :  

 zobousměrnění signálu TKR (byť pouze v dílčích lokalitách) 
 přemístění hlavní přij. stanice z ulice Školní na ulici Jungmannova 
 integrace vysílání městského rozhlasu po síti TKR (využíván jako prostředek ochrany obyvatelstva) 
 rozšíření sítě TKR do lokalit „Díly za sv. Jánem“, Podlesí… 
 rozšíření nabídky televizních programů 

Předkládá: Ing. F.Veselý 
 
 
V 21:15 se vzdálil p.Vodka. 
 
 
7.3. Výzva občanů města Kuřimi  
(příloha č.15A,B  ) 
 
Přijaté usnesení : 1165/2002 - ZM bere na vědomí Výzvu občanů města Kuřimi, týkající se dlouhodobého 

problému nedodržování  obecně závazné vyhlášky na úseku udržování čistoty a veřejného 
pořádku občany našeho města 

Hlasováno :  pro 10  
 
Celkem 56 obyvatel bydlících na sídlišti Na Loučkách a v jeho okolí  sepsali  výzvu, ve které žádají nápravu ve 
věci porušování obecně závazné vyhlášky o udržování čistoty a veřejného pořádku, týkající se v tomto případě 
volného pohybu psů na sídlišti Na Loučkách, především však dlouhodobý problém s manžely Krejčími, kteří ve 
svém bytě chovají nezjištěný počet psů a tyto každý den v různém počtu venčí po celém sídlišti. V této věci byla 
již srpnu roku 2001 podána na manžele Krejčí k Okresnímu soudu Brno-venkov žaloba na přivolení z nájmu 
bytu. První jednání proběhlo dne 13.12.2001 a bylo soudem odročeno na únor 2002 z důvodu výslechu svědků. 
Pro onemocnění soudkyně a jejího následného odchodu na mateřskou dovolenou byl spis někdy v měsíci červnu 
předán novému soudci, JUDr.Cvanovi. V květnu l.r. nám na naši stížnost na nečinnost předsedkyně okr.soudu 
písemně sdělila, že z obsahu spisu je zřejmé, že se ve spise žádné průtahy nenachází a nelze tedy naši stížnost 
považovat za důvodnou. Bohužel do dnešního dne, přes několikerou urgenci, Okresní soud v této věci doposud 
žádné další jednání nevyvolal.  
Příloha: Výzva občanů města Kuřimi ze dne 2.5.2002 
              Výzva občanů města Kuřimi ze dne 21.8.2002 

Předkládá :RNDr. I. Poledňák 
                                                                                 Vyřizuje   : L.Schneiderová 
 
Dr.Poledňák poznamenal, že manž. Krejčími  vede město soudní při, žádná dosud  provedená opatření nebyla 
účinná.  
 
p.Vodka se vrátil na jednání. 
 
 
7.4. IFM TRADE s.r.o., se sídlem Brno, Tábor 21 – žádost o rozšíření pozemku k odkoupení 
v lokalitě „zemník“ (příl.19) 
 

Přijaté usnesení : 1166/2002  - V návaznosti na usn. č. 1078/2002 ze dne 9.7.2002 ZM schvaluje navýšení 
odprodávané výměry na max. 12.000 m2 v lokalitě „zemník“ společnosti  s.r.o. IFM 
TRADE, se sídlem Brno, Tábor 21 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku. Daně a poplatky budou 
hrazeny dle zákona.  

Hlasováno :  pro 11 
 
Společnost IFM TRADE s.r.o. se sídlem Brno, Tábor 21 zastoupená Zdeňkem Filípkem požádala  o možnost 
rozšíření pozemku k odkoupení  v lokalitě „zemník“ na 11.900 m2  s možností zástavby na 30-40% z této 
plochy. 
Usn. ZM číslo 1078/2002 ze dne 9.7.2002 byl  shora uvedené společnosti schválen odprodej pozemků 
v předmětné  lokalitě  o výměře max. 10.000 m2 za smluvní cenu 5 mil. Kč s tím, že daně a poplatky budou 
hrazeny dle zákona. K dnešnímu dni  společnost uhradila jako zálohu 1 mil. Kč, čeká se vyhotovení 
geometrického plánu, který upřesní skutečně oddělovanou plochu, která bude předmětem prodeje. 
Bez připomínek.       Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
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        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 
7.5. Zrušení příspěvkové organizace Služby města Kuřimi (příl.16) 
 
Přijaté usnesení : 1167/2002 - ZM rozhodlo zrušit  příspěvkovou organizaci Služby města Kuřimi ke dni 

zápisu společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. do Obchodního rejstříku 
Krajského soudu v Brně. Práva a závazky přechází na novou organizaci v plném rozsahu. 

Hlasováno :  pro 11 
 
ZM rozhodlo svým usnesením čís. 1134/2002 ze dne 10.9.2002 o zřízení společnosti Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o.. Tento úkol je postupně naplňován dílčími kroky a jednání z nic je  i zrušení stávající 
příspěvkové organizace Služby města Kuřimi podle § 27, odst. 3), zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění. 
Bez připomínek. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
7.6. Změna zřizovacích listin nových škol s právní subjektivitou ( příloha č.17 A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1168/2002 - ZM schvaluje změny ve zřizovacích listinách Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887 a Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813 s tím, že zřizovací listiny budou vydány 
v úplném znění 

Hlasováno :  pro 11 
 
ZM na svém jednání, konaném dne 10.9.2002, schválilo pod č. usnesení 1127/2002 zřizovací listiny výše 
uvedených příspěvkových organizací. Ode dne schválení však došly nové pokyny, vzory, metodický materiál, 
byly zjištěny další skutečnosti ( školení KrÚ apod.) a Obec Jinačovice požádala oficiálně dne 25.9.2002 o 
přičlenění MŠ Jinačovice do právního subjektu Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887. Na základě těchto 
skutečností je třeba provést příslušné změny v předmětných zřizovacích listinách.  

 
1) Změny ve zřizovací listině Mateřské školy Kuřim: 

- výrok - doplněn 
- článek III. odst. 2 - doplněn, odst. 3 – celý nově doplněn 
- článek V. – doplněna cena movitého majetku a doložena příloha č. 1 zřizovací listiny 
- článek VI. – navržena částka 
- článek VII. odst. 2 – celý nově doplněn 
- článek IX. – celý nově doplněn 

 
2) Změny ve zřizovací listině Základní školy Kuřim – Jungmannova 

- výrok – doplněn 
- článek III. odst. 2 – doplněn  
- článek V. – doplněna cena movitého majetku a doložena příloha č. 1 zřizovací listiny 
- článek VI. – navržena částka 
- článek VII. odst. 2 – celý nově doplněn 
- článek IX. – celý nově doplněn 

 
Vzhledem k tomu, že první nové informace začaly docházet brzy po jednání ZM, nebyla zřizovací listina 
vyhotovena. Proto navrhujeme, aby byla vydána v úplném znění, v takové formě, jak je předložena  v příloze 
tohoto příspěvku do ZM. 
Bez připomínek.                                                              Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
                                                                                                                    Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 
 
 
7.7. Interiér obřadní síně (příl.20 A) 
 

Dne 3.10.2002 proběhlo výběrové řízení na návrh a dodávku „Interiéru obřadní síně v prostoru 
společenského centra KD Kuřim, nám. osvobození v Kuřimi. Komise po vyhodnocení údajů doporučuje 
jednomyslným hlasováním pořadí uchazečů uzavřít smlouvu o dílo s firmou atelier Kyzlink, s.r.o., Drobného 
45a, Brno,  jejíž nabídka byla úplná, avšak  s tím že s vítěznou firmou bude jednáno o :  

- změně typu navržených židlí 
- případném zrušení dodávky židlí 
- eventuelní změně odstínu závěsů a obkladů 
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Nezávisle na těchto skutečnostech, kdy z šesti obeslaných firem byly komisi předloženy nabídky pouze tří 
uchazečů, což znamenalo menší možnost výběru, nelze považovat výsledek VŘ za úspěšný, neboť  při výběru 
byly k dispozici dva návrhy s velkým cenovým rozptylem a jeden neúplný návrh, proto odbor výstavby 
doporučuje výběrové řízení zrušit a vypsat nové nebo situaci řešit jinak. 
 
Návrh  usnesení : RM souhlasí s předloženým návrhem komise pro hodnocení a posouzení nabídek na návrh a 

dodávku „Interiéru obřadní síně v prostoru společenského centra KD Kuřim, nám. 
osvobození v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem – firmou - atelier 
Kyzlink, s.r.o., Drobného 45a, Brno. 

O návrhu nehlasováno. 
Předkládá: Ing.F. Veselý 

         Vyřizuje:   P.Kříž  
 
Ing.Kotek : výběrová komise sice vybrala jeden z návrhů, ale výsledek se nesetkal s kladným ohlasem. Proto  

navrhuje  VŘ zrušit a vyhlásit nové. 
V.Zejda : sešly se 3 návrhy, jeden nebyl posuzován, jeden byl  za 1 mil.  a druhý  za 500 tis. Předkládali  jej 

architekti, vyhlášení nového VŘ  pokládá za bezpředmětné. 
 
Přestávka 21:25 – 21:30 hod. 
 
Ing.Kotek předkládá protinávrh: 
Přijaté usnesení : 1169/2002 - ZM ruší VŘ a dodávku „Interiéru obřadní síně v prostoru společenského centra 

KD Kuřim, nám. Osvobození v Kuřimi“. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
7.8. Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou působností (příl. 22) 
 
Přijaté usnesení: 1170/2002 - ZM bere na vědomí informaci o postupu přípravy úřadu obce s rozšířenou 

působností. 
Hlasováno : pro 11   
 
Příprava úřadu postupuje realizací dalších kroků. Město obdrželo informaci, že k částce 5 milionů Kč obdrží 
v letošním roce ještě sumu 2,4 milionu ze státního rozpočtu. Financování výstavby radnice je pro letošek 
dostatečně finančně zajištěno a je předpoklad, že budou realizovány stavební práce za 4 miliony korun. Započala 
výstavba odboru dopravy a souvisejících místností pro evidenci obyvatelstva, občanské průkazy a pasy 
s termínem ukončení do 29.11. 2002. V měsíci listopadu začne i výstavba dalšího stavebního objektu střešní 
nadstavby, tak aby byla budova radnice co nejdříve zastřešena. 

Na okresním úřadu pokračuje dělení majetku. 10.10.2002 budou s velkou pravděpodobností dokončeno 
dělení informačních technologií. Každý přicházející zaměstnanec z okresního úřadu dostane počítač.  

Pokračuje dělení majetku. Každý přicházející zaměstnanec dostane vybavení kanceláře. O ostatním 
majetku se zatím jedná. 

Byl dokončen výběr osob na úřad. K 10 delimitovaným z okresního úřadu bylo zatím vybráno dalších 
17 osob o dalších se ještě jedná nebo se zvažují i doplnění z náboru popřípadě ponechání zálohy na nepředvídané 
úkoly, které mohou nastat v průběhu roku.  

Byl zpracován organizační řád a předložen členům rady města k připomínkování a je předpoklad jeho 
schválení 15. 10. nebo 29.10.2002. 
         Předkládá : Ing.P.Němec 
 
 
Informace:  
Ing.Novotná : informuje, že SPŠ a SOU Kuřim s.r.o. splatilo úvěr, který jim byl poskytnut na zakoupení objektu  

zámku pro potřeby  školy. 
 
 
Starosta informuje o výši výtěžku veřejné sbírky (1 mil. z rozpočtu města, 77.638,60 výtěžek z pokladniček a 
převodů na účet). 
Přijaté usnesení : 1171/2002 - ZM bere na  vědomí výtěžek veřejné sbírky ve prospěch záplavami postižených 

spoluobčanů ve výši  1.077.638,60 Kč a děkuje touto cestou  občanům za příspěvky. 
Hlasováno : pro 11 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
Rekapitulaci provedl p.P.Vodka. 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 – schváleno. 
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Závěrek starosta  poděkoval členům ZM za jejich práci v uplynulém voleb. období,  obzvláště pak 
místostarostovi  Ing.M.Kotkovi a oznámil  své rozhodnutí  opět se ucházet o funkci starosty v příštím voleb. 
období. 
 
V 21:50 pak ukončil jednání  zastupitelstva města. 
 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor  POLEDŇÁK 
          starosta 
 
Zapsala : D.Stražovská 
V Kuřimi dne 7.10.2002 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 

 
 
 
 
 

Vladislav Zejda          Ing.Hana Novotná 
 
 
 
 
Přílohy: 
-  Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení  návrhové komise 
1,1A Návrh „Smlouvy o výstavbě domu s jednotkami ve vlastnictví“ s  M.S.- Invest a BD S.Ján 
1B Návrh „Dodatku č.1 ke smlouvě  o sdružení“ s  M.S.- Invest a BD S.Ján 
1C Návrh „Smlouvy o sdružení“ s  M.S.- Invest a BD S.Ján 
1D Usnesení  ZM ve věci přijetí hypoteč. úvěru a zajištění  tohoto úvěru 
2 Nabytí pozemků v lok B6.1 zpět do majetku města (manž. Škoukalovi) 
3 Smlouva  o zřízení věcného břemene  v souvislosti  se zřízením VO na ul.Blanenská. 
4,4A Družstevní byty Sv.Ján – schválení dalších členů družstva 
5 Bytová agenda 
6,6A TIPA s.r.o. – žádost poskytnutí příspěvku, grafic. příloha 
7,7A-C Manž. Štěpánovi – žádost o poskytnutí  fin. příspěvku 
8 Rekonstrukce Podhoří 
9,9A,B Rozpočtová opatření, žádosti o RO 
10,10A Fond rozvoje bydlení – žadatelé II. kolo 
11,11A Podnikatelský obolus 
12,12A-D Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti, žádosti.Brabce, A.Kaldece a M.Grosse 
13 Návrh na vytvoření organizačních a legislativních podmínek ke správě sportovních a kulturních zařízení 
14 Studie  o tech. perspektivách TKR 
15 Stížnost občanů na dodržování pořádku Na Loučkách – venčení psů 
16 Zrušení příspěvkové organizace SMK 
17,17A,B Zřizovací listiny MŠ Zborovská a ZŠ Jungmannova 
18,18A Dodatek č.2 na „Přípravu území pro rozšíření  průmyslové zóny“ 
19 IFM Trade s.r.o. – žádost o rozšíření pozemku k odkoupení 
20,20A VŘ na interiér obřadní síně 
21 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.2/02/MS ze dne 8.3.02 
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22 Informace o přípravě úřadu obce s rozšířenou působností 
23 Výsledky  veřejné sbírky – povodně  


	M Ě S T O   K U Ř I M 
	Z á p i s

	2. Výstavba města, investice - Žádost firmy TIPA s.r.o. o finanční příspěvek, Žádost manž. Štěpánkových  o poskytnutí fin. příspěvku, Rekonstrukce Podhoří, Uzavření dodatku č.2 „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi“.
	1.1. 
	Moravská stavební –INVEST, a.s., se sídlem Koliště 13, Brno

	B s celkem 21 bytovými jednotkami na pozemcích 2642/422, 2642/510 a 2642/423, blok 
	1.3. 
	Nabytí pozemků v lokalitě B6.1 Podlesí zpět do majetku města
	1.4. 
	Smlouva o uzavření budoucí „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ v souvislosti s akcí „Zřízení veřejného osvětlení na ul. Blanenská, I.etapa“ (příl.3)

	2.1.
	Žádost firmy TIPA s.r.o. o poskytnutí finančního příspěvku na propojení dvou nových úseků vodovodního uličního řadu DN 100  v ulici Na Vyhlídce v Kuřimi (příl.6A)
	2.2. 
	Žádost manželů Štěpánkových  o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování rozšíření vodovodního uličního řadu DN 100  a kanalizačního uličního řadu DN 300 pro zástavbu RD při ulici Hybešova v Kuřimi (příl.7A-C)
	2.3. 
	Rekonstrukce Podhoří
	b) Přeložka vodovodu pod Kuřimkou
	c) Oprava komunikace U rybníka
	2.4.
	Uzavření dodatku č.2 se zhotovitelem stavby „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi“ (příl. 18A)

	7.2. Studie o technických perspektivách TKR
	Materiál předkladatelem  stažen.
	Návrh  usnesení : ZM na doporučení RM ruší usnesení ZM č. 1018/2000 s tím, že tato problematika bude řešena s definitivní platností novým zastupitelstvem
	7.7. Interiér obřadní síně (příl.20 A)
	Návrh  usnesení : RM souhlasí s předloženým návrhem komise pro hodnocení a posouzení nabídek na návrh a dodávku „Interiéru obřadní síně v prostoru společenského centra KD Kuřim, nám. osvobození v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem – firmou - atelier Kyzlink, s.r.o., Drobného 45a, Brno.
	O v ě ř o v a t e l é


