
MĚSTO  KUŘIM 
 
     Z á p i s 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 01/2001  konaného dne  29.1.2001 
 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 
 PaedDr.David Holman, MVDr.Lenka Horáková, Miloš Kotek st., Ing.Miloš Krupica, 

Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
Ing.F.Veselý - tajemník 
 

Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : p.Miloš Kotek st., Ing.H.Novotná – pro 10 
Návrhová komise:  M.Vičar, V.Zejda – pro 10 
 
 
Program : 
1. Majetkoprávní úkony   
2. Výstavba města  a územní plán 
3. Finanční záležitosti  -rozpočet 2001 
4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček FRB 
5. Vyhlášení termínů VŘ  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
6. Různé  
 
Pro program schválen 10 přítomnými členy ZM. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 

1.1. Převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. (příl. 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1001/2001 - ZM schvaluje nabytí  pozemku parc. č.2006  k. ú.Kuřim – zahrada - o výměře 

400 m2 z majetku ČR - pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1 zákona číslo 
95/1999 Sb. 

 
 Termín plnění   :  31.12.2002 
 Zodpovídá   :  SO   
 
Přijaté usnesení : 1002/2001 - ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci –parcely původ 

pozemkový katastr (PK) čís. 336/1, PK 337/2 k.ú. Kuřim z majetku ČR – pozemkového 
fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1 zákona čís. 95/1999 Sb 

 
 Termín plnění   :  31.12.2002 
 Zodpovídá   :  SO   
 
Hlasováno pro obě usnesení současně: pro 10 
 
RM svým usnesením číslo 28/2001 ze dne 18.1.2001 doporučila ZM schválit  nabytí shora uvedených pozemků 
z vlastnictví státu ČR-Pozemkového fondu do majetku obce. 

Dle návrhu Pozemkového fondu ČR ze dne 21.4.2000  na zápis „správy nemovitostí ve vlastnictví 
státu“ v souladu s ust.§ 17 odst. 1 zákona číslo 229/1991 Sb. v platném znění je pozemek parc.č. 2006 k.ú.Kuřim 
zapsán na LV číslo 10002 –ČR-Správce Pozemkový fond ČR. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahradu za 
objektem bývalého Dělnického domu, dnes MDDM, navrhuje SO požádat o převod tohoto pozemku do 
vlastnictví obce. Dle ÚPD sídelního útvaru města Kuřimi je pozemek součástí stávající plochy občanského 
vybavení a služeb (úplatný převod). 

Pokud se týká pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 336/1 
o výměře 4275 m2 a PK číslo 337/2 o vým. 1827 m2, jedná se o ornou půdu pod bytovými domy na ulici  
Tišnovské v Kuřimi. Dle územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi se jedná o pozemky, které jsou součástí 
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plánované veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2  rozšíření hřbitova a výstavba smuteční síně 
(bezúplatný převod). 
 
 
1.2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 13/1998 (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1003/2001 - ZM ruší usnesení číslo 1054/1999 ze dne 15.3.1999 (dodatek ke smlouvě na 

pronájem hřiště FC Kuřim). 
Hlasováno : pro 10 
     Termín       : 29.1.2001 
     Zodpovídá : SO 
 
Shora uvedeným usnesením byl schválen „Dodatek č. l“ ke smlouvě o nájmu číslo 13/1998, kterou byl FC 
Kuřim, zastoupeným Oldřichem Švestkou pronajaty části pozemku parc.č. 2976/1 a 2976/9 k.ú.Kuřim. jedná se 
o pozemky pod  dříve škvárovým, dnes zatravněným hřištěm v areálu stadionu Kuřim. Schválený dodatek měl 
být podkladem pro získání finanční dotace od českomoravského fotbalového svazu Praha na akci „Zelený 
trávník 1999-2000“. Dodatek však nebyl ze strany města podepsán, dotace nebyla realizována.. 
 
 
1.3. Dovykoupení pozemků v rámci akce „Příprava území pro rozšíření průmyslové 

zóny v Kuřimi“ (příl.1B) 
 
Přijaté usnesení : 1004/2001 - ZM schvaluje výkup části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK)  od vlastníků dle návrhu GP zak.č. 1357-170/2000 (LV číslo 538, 
1518, 2971, 3091)  za maximální cenu 160,- Kč/m2 pozemku s tím, že náklady spojené 
s převodem uhradí nabyvatel, daně budou hrazeny dle zákona. 

Hlasováno : pro 10 
 Termín       : 30.6.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
Jedná se o dovykoupení pozemků v souvislosti se stavbou „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny 
v Kuřimi, v rámci které bude realizována v uvedené lokalitě  retenční nádrž a s ní spojené přeložení stávajícího 
toku Kuřimky (dle nově zpracovaného GP zak.č. 1357-170/2000). 
LV 538 – vlastník Ing.Stryk, A,Drápalová – 318 m2 
LV 1518- vlastník Jan Boleslav – 470 m2 
LV 2971 – Drahomíra Varmužková – 543 m2       Celkem 1.838 m2 
LV 3091 – Vaillant, spol.s.r.o. – 507 m2 
Celkem 1.838 m2 a 160,- Kč/m2 pozemku  za  294.080,- Kč 
 
 
1.4. URBIS HOLDING ČR, s.r.o. – zrušení pronájmu a odprodeje pozemků  (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1005/2001 - ZM ruší usnesení číslo 1077/96 ze dne 3.6.1996 (odprodej pozemků firmě 

URBIS HOLDING ČR, s.r.o.) 
Hlasováno : pro 10 

 Termín        : 29.1.2001 
  Zodpovídá  : SO 
 
Shora uvedeným usnesením byl schválen pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb – parc.č. 
3439 o výměře 2235 m2, parc.č. 3440 o vým. 460 m2 a parc.č. 3441 o vým. 167 m2 firmě URBIS HOLDING 
ČR, s.r.o. za účelem výstavby terasových bytových domů za cenu 50,- Kč/m2 (nájem) + 50,- Kč/m2 (prodej) + 
daň z převodu nemovitosti. 
Vzhledem k tomu, že firma URBIS HOLDING ČR, s.r.o.byla již v polovině minulého roku v likvidaci a 
s ohledem na předlužení majetku byl podán vlastní návrh na prohlášení konkurzu ke KOS v Ostravě, s určitostí 
lze konstatovat, že shora uvedená společnost výstavbu terasových bytových domů na k.ú. Kuřim realizovat 
nebude. 
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1.5. Manž. Vetešníkovi, Kuřim, Jungmannova 919 – žádost o odprodej částí pozemku 
parc.č. 3439,  3440 k.ú.Kuřim – lokalita „Kolébka“ (příl. 1D) 

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje x neschvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku parc.č. 3439, 3440 

k.ú.Kuřim o výměře cca 1100 m2 v lokalitě „Kolébka“ manž. Vetešníkovým, Kuřim, 
Jungmannova 919 za cenu .... + náklady + daň z převodu nemovitosti 

O návrhu nehlasováno. 
 
Návrh usnesení : ZM vyhlašuje veřejnou nabídku na odprodej pozemku parc.č. 3439 a 3440  k.ú.Kuřim  za 

podmínek ......... 
O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení : 1006/2001 - ZM odkládá projednání žádosti manž. Vetešníkových, Kuřim, Jungmannova 

919 na odprodej části pozemku parc.č. 3439, 3440 k.ú.Kuřim o výměře cca 1100 m2 
k výstavbě RD a přídomní zahrady do doby zpracování urbanistické studie pro zástavbu 
lokality „Kolébka“ s napojením na inž. sítě 

Hlasováno: pro 10 
 
 Termín  : 31.12.2001 
 Zodpovídá  : SO   
 
Manž.Vetešníkovi požádali o odprodej části poz.parc.č. 3439 a 3440 o výměře cca 1000 m2 k výstavbě 
rodinného domu a k využití části pozemku jako přídomní zahrady.  

Komise výstavby předloženou žádost projednala dne 10.1.2001 s tím, že k odprodeji nemá námitek, 
nutno zachovat  rezervu pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace MO 8/40.   

Dle stanoviska odboru výstavby výše uvedené pozemky jsou dle schváleného ÚPD sídelního útvaru  
města Kuřimi součástí lokality “Kolébka“, určené pro bydlení v rodinných domech. Pro tuto lokalitu je nutno 
vypracovat urbanistickou studii, kde bude řešena možná zastavitelnost lokality s napojením na inž. sítě. Stávající 
komunikace v bezprostřední blízkosti pozemků je ÚPN SÚ určena jako veřejně prospěšná stavba komunikace 
C2 MO 8/40, proto je nutno zachovat pro rozšíření komunikace koridor cca 12 m, což  zasahuje částečně do výše 
uvedených pozemků. OV doporučuje odprodej pozemků v majetku města realizovat až v době, kdy bude znám 
investor (investoři) zbývající části lokality a bude zpracována studie na tuto lokalitu, jejíž součástí bude také 
řešení komunikace. V současnosti zde není znám žádný zájemce o výstavbu. 
        Předkládá :  RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje   :  Němcová 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák – navrhuje prodej veřejnou nabídkou (místo adresného prodeje), nebo odložit prodej do doby 

zpracování studie zástavby. 
Město by  nemělo bez  připravené studie zástavby *takové velké lokality vhodné pro bytovou 
výstavbu „zbavovat“. 

V.Zejda         – navrhuje rovně prodej odložit - situace je složitá, bylo by třeba zpracovat studii inž. sítí, napojení 
na sítě,   krajem pozemku je plánována  komunikace… 

p.Vetešník    – pozemek chceme koupit s dlouhodobým výhledem zástavby. 
 
 
 
1.6. Smlouva o poskytnutí podpory na kanalizaci v Podhoří (příl.2A) 
 
Přijaté usnesení : 1007/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 01610011 o poskytnutí podpory na výstavbu 

splaškové  kanalizace v lokalitě Podhoří, včetně veřejné části přípojek, se Státním fondem 
životního prostředí ČR - dle návrhu. 

Hlasováno : pro 10 
  Termín : 31.12.2001 
  Ing.M.Kotek 
 
Město Kuřim poté, co obdrželo rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory na stavbu 
kanalizace v Podhoří, musí uzavřít smlouvu o podpoře se Státním fondem životního prostředí ČR. Jednou  z 

 3



podmínek pro uzavření smlouvy ze strany SFŽP je odsouhlasení textu smlouvy zastupitelstvem města. Návrh 
smlouvy je v příloze. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
1.7. Zástavní smlouva Státnímu fondu životního prostředí ČR  (příl. 2B) 
 
Přijaté usnesení : 1008/2001 - ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy č. 01610011-Z se Státním fondem 

životního prostředí ČR dle návrhu. 
Hlasováno : pro 10 
    Termín : 31.12.2001 
    Ing.M.Kotek 
 
Součástí podpory SFŽP ČR na stavbu kanalizace v lokalitě Podhoří  a Kout je i půjčka, která bude ručena 
nemovitostí MŠ Zborovská. Zástavní smlouva ošetřuje ručení za uvedenou půjčku. 
 
                                                                                                                              Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 

1.8. Směna pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě zahrádek „ZŠ 
Jungmannova“ (příl.17A,B) 

 
Přijaté usnesení : 1009/2001 - ZM schvaluje záměr na směnu pozemků mezi městem Kuřim a manž. 

Bartákovými, Kuřim, Komenského 924, v lokalitě „ZŠ Jungmannova“ v poměru 1:1 dle 
zastavovací studie atelieru ZETA z 10/2000 s tím, že každá ze smluvních stran uhradí 1/2  
nákladů spojených s převodem  

Hlasováno : pro 10 
Termín plnění   :  31.12.2002 

 Zodpovídá   :  SO   
 
Pozemky navržené ke směně jsou v současné době užívány jako zahrádky – nájemní smlouvy uzavřeny na dobu 
určitou do 31.10.2001. Vzhledem ke skutečnosti, že manž. Bartákovi  jsou vlastníky části pozemků, na jichž se  
zahrádkářská kolonie nachází,  mají tito zájem po uplynutí doby určité (tj. po 31.10.2001) realizovat výstavbu 
RD dle  studie zástavby rodinných domků, zprac. ateliérem ZETA z 10/2000. Z hlediska schváleného ÚPN SÚ 
města Kuřimi se jedná  o návrhovou plochu pro bydlení v rodinných domech. V dalším kroku se předpokládá 
uzavření smlouvy o sdružení. 
 
Změna: 
Starosta předkládá pozměňovací návrh – směnit pozemky v poměru 1:1. 
 
 
 
1.9. Ing. Jindřich Fikar ml  a  Ivona Halouzková – žádost o směnu pozemků a zřízení 

věcného břemene  (příl.17B) 
 
Starosta stahuje tento bod z jednání. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje záměr na směnu pozemků v lokalitě „Záhoří do klínů“ dle žádosti Ing..Jindřicha 

Fikara ml. a Ivony Halouzkové ze dne 23.11.2000 bez cenového vyrovnání a schvaluje záměr 
na zřízení  věcného břemene vedení a provozování kanalizace DN 500 mm ve prospěch 
města Kuřimi přes pozemek parc.č. 3062/6 k.ú.Kuřim, který je vlastnictvím Ing.Jindřicha 
Fikara s tím, že každá ze smluvních stran uhradí ½ nákladů spojených se směnou a zřízením 
věcného břemene.  

 
Ing.Jindřich Fikar ml. a Ivona Halouzková požádali dne 23.11.2000 o uzavření směnné smlouvy, podle které 
Ing.Jindřich Fikar a Ivona Halouzková smění pozemky parc.č. 3058/29 o výměře 1998 m2, parc.č. 3060/2 o 
výměře 143 m2, parc.č. 3061/2 o výměře 178 m2, část parc.č. 3062/4 a část parc.č. 3062/5 – obě části o celkové 
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směňované výměře cca 970 m2 k.ú.Kuřim s městem Kuřim za pozemky parc.č. 3062/9 o výměře 175 m2, parc.č. 
3062/7 o výměře 499 m2, část parc. ve zjednodušené evidenci (PK) číslo 1245, 1246, event. 1244 o výměře cca 
2015 m2, část parc. ve zjednodušené evidenci (PK) číslo 2541 o výměře 500 m2 a část parc. ve zjednodušené 
evidenci (PK) číslo 2740/1 o výměře cca 100 m2 k.ú.Kuřim. Současně se Ing. Fikar a Ivona Halouzková zavázali 
přijmout podle směnné smlouvy každý rovným dílem do svého spoluvlastnictví pozemky a jejich části výše 
uvedené a dále se zavázali uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, dle které ing.Fikar bezplatně zřídí ve 
prospěch Města Kuřimi věcné břemeno vedení a provozování kanalizace DN 500 mm na pozemku parc.č. 
3062/6 k.ú.Kuřim a právo vstupu na poz. v souvislosti se zřizováním, provozem, opravami a údržbou kanalizace. 
Předmětná záležitost byla na pořadu jednání RM dne 28.11.2000 – nebylo přijato usnesení, materiál stažen 
z pořadu jednání. 
 
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje   : Němcová 
 
 
 
2. Výstavba města  a územní plán 
 
2.1. Standardy pro vodovodní a kanalizační siť ve správě BVK a.s., Brno (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1010/2001 - ZM schvaluje standardy pro vodovodní a kanalizační síť ve správě BVK a.s., 

Brno jako závazný typový podklad     
Hlasováno : pro 10 

                       Termín plnění : 28.2.2001 
  Zodpovídá :  VYS 
 
      Příprava, realizace a provozování sítě vodovodu a kanalizace na území města Kuřimi vzhledem k vývoji 
nových používaných materiálů, nově se vyvíjejících technologií  a vztahů mezi orgány a organizacemi, které se 
podílí na projektování a správě sítě vodovodu a kanalizace si vyžaduje aktualizaci stávajících zavedených 
postupů. 
     Vodovodní a kanalizační síť města Kuřimi je propojena s vodovodní a kanalizační infrastrukturou města 
Brna, sítě obou měst jsou provozovány společným provozovatelem – BVK a.s., Brno.  Odbor správy sítí města 
Brna zpracoval STANDARDY pro vodovodní a kanalizační síť, uvedené standardy byly jako závazné typové 
podklady přijaty Radou a Zastupitelstvem města Brna již v roce 1999. 
     Brněnské vodárny a kanalizace v rámci sjednocení postupů a použitých materiálů žádají město Kuřim o 
projednání přijatých standardů pro město Brno jako závazných typových podkladů pro investory a dodavatele na 
území města Kuřimi. 
 Standardy obsahují také informaci o administrativních postupech, které provázejí stavby vodovodu a kanalizací 
od vodohospodářské studie po kolaudaci. Jsou v nich uvedeny též postupy, kterými jsou vázáni i další 
dodavatelé provádějící svou činnost v dotčené stávající síti. 
    MěR usn.169/2000  ze dne 16.5.2000 schválení těchto standardů doporučuje. Město Kuřim  však standardy  
pro kanalizační zařízení   připomínkovalo a tyto připomínky byly zaslány k vyjádření na BVK a.s. Brno.  Po 
jednáních mezi městem Kuřimi a BVK a.s. Brno byly tyto připomínky, týkající se rozšíření sortimentu užitých 
betonových výrobků  upraveně zapracovány do standardů kanalizace. 
Na stavební komisi projednáno – bez připomínek. 

        Předkládá:  Ing. Veselý František 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
2.2. Schválení zadání změny č. V územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 

(příl.5A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1011/2001 - MěZ schvaluje zadání změny č. V sestávající se ze změny M,N,O,P a Q  

územního plánu sídelního útvaru města  Kuřimi 
Hlasováno : pro  10  
                             Termín plnění : 31.6.2001 
 Zodpovídá :  VYS 
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      Na základě schválených podnětů usn. ZM 1195/2000 ke změně č.V ÚPN SÚ předkládá odbor výstavby ZM 
ke schválení projednané  zadání změny č. V územního plánu SÚ města Kuřimi, sestávající se ze změny M,N,O,P 
a Q.  Bylo zpracováno zadání změny č.V a zahájeno projednání  zadání změny č. V. Toto bylo oznámeno  
dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám 
     Zadání bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 12.10.2000 – 10.11.2000. Dotčené orgány se vyjádřily do 
10.11.2000, jedn�ní s veřejností bylo dne 26.10.2000 s možností vyjádření se do 27.11.2000.   
K zadání nebyly uplatněny žádné podněty.  
Stanoviska DOSS byla  kladná až na stanovisko OkÚ RŽP, kde bylo nutno projednat znovu změnu Q.  
Jedná se především o to, že změnou Q má dojít k převedení lokalit umístěných v rezervě (není možno nyní 
zastavovat, až po roce 2010) do etapy II (možno zastavovat). Po projednání z OkÚ RŹP Brno – venkov bylo 
sděleno, že se jedná o lokalitu s velkým  záborem ZPF (cca 42 ha), kde vystupuje jako dotčený orgán 
Ministerstvo ŽP, OkÚ RŽP se vyjadřuje do 10 ha.  Tato úprava byla schválena usnesením  ZM 1256/2000 a bylo 
dodáno vyjádření OkÚ RŽP Brno – venkov k této změně. Po schválení zadání bude zpracována 
Ing.arch.Zemánkem Václavem, Brno (zpracovatel územního plánu města Kuřimi)  projektová dokumentace, 
potřebná k dalšímu projednávání změny. V této projektové dokumentaci budou zohledněny připomínky DOSS. 
Bez připomínek. 

                  Předkládá: RNDr. Poledňák Igor 
                          Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
 
3. Finanční záležitosti  
 
3.1. Rozpočet 2001  ( příl. č.6A-D) 

 
Přijaté  usnesení : 1012/2001 - ZM schvaluje  rozpočet Města Kuřimi na rok 2001 se změnami dle zápisu.           
 
ZM je předkládán ke schválení návrh rozpočtu Města Kuřimi pro rok 2001. Tento návrh vychází z návrhu 
rozpočtu projednávaným na minulém zasedání ZM, se změnami odsouhlasenými RM na zasedání 18.1.2001. 
Schválené změny: 
 
Výdaje: 
 
Položka   ORG    Změna o: 
5169   1100    5 500 000 Kč ( nákup služeb ) 
6126   0194000000      400 000 Kč (projekty - bydlení) 
5363       0196000000   1 600 000 Kč ( uhrazená sankce ) 
5137   0375000000      100 000 Kč ( drobný majetek ) 
5139          100 000 Kč ( materiál ) 
5161          100 000 Kč ( telekomunikace) 
5162          100 000 Kč ( pošta) 
6201                  - 5 000 000 Kč ( Patria) 
5169   0375000001      300 000 Kč (služby – správa sítě) 
5172            50 000 Kč (programové vybavení) 
6125          100 000 Kč (výp.technika) 
6122   0375000010      300 000 Kč (rozhlas – zařízení) 
5171   0377000000        45 000 Kč ( KD Podlesí – opravy) 
5909   0378000000      300 000 Kč (ostatní výdaje – Kultur.dům) 
5410   0382000000   3 800 000 Kč (soc.dávky) 
6126   0502000000      100 000 Kč (projekty - komunikace) 
6121   0503000000   1 000 000 Kč (Podhoří) 
5166   0512000000      100 000 Kč (konzultace – retenční hráz ) 
6121   0512000000   2 100 000 Kč (retenční hráz)  
6126   0512000000      200 000 Kč (projekt – retenční hráz) 
5169   0513000000      200 000 Kč (služby - odpady) 
5193   0551000000      140 000 Kč (dopr.obslužnost) 
5169   0555000000      250 000 Kč (služby – čištění města) 
5137   557000000      110 000 Kč ( SDH – dr.majetek) 
5169   2401000000      200 000 Kč (obolus) 
8124                  - 3 235 000 Kč (splátky úvěru)   
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Příjmy: 
2111                    5 500 000 Kč (bytová správa – služby) 
2329                  - 5 000 000 Kč (příjmy Patria) 
4112       3 456 400 Kč (dotace - OkÚ) 
8123                  - 5 000 000 Kč (přijaté půjčky)  
 
 Rozpočet je navenek předkládán jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 151 584 300 Kč. Vnitřní 
rezerva rozpočtu činí 2 016 600 Kč. 
 Přebytek let minulých očištěný od veškerých závazků, které bude nutno uhradit v tomto roce v rámci 
finančního vypořádání s OkÚ činí asi 21,6 mil. Kč. Přesné číslo bude známo po rozboru hospodaření za rok 
2000.  

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

Diskuze: 
Dr.Holman předložil soubor pozměňovacích  návrhů k rozpočtu města – příl.6 C. 

Žádá, aby o předloženém  pozměňovacím návrhu bylo hlasováno an blok. 
Dr.Poledňák s hlasováním an blok o mat. 6C nesouhlasí, nesouhlasí  se snížením částka v rozpočtu na projekty 

komunikace, kulturní dům a platy zaměstnanců MěÚ. 
Dr.Holman – v současnosti  není počítáno s dalšími projekty na výstavbu nebo rekonstrukci komunikace a 

chodníků. 
Dr.Poledňák, Ing.Kotek a V.Zejda  s postojem Dr.Holmana nesouhlasí – je třeba mít zálohu. 
 
Na jednání se v17:45 hod. dostavil p.Uchytil – přítomno 11 členů zastupitelstva. 
Ing.Kotek    –  nesouhlasí se snížením částky na dopravní obslužnost. 
Dr.Holman  – navrhujeme ponížení  výdajů o „experiment“ – zkušební zavedení linky Kuřim.- Brno,Bystrc. 
V.Zejda       – vyzval předsedu  finančního výboru Ing.M.Krupicu, aby tlumočil stanovisko  FV k rozpočtu. 
Ing.Krupica – finanční výbor se v rozpočtu  neshodl, ale tento materiál (6 C) byl legitimně projednán a předložen  

4 členy FV. 
Ing.Kotek   – návrh rozpočtu je přebytkový, doporučuji, aby se hlasovalo o každé položce zvlášť. 
Dr.Holman – návrh je dostatečně kompromisní, navrhuje schválit mat. tak jak byl předložen. 
Dr.Poledňák a Ing.Kotek nesouhlasí, že návrh je „kompromisní“,  žádají zvýšení položky na „platy“.  
Ing.Veselý  navrhuje ponížit položku „drobný majetek“ o dalších 25 tis. a položku „ materiál“ o 25 tis. a povýšit 

o těchto 50 tis.  částku na „platy“. 
 
Přestávka 18:00 – 18:10 hod. 
 
Změny ve výdajích (v materiálu předloženém Dr.Holman – 6C) vzešlé z diskuze: 
- drobný majetek ....   - 0,125 mil. (oproti  částce navrhované v rozpočtu městem) 
- materiál ------------   - 0,125 mil. (oproti  částce navrhované v rozpočtu městem) 
- platy MěÚ,PA,peč.sl., MŠ Zbor.  celkem v rozpočtu  vyčleněno 7,95 mil.Kč 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu  (mat.6C) se změnami: pro 10, proti 1(Dr.Marek) - schváleno 
Kompletní, schválený rozpočet  je součástí  spisu – mat.č. 6D. 
 
 
3.2. Změna plánu investic (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1013/2001 - ZM  schvaluje změnu plánu investic č. 1/2001 - se změnami dle zápisu 
 
Hlasováno : pro 11 
 
O změnách hlasováno jednotlivě. 
Do změny plánu investic č. 1/ 2001RM předkládá : 

a) Výstavba integrovaného výstražného systému III. etapa (zahrnuje ulice část Legionářské, Zahradní, 
Farského, Třebízského, Husova, Nádražní, Podhoří, Kout a dle výše ceny  nabídky a technického řešení 
popř. i návazné ulice Úvoz, Luční, Na loučkách, U potoka, Nerudova, B. Němcové, Malá Česká a 
Hybešova) do priority 2. Jedná se o ulice, kde bude Jme provádět rekonstrukce svých sítí a kde budou 
sneseny sloupy na nichž jsou umístěny stávající ampliony. Signál bude šířen sítí TKR. Předpokládané 
náklady činí 500 000 Kč. Čerpání se předpokládá z FRR, tedy vnitřní půjčkou z bytového fondu. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
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b) Výstavby inženýrských sítí na ulici Hybešova (část nad tratí)  - do priority 2 
Jedná se o přivedení plynovodu, vodovodu a kanalizace do stávající zástavby. Předpokládané náklady 1 
mil . Kč. Čerpání se předpokládá z FRR, tedy vnitřní půjčkou z bytových fondů. 
Hlasováno : pro 11 – schváleno 
 

c) Výstavba 10 nájemních bytů ve střešní nadstavbě Školní 851 až 853 -  do priority 2. Předpokládané 
náklady na výstavbu činí 13 mil. Kč. Financování by mělo probíhat 10 mil. Kč z Bytového fondu a 3 
mil. Kč ze státní podpory a pokud se ji nepodaří získat, tak z hypotečního úvěru, který bude splácen v 
nájmu a nezatíží rozpočet města. 
Hlasováno : pro 11 – schváleno  
 

d) Výstavba obytného domu v lokalitě „za městským úřadem“  -do priority 3. Předpokládané náklady 
na stavbu domu činí cca 30 mil. Kč Lze předpokládat, že v kombinaci státní podpora – vklad 
družstevníka – hypoteční úvěr je reálné dům postavit v bližší budoucnosti. Pro získání státní podpory je 
ovšem nutné předložit nejen projekt, který dosud nebyl zpracován, ale i stavební povolení. Navrhovaná 
změna umožní zpracování projektu a vydání stavebního povolení. Předpokládané náklady na projekt: 
400 000 Kč. 
Hlasováno : pro 11 – schváleno  
 

       MST předkládá: 
e) Rekonstrukce ulice Farského do priority 2.  Zde se předpokládá vybudování nové komunikace a 

chodníku. V letošním roce vyprší stavební povolení a v ulici se budou provádět rekonstrukce sítí nn a 
VO. Předpokládané náklady 2,5 mil. Kč. Čerpání se předpokládá z FRR, tedy vnitřní půjčkou z 
bytových fondů. 
Připomínky: 
Ing. Kotek – rekonstrukce by byla  placena z rezervy z loňského  roku. 
Dr.Holman a P.Vodka nebudou hlasovat pro tento návrh – v rozpočtu města není rezerva 
Dr.Poledňák - na tyto výdaje je možné použít rezervu z úroků půjček města  (1,8 mil.) 

 
f) Rekonstrukce spojovací komunikace Křižkovského – Tišnovská do priority 2. K výstavbě komunikace 

by měly být použity žulové kostky z Koutu a nám. 1. května, kde bude investovat fy Ahold. Kostky by 
bylo vhodné po vynětí ihned položit do komunikace, neboť se jedná o žádaný artikl a hrozí, že budou 
zcizeny. Předpokládané náklady 1,8 mil. Kč. Čerpání se předpokládá  z rezervy rozpočtu.(FRR). 
 
Připomínky: 
Ing.Novotná navrhuje použít kostky na komunikaci k zámku, bližší projednání bodu f) l navrhuje 
odložit. 
Hlasováno o návrzích  e) a  f) současně : pro 7, proti 1 (Dr.Holman), zdrželi se 3 (Ing.Novotná, 
Ing.Krupica  a P. Vodka) - neschváleno 

 
Shrnutí ve vazbě na finance a nebo plán investic roku 2001: 

 Rezerva rozpočtu : 2 mil. Kč 
Použitelný zůstatek roku 2000 (FRR a současně bytový fond): 21,6 mil. Kč 
A) Investice již začleněné do rozpočtu: 

a) infrastruktura na Podlesí              5,2 mil Kč 
b) Rekonstrukce Podhoří a Koutu  22 mil. Kč 
c) Retenční hráz                             10 mil. Kč 
d) Rekonstrukce nn a VO III. etapa 2,5 mil. Kč 
e) Úprava nám.1. května                  2,5 mil. Kč 
f) Zkvalitnění signálu TKR             0,28 mil. Kč 
g) Moštárna                                      0,5 mil. Kč 
h) ZUŠ Zahradní                             20 mil. Kč 
 

B) Investice které dosud nebyly zakomponovány do návrhu rozpočtu: 
a) integrovaný výstražný systém III. etapa      0,5 mil. Kč 
b) inženýrské sítě Hybešova                             1 mil Kč 
c) rekonstrukce Farského                                 2,5 mil. Kč 
d) spojovací komunikace Křižkovského – Tišnovská 
                                                                          2 mil. Kč 
e) výstavba nájemních bytů Školní                10 mil. Kč 
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Z uvedeného je zřejmé, že při realizaci výše uvedených investic se na konci roku FRR sníží na 7,6 mil. Kč.   

                                             
                                                                                 Předkládá: Ing. Miloš Kotek 

 
 
3.3. Přerozdělení dotací (příl.7) 

 
Přijaté usnesení : 1014/2001 - ZM schvaluje přerozdělení dotací z FRR Okresního úřadu Brno – venkov, dle 

přílohy.  
Hlasováno : pro 11 
 

Zodpovídá: FO 
Termín: 2.2.2001 

 
Okresní úřad Brno – venkov zaslal na účet města prostředky z FRR ( fond rezerv a rozvoje ) jako dotaci , která je 
poskytnuta na výjimku MF ČR na infrastrukturu. Tato celková dotace je ve výši 1 860 200 Kč a město Kuřim se 
zavázalo tyto prostředky přerozdělit na účty následujících obcí takto: 
 
Čebín                158 600 Kč 
Česká      61 600 Kč 
Hvozdec     20 400 Kč 
Chudčice    61 300 Kč 
Jinačovice   52 700 Kč 
Kuřim               902 600 Kč 
Lelekovice         130 200 Kč 
M . Knínice         79 000 Kč 
Rozdrojovice       54 300 Kč 
V. Bítýška         280 900 Kč 
Vranov                58 600 Kč 

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

 
 
 
3.4. Podnikatelský obolus 2001 (příl.8) 

 
Přijaté usnesení : 1015/2001 - ZM schvaluje program „Podnikatelský obolus 2001“. 
Hlasováno : pro 11 
 
  Zodpovídá : ŽIV 
  Termín:     15.11.2001 
 
V roce 2000 bylo uplatněno 20 podnikatelských obolů v celkové výši 190 tis. a výnos daně činil 5,9 mil Kč. 
V návaznosti na zprávu ŽÚ, kde se uvádí, že byl program úspěšný, je předkládán návrh na jeho realizaci i v roce 
2001. Počínaje letošním rokem bude činit podíl obce na předmětné dani nikoli 100%, ale pouze 30% a proto je 
navrhováno snížení na 15%. Rada návrh projednala dne 18.1. a přijetí programu doporučuje. Za tímto účelem je 
do rozpočtu města navržena částka 200tis Kč. 

 
Program podnikatelský OBOLUS – realizace 1997 - 2000: 

Rok 
 

 1997   1998       1999             2000 

počet uplatněných obolů 
 

      4 
   

     30          12         20 

celková částka v Kč 
 

 10478,5  251.246      90.073        187.774 
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Město Kuřim 
Program podnikatelský obolus 2001- Návrh 

I. 

Daň z příjmu fyzických osob (podnikatelů) s trvalým bydlištěm v Kuřimi je ze 30% přímým příjmem rozpočtu 
města. Program „Podnikatelský obolus“ si klade za cíl, aby podnikatel, který odvedl daň, mohl přímo ovlivnit, 
jakým způsobem bude část této daně použita. 
Pro účely tohoto programu se „obolem“ nazývá částka rovnající se 15% daně, kterou podnikatel odvedl za účetní rok 2000. 

II. 

Město Kuřim ústy svého zastupitelstva dává ve známost podnikatelské veřejnosti, že „Obolus“ uplatněný podnikatelem v roce 2001 bude 
použit podle jeho pokynů takto: 

1. V rámci rozpočtu města k financování konkrétních oprav, rekonstrukcí a investic na majetku města, zejména inženýrských sítí, 
komunikací, sportovních zařízení a veřejných hřišť, parkových a zelených ploch a veřejných prostranství, penzionu, stadionu, plovárny 
kulturního domu, knihovny apod. 

2. V rámci rozpočtu města posílením dílčích provozních rozpočtů zařízení města (škola, mateřské školky, kulturní dům atd.) 

3. Převodem ve prospěch třetích osob na podporu vzdělání, kultury, mládeže, na ochranu zvířat, účely sociální, ekologické, humanitární a 
charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, rovněž pro účely zdravotnictví a 
požární ochrany. 

4. Převodem ve prospěch bytových družstev nebo společenství vlastníků bytových domů za účelem posílení Fondů údržby a generálních 
oprav a to k financování konkrétní opravy a rekonstrukce bytového domu. 

Obolus nelze použít k věcem zjevně zbytečným a provokativním. 

III. 

Obolus uplatní podnikatel na tiskopise vydaném městským úřadem nejpozději do 15.listopadu 2001, rada nebo zastupitelstvo jej potvrdí na 
svém nejbližším zasedání. 

Diskrétnost se zachovává, kontrolu dokladů o odvedené dani provádí úředník vázaný mlčenlivostí. Pouze 
s výslovným souhlasem podnikatele se zveřejní jeho jméno. 
Obolus nevznikne podnikateli, který zaplatil na dani méně než 10 000 Kč. 

Oboly se realizují v pořadí, jakém byly podány pokud jejich součet nepřekročí částku 500 tis. Kč. 

Schváleno usnesením ZM___________ 

Poznámka: Informace obdrží podnikatelé od pracovníků Živnostenského úřadu MěÚ Kuřim, Tel: 41422348 Mgr, A. Trtílková, D. Šmardová. 

 
Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

         Vyřizuje: ŽÚ 
 

 
 
 
4. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček FRB (příl.9) 
 
Přijaté usnesení : 1016/2001 - ZM vyhlašuje I. kolo výběrového řízení  v roce 2001 na poskytnutí  půjček z 

„Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) v období od 30.1.2001 do 28.2.2001, včetně. 
Hlasováno : pro 11 
  Termín: 28.2.2001 
  Zodpovídá : ŽIV 
 
Dle vyhlášky  ze dne  27.3.1995 o půjčkách z FRB, v platném znění, vyhlašuje ZM až čtyřikrát ročně výběrové 
řízení na poskytnutí těchto půjček. Navrhujeme, aby  v souladu s článkem IV výše uvedené vyhlášky, byl termín 
podání žádostí, doložených příslušnými doklady, stanoven na období od 30.1.2001 do 28.2.2001. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje:  Mgr.A.Trtílková 
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5. Vyhlášení termínů VŘ  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  (příl. 10) 

 
Přijaté usnesení : 1017/2001 - ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti  v Kuřimi v roce 2001 s následujícími termíny uzávěrek 
podávaní žádostí : 26.2.2001, 21.5.2001 a 24.9.2001. 

 ZM  ukládá tajemníkovi zveřejnit  tyto termíny způsobem v místě  obvyklém 
(Infokanál, rozhlas ...). 

Hlasováno : pro 11 
 Termín: 8.11.2001 
 Zodpovídá: SO, TAJ 

Termíny jsou voleny s ohledem na plán jednání ZM. První termín byl zvolen co nejdříve, aby mohly být 
projednány zejména žádosti organizátorů celoročních aktivit. Odkladem bychom zmeškaly třetinu roku. Druhý 
termín nelze stanovit později, protože další jednání ZM je až v červnu a v květnu i červnu bývá obvykle mnoho 
kulturních a sportovních akcí, o jejichž financování se musí rozhodnout dříve než na červnovém zasedání, tedy 
již v dubnu. Třetí termín směřuje k zajištění podzimních akcí. Případný posun termínu až za prázdniny, tzn. na 
říjen by ohrozil akce září a října.  
 
1. Výběrové řízení v roce 2001 

1.1) Termín uzávěrky pro podání žádostí: pondělí  26. 2. 2001 
1.2) Termín zasedání výběrové komise: středa 28.2. 2001 
1.3) Termín projednání v ZM: pondělí 12.3. 2001 
 

2. Výběrové řízení v roce 2001 
2.1) Termín uzávěrky pro podání žádostí: pondělí 21.5. 2001 
2.2) Termín zasedání výběrové komise: středa  23.5. 2001 
2.3) Termín projednání v ZM: pondělí 4.6. 2001 

3. Výběrové řízení v roce 2001 
3.1) Termín uzávěrky pro podání žádostí: pondělí 24.9. 2001 
3.2) Termín zasedání výběrové komise: středa  26.9. 2001 
3.3) Termín projednání v ZM: pondělí  8.10. 2001 

ZM ukládá tajemníkovi zajistit publikaci tohoto usnesení v info-kanálu TKR a v městském rozhlase. 
 

Předkládá: Dr.David Holman  
 
 
 
6. Různé 
 
6.1. Integrovaný dopravní systém Kuřim – Brno, Bystrc(příl.11) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov na provoz dopravního 

integrovaného systému Kuřim – Brno, Bystrc s finančním limitem pro město 132 000 Kč 
O návrhu nehlasováno  
 
Integrovaný dopravní systém předpokládá sjednocení jízdních dokladů meziměstské a městské dopravy tak, aby 
cestujícím umožnil cestovat s přestupy oběma systémy na jednu jízdenku. IDS spojuje výhody městské a 
příměstské dopravy a při úvahách o zavedení brněnské MHD do Kuřimi lze i tvrdit, že jeho financování je 
levnější než provoz MHD. Od IDS lze očekávat, že zvýší zájem veřejnosti o hromadnou dopravu a upřednostní ji 
před individuelní, což by měl být cílový trend nejen v systému dopravy, ale i ve vztahu k životnímu prostředí. 
Takovýto systém funguje v pražské aglomeraci, Zlíně i několika dalších městských aglomeracích. Protože 
způsob financování takovéhoto systému je celkem složitý, nelze ho spustit jednoduchou dohodou města nebo 
jedné obce s jedním dopravcem, ale je třeba úzké spolupráce všech obcí a dopravců do systému začleněných. V 
pražské aglomeraci je řízením IDS pověřena speciální firma, jinde je to různé, ale předpokládá to minimálně 
vyčlenění „pracovní“ síly na určitém stupni veřejné správy nebo na komerční bázi. Organizace IDS přesahuje 
možnosti města Kuřimi. V našich podmínkách je jeho zavedení schopen zorganizovat snad jen Okresní úřad 
Brno – venkov ve spolupráci s Magistrátem Města Brna. Předkladatel si troufá tvrdit, že město Kuřim bylo v 
posledních letech iniciátorem ke spuštění příprav IDS na Brněnsku.  
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Spoluprací OkÚ a Magistrátu bylo dohodnuto „odzkoušení“ IDS v jednoduchých podmínkách dopravně 
izolované linky Kuřim – Brno, Bystrc s tím, že po získání zkušeností s jeho provozem bude rozšířen na hlavní 
tah Kuřim – Brno a popř. i do jiných obcí okresu. Systém měl být spuštěn v září 2000 a  MZ v Kuřimi usnesením 
č. 1171/2000 schválilo jeho spolufinancování ve výši 30 000 Kč, které mělo pro zbytek roku 2000 postačit. 
Komplikace na straně magistrátu způsobily oddálení spuštění IDS do Provozu. Teprve až na jednání dne 18.12. 
bylo oznámeno, že Město Brno schválilo spuštění IDS k 1.1. 2001 a z jednání vyplynulo, že obce Rozdrojovice a 
Jinačovice jsou připraveny na jeho financování ve výši 11 000 Kč/měsíčně a OkÚ Brno – venkov je připraven 
hradit zbývající ztrátu na území BO. Téhož dne bylo vše bez přípravy sděleno na jednání ZM v Kuřimi a po té 
ZM neschválilo příspěvek pro IDS. Výsledek jednání ZM byl neprodleně oznámen dopravci i OkÚ a společně 
bylo dohodnuto, že i přesto bude IDS spuštěn k datu 1.1., ZM bude opětovně požádáno o schválení příspěvku a 
na základě výsledku jeho jednání se situace bude dále řešit. Směr z Kuřimi do Bystrce není pro obyvatele Kuřimi 
příliš zajímavý, ale podíl na IDS zde lze chápat jako zájem města o provoz IDS vůbec. Na uvedenou linku Město 
Kuřim doposud nepřispělo ani jednou korunou a provoz na lince byl v pracovní dny hrazen z rozpočtu OkÚ, o 
víkendech zcela a v pracovní dny večer byl provoz financován z rozpočtu obcí Jinačovice a Rozdrojovice.   
 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek  – dopravce a  OKÚ se dohodli  spustit pokusně IDS na lince Kuřim-Bystr (v  návaznosti na předchozí 

intervence Kuřimi spustit tohoto systému na „hlavním tahu“). Kuřim na  tuto linku prozatím 
nepřispělo.  
Dopravní komise Kuřimi dotaci linky doporučuje podpořit 11 tis./měsíc a pověřila mě jednáním o 
zavedení linky do Brna  přes Kr.Pole. 

 Pokud by se  MěZ uvedená částka zdála vysoká, žádám schválit  alespoň sníženou částku. 
Dr.Holman – tato linka není pro Kuřim důležitá, význam má spíš pro menší okolní obce. Co od toho je 

očekáváno? 
Ing.Kotek   – IDS měl být spuštěn  na podzim, ale nebyl schválen ze strany MM Brna. Pak proběhla jednání, 

MMB  schválil spustit tento systém  od 1.1.2001. Tato linka je pro Kuřim spíš okrajová, hlavní 
význam je v odzkoušení  tohoto IDS. Žádná obec sama není schopna  tento systém zavést.  

Ing.Novotná -  navrhuje podpořit experiment na 6 měsíců. 
  
V 19:05 hod.se vzdálil  Dr.Marek – přítomno 10 členů ZM. 
 
Přijaté usnesení : 1018/2001 - ZM ruší usnesení 1171/2000 z 21.8.2000 (příspěvek  dopravcům na linku IDS 

v r. 2000). 
 
Přijaté usnesení : 1019/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov na provoz 

dopravního interg. systému Kuřim – Brno, Bystrc  s finančním limitem pro město Kuřim 
66.000,- Kč. 
ZM schvaluje rozpočtové opatření číst 1/2001 : 
- výdaje  vnitřní správa § 6171 položka 5141 (úroky) .......... -  66.000,- Kč 

 - výdaje dopravní obslužnost § 2221 položka 5193............. +  66.000,- Kč 
Hlasováno : pro 9, zdrž.1 
 
 
V 19:10 hod. se vrátil Dr.Marek, vzdálil se Dr.Poledňák. 
 
 
 
6.2. Žádost o navýšení příspěvku na dotaci autobusové linky Tišnov – Drásov – Kuřim – 

Brno (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1020/2001 - ZM neschvaluje povýšení příspěvku pro rok 2001 na dotaci víkendových 

autobusových spojů na lince Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno. 
Hlasováno : pro 10 
 
ZM schválilo usnesením č.1259/2000 příspěvek městu Tišnovu na dotaci autobusové linky Tišnov – Drásov – 
Kuřim – Brno do výše 60 000 Kč. Dne 24. ledna proběhla schůzka ve věci zajištění dopravní obsluhy obcí 
Tišnovského regionu.  Obce tišnovského regionu se dohodly, že ztráta (dotace) autobusových linek se bude 
rozpočítávat na jednotlivé obce podle množství osob přepravovaných z jednotlivých obcí. Podle tohoto klíče 
Městský úřad v Tišnově propočítal max. výši příspěvku pro jednotlivé obce. Příspěvek Kuřimi byl stanoven na 
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86.074,80 Kč, což je o 26.074,80 Kč výše než je schváleno. Zástupci obcí byli o schválené výši příspěvku 
informováni. Starosta Drásova pan Ing. Andrlík se obrátil jménem všech obcí na lince  a na kuřimské 
zastupitelstvo s žádostí o povýšení příspěvku.    
Dopravní komise navýšení příspěvku nedoporučuje schválit. Pro Kuřim není uvedená linka nosná. Pokud město 
Kuřim navýšení neschválí, mohou  buď předmětnou částku kompenzovat ty obce, pro kterou je provoz spojů 
nezbytný, nebo se obce mohou dohodnout na adekvátním snížení počtu spojů.    
 
                                                                                                                                       Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
Z jednání se vzdálil se p.M.Kotek st. – přítomno 9 členů ZM. 
 
6.3. Vánoční sbírka (příl.11) 
 
Přijaté usnesení : 1021/2001 - ZM bere na vědomí výtěžek veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve  

Vranově ve výši 3.480,70Kč. 
Hlasováno : pro 9 
 
Přijaté usnesení : 1022/2001 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvku dětskému domovu ve Vranově ve výši 

5.000 Kč. 
Hlasováno : pro 9 
 
Návrh na poskytnutí příspěvku DDM ve Vranově byl předložen radě města, kde nebyl schválen, proto si 
předkladatel dovoluje o totéž požádat zastupitelstva města.  
                                                                                                                           Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
Návrat Dr.Poledňáka  a p.M.Kotka – přítomno 11 členů ZM. 
 
6.4. Program regenerace panelových sídlišť(příl. 12A,B) 
 
Přijaté usnesení :  1023/2001 - v návaznosti na žádost Ing.Malého (č.j. 572/2001 ze dne 29.1.2001) ZM 

schvaluje vypracování programu regenerace panelového sídliště v lokalitě Na Loučkách 
a Brněnská, včetně projektové dokumentace - za účelem podání žádosti o dotaci z 
programu „regenerace panelových sídlišť“. 

 
Přijaté usnesení : 1024/2001 -  ZM schvaluje vypracování programu regenerace panelového sídliště na ul. 

Nádražní - včetně projektové dokumentace – za účelem podání žádosti o dotaci z 
programu „regenerace panelových sídlišť“. 

Hlasováno pro obě usnesení současně : pro  11 
 

Termín plnění: 31. 12. 2001 
 
Dle nařízení vlády č. 494/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000 je možné poskytnout dotaci až do výše 70% 
rozpočtových nákladů na úpravy dle žádosti v programu regenerace panelových sídlišť.  
V podmínkách našeho města je možné do programu zahrnout sídliště Loučky a Brněnská jako jeden celek 
(Brněnská samostatně nesplňuje požadavek na minimální počet bytových jednotek), Nádražní a Školní. Školní 
ulice vzhledem k výši investic v uplynulých letech není tentokráte do programu navrhována.  
Předmětem projektové přípravy by měly být tyto objekty: 
V sídlišti Na Loučkách:  - parkovací stání v počtu cca 40 míst  

- dobudování dětských hřišť (program umožňuje financování již započatého díla) 
- dobudování chodníků 

V sídlišti Brněnská: - parkovací stání v max. počtu 
- dětská hřiště 

V sídlišti Nádražní: - parkovací stání v max. počtu 
- dětská hřiště 
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Navrhovaný postup v případě přijetí výše uvedených usnesení: 
a) Zpracování předprojektové přípravy, odhadu nákladů na navrhovaná opatření a provedení anket u 

obyvatelstva v daných lokalitách. 
b) Seznámení RM s předprojektovou přípravou a výsledkem anket., upřesnění podkladů RM a podání 

žádosti, seznámení ZM s tímtéž. 
c) V případě příznivého vyřízení žádosti ZM upřesní rozsah výstavby a začlení akce do plánu investic a 

dále dle standardního postupu v investiční výstavbě. 
 

Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
 
Schválením výše uvedených usnesení se současně vyhovělo žádosti Ing.Josef Malého, trvale bytem na ul. 
Brněnská 1258 o zkulturnění bydlení  na sídlišti „Brněnská“ vybudováním parkových stání a úpravou dětského 
hřiště. 
 
 
 
6.5. Paní Marcela Čurdová, přech. bytem Kuřim, Wolkerova 947 – žádost o  udělení 

výjimky při přidělování bytu z pořadníku (příl. 14 A) 
 
Přijaté usnesení  : 1025/2001 - ZM neschvaluje přidělení bytu mimo pořadník p.Marcele Čurdové, přech. 

bytem Kuřim, Wolkerova 947. 
 
Přijaté usnesení : 1026/2001 - ZM schvaluje zakoupení 5 jednopokojových bytových jednotek na ubytovně 

Kuřim,  Wolkerova 947 z majetku Investrend spol.s r.o. 
Hlasováno o obou usnesení současně : pro 10, zdrž. 1(dr.Marek) 
 
Paní Čurdová podala dne 22.1.2001  žádost u udělení výjimky při přidělování bytu z pořadníku - žádá  o 
přidělení bytu bez obálkové metody (viz.  příloha).   
Protože obec žádné byty nemá a ani v dohledné době mít nebude, je možným řešením koupě omezeného počtu 
bytových jednotek na ubytovně Wolkerova. 

       Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
       vyřizuje: SO 

Poznámky: 
Dr.Poledňák - mimo p.Čurdové  je na „Wolkerově“ několik podobných případů a byty nemáme žádné. Jak jsou 

prodávány  byty na ubytovně, jsou vystěhováváni stávající nájemníci. V současnosti  je neřešených 
cca 30 případů, z toho 12 jsou rodiny s dětmi.  
přednostní přidělení bytu p.Čurdové  nedoporučuje ke schválení, ale navrhuje odkoupení 5 bytových  
jednotek. 

 
 
6.6. Poskytnutí půjček  na koupi  bytu v ubytovně „Wolkerova“ (příl.15A) 
 
Přijaté usnesení : 1027/2001 – ZM schvaluje doplnění usnesení čís. 1246/2000 ze dne 18.12.2000 o poskytnutí 

půjček na koupi bytů v ubytovně na ulici Wolkerova v Kuřimi. Půjčky budou poskytnuty  
žadatelům čís. 1- 4 dodatečného návrhu. 

Hlasováno : pro 11 
Termín plnění: 31 12 2001 
Zodpovídá : SO 

 
 
Správní odbor MěÚ v Kuřimi předkládá ZM Kuřimi seznam žadatelů o půjčku na zakoupení bytů v hotelové 
ubytovně na ulici Wolkerova, jedná se o dodatečně podané žádosti.  
1. Lenka Poláčková, Mor. Knínice 8         - 140 tis. 
2. Karel Škárka, Kuřim, Wolkerova 947        - 150 tis. 
3. Helena Kuglerová, Kuřim, Wolkerova 1023  - 150 tis. 
4. Pavol Petik, Kuřim, Na Loučkách 1212       - 200 tis.  
--------------------------------------------------------------------- 
5. Lenka Vejlupková, Kuřim, Fučíkova 1147     - 150 tis. 
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- Žadatelka č.1 nedisponuje volnými prostředky na splácení půjčky ve výši 140 000,- Kč, v případě snížení 
půjčky  na 105.000,- Kč se jí může půjčka poskytnout.  

- Žadatelé č. 2-4 vyhovují podmínkám poskytnutí půjčky ve výši o kterou žádají. 
- Žadatelce č.5 nebyla v 1. kole půjček poskytnuta půjčka z důvodu nesplnění podmínky bydlení, v současné 

době má již na ubytovně Wolkerova trvalý pobyt, a to od 2.1.2001 
Správní odbor navrhuje poskytnout žadatelům o koupi bytů na ulici Wolkerova půjčky dle tabulky č. 1 
s výjimkou žadatelky č.l, kde doporučujeme snížit půjčku na 105.000,- Kč, u žadatelky žádáme o posouzení, zda 
je možno půjčku poskytnout dle výjimky  pro obyvatele Wolkerova. 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:    Lenka Krejčová 

Diskuze: 
Dr.Poledňák navrhuje, aby žadatelce č.1.p.Lence Poláčkové byla schválena půjčka ve výši  140 tis. 
U žadatelky č. 5 zastupitelstvo neschválilo poskytnutí půjčky dle výjimky pro obyvatele Wolkerova, protože se   
nastěhovala  až v době, kdy nový majitel začal uvolněné byty nabízet ke koupi. 
 
Hlasováním návrh  schválen. 
 
 
6.7. Příspěvek Armádě spásy  (příl.16) 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  poskytnutí příspěvku  Armádě spásy ve výši 2 500 Kč, dle usnesení 

1235/2000. 
O návrhu nehlasováno 
 
Na základě usnesení ZM 1235/2000 je ZM předkládán návrh na poskytnutí příspěvku neziskové organizaci 
Armáda spásy ve výši 2500 Kč z rozpočtu města a 2500 Kč z prostředků vybraných mezi zastupiteli města 
(vybráno na pokladně – stav k 26.1.2001). 

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

Poznámka: 
Dr.Poledňák  upozornil, že o  návrhu není nutno  hlasovat, neboť  výše uvedeným usnesením bylo ZM schváleno 

uvolnění částky z rozpočtu města  pro Armádu spásy ve výši, jaká bude vybrána mezi zastupiteli. 
 
 
Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem starosty obce Jinačovice RNDr.I.Křivánka, v němž kritizuje zamítavé 
postoj zastupitelstva Kuřimi k žádosti obce Jinačovice, v níž žádali  o půjčku na plynofikaci obce. Uvedl, že 
bezdůvodným odmítnutím půjčky Kuřim ztrácí dobré jméno a že se toto negativně projeví až bude Kuřim 
potřebovat spolupráci okolních obcí. Jako příklad uvedl spory s okresním úřadem o územně vyrovnávací dotaci. 
Dr. Holman považuje odmítnutí za správné a uvedl, že v budoucnosti takto Kuřim bude postupovat vždy. 
 
 
 
6.8.  Ing.Josef Malý, Kuřim, Brněnská  1258 – žádost  o úpravu hřiště na Podlesí (příl.19) 
Ing. Josef Malý, předseda TJ Sokol Podlesí, se obrátil na město s žádostí o příspěvek na  úpravu sportovního 
hřiště na Podlesí. Tyto požadavky se evidují na  odboru výstavby, kterému bude dopis podstoupen. 
 
 
Starosta  informoval přítomné o celostátním výtěžku k 25.1.  „Tříkrálové sbírky 2001“, kterou organizovala 
Česká katolická charita a o němž bylo město informováno prostřednictvím koordinátorem sbírky rosického a 
tišnovského děkanství Ing.Michalem Vlasákem. 
 
 
Ing.Kotek informoval o výtěžku  sbírky Nadace pro transplantaci kostní dřeně - vynesla cca 20 tis. Kč v Kuřimi. 
Tímto děkuje všem přispěvatelům. 
 
 
6.9. MTCK s.r.o. -  „Odpověď  na dotazy p.Brabce k MTCK“.  
 
Pan Marian Uchytil, jednatel MTCK s.r.o. předložil na jednání materiál „Odpověď  na dotazy p.Brabce 
k MTCK“.  
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Předložený dokument obsahuje  písemné odpovědi na dotazy a kritické připomínky redaktora Zlobice p.Brabce, 
které položil p. Uchytilovi na minulém jednání zastupitelstva. Pan Uchytil se domnívá, že redakce Zlobice  
neustále svými články poškozuje  jméno  MTCK a tak závěrem „Odpovědi“ předkládá  3 návrhy usnesení (viz 
níže) -  1. podat žalobu na p.Brabce a vymáhat, jak se domnívá, škody, způsobené redakcí 
         -  2. vypovědět smlouvu s redakcí 
         -  3. prodloužení splátek půjčky spol.MTCK. 
 
K tématu se rozvinula rozprava, v níž každá z dotčených stran hájila své stanovisko. 
Závěrem starosta navrhuje  návrh usnesení čís. 3 - žádost o prodloužení splátek půjčky  společnosti MTCK s.r.o. 

z 36 měsíců na 72 měsíců prozatím projednat ve finanční radě. 
Ing.Krupica : 
- stížnosti na kvalitu  vysílání  opravdu existují 
- pokud se jednatel domnívá, že spol. MTCK byla Zlobicí poškozena, k podání žaloby není třeba souhlasu města. 

Žalobu může podat sám, ovšem pokud  nebude  vina prokázána, MTCK ponese následky 
- se změnou splátek z 36 na 72 měsíců nesouhlasí 
Starosta navrhuje  ukončení  rozpravy – chváleno  11hlasy.  
 
Následně hlasováno  návrzích o usnesení předložených p.M.Uchytilem:  
 Návrh usnesení: ZM schvaluje právní postup  podáním žaloby proti vydavateli  a šéfredaktorovi měsíčníku 

Zlobice za soustavné poškozování společnosti MTCK, s.r.o. , se záměrem vymáhat škodu 
vzniklou  na provozování rozšířené nabídky. 

Hlasováno : pro 0, proti10, zdrž.1 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje vypovězení smlouvy s vydavatelem měsíc. Zlobice a z peněz takto ušetřených 

byla doplacena  společnosti  MTCK s.r.o. škoda  vzniklá na provozování rozšířené nabídky 
Hlasováno : pro 0, proti 10, zdrž. 1 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje prodloužení splátek půjčky  společnosti MTCK s.r.o. z 36 měsíců na 72 měsíců. 
Nato předkladatel p.Uchytil své návrhy stahuje. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1001/2001  
ZM schvaluje nabytí  pozemku parc. č.2006  k. ú.Kuřim – zahrada - o výměře 400 m2 z majetku ČR - 
pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. 
 
1002/2001  
ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci –parcely původ pozemkový katastr (PK) čís. 336/1, 
PK 337/2 k.ú. Kuřim z majetku ČR – pozemkového fondu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1 zákona čís. 95/1999 
Sb. 
 
1003/2001  
ZM ruší usnesení číslo 1054/1999 ze dne 15.3.1999 (dodatek ke smlouvě na pronájem hřiště FC Kuřim). 
 
1004/2001  
ZM schvaluje výkup části pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK)  od 
vlastníků dle návrhu GP zak.č. 1357-170/2000 (LV číslo 538, 1518, 2971, 3091)  za maximální cenu 160,- 
Kč/m2 pozemku s tím, že náklady spojené s převodem uhradí nabyvatel, daně budou hrazeny dle zákona. 
 
1005/2001  
ZM ruší usnesení číslo 1077/96 ze dne 3.6.1996 (odprodej pozemků firmě URBIS HOLDING ČR, s.r.o.). 
 
1006/2001  
ZM odkládá projednání žádosti manž. Vetešníkových, Kuřim, Jungmannova 919 na odprodej části pozemku 
parc.č. 3439, 3440 k.ú.Kuřim o  výměře cca 1100 m2 k výstavbě RD a přídomní zahrady do doby zpracování 
urbanistické studie pro zástavbu lokality „Kolébka“ s napojením na inž. sítě. 
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1007/2001  
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 01610011 o poskytnutí podpory na výstavbu splaškové  kanalizace v lokalitě 
Podhoří, včetně veřejné části přípojek, se Státním fondem životního prostředí ČR - dle návrhu. 
 
1008/2001  
ZM schvaluje uzavření zástavní smlouvy č. 01610011-Z se Státním fondem životního prostředí ČR dle návrhu. 
 
1009/2001  
ZM schvaluje záměr na směnu pozemků mezi městem Kuřim a manž. Bartákovými, Kuřim, Komenského 
924, v lokalitě „ZŠ Jungmannova“ v poměru 1:1 dle zastavovací studie atelieru ZETA z 10/2000 s tím, že každá 
ze smluvních stran uhradí 1/2  nákladů spojených s převodem. 
 
1010/2001  
ZM schvaluje standardy pro vodovodní a kanalizační síť ve správě BVK a.s., Brno jako závazný typový 
podklad. 
 
1011/2001  
MěZ schvaluje zadání změny č. V sestávající se ze změny M,N,O,P a Q  územního plánu sídelního útvaru města   
Kuřimi. 
 
1012/2001  
ZM schvaluje  rozpočet Města Kuřimi na rok 2001 se změnami dle zápisu.  
 
1013/2001  
ZM  schvaluje změnu plánu investic č. 1/2001 - se změnami dle zápisu. 
 
1014/2001  
ZM schvaluje přerozdělení dotací z FRR Okresního úřadu Brno – venkov, dle přílohy.  
 
1015/2001  
ZM schvaluje program „Podnikatelský obolus 2001“. 
 
1016/2001  
ZM vyhlašuje I. kolo výběrového řízení  v roce 2001 na poskytnutí  půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) 
v období od 30.1.2001 do 28.2.2001, včetně. 
 
1017/2001  
ZM vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti v 
Kuřimi v roce 2001 s následujícími termíny uzávěrek podávaní žádostí : 26.2.2001, 21.5.2001 a 24.9.2001. 
ZM  ukládá tajemníkovi  zveřejnit  tyto termíny  způsobem v místě obvyklém (Infokanál, rozhlas...). 
 
1018/2001  
ZM ruší usnesení 1171/2000 z 21.8.2000 (příspěvek  dopravcům na linku IDS v r. 2000). 
 
1019/2001  
ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov na provoz dopravního integr. systému Kuřim – 

Brno, Bystrc  s finančním limitem pro město Kuřim 66.000,- Kč. 
ZM schvaluje rozpočtové opatření číst 1/2001 : 
- výdaje  vnitřní správa § 6171 položka 5141 (úroky) .......... -  66.000,- Kč 

 - výdaje dopravní obslužnost § 2221 položka 5193............. +  66.000,- Kč 
 
1020/2001  
ZM neschvaluje povýšení příspěvku pro rok 2001 na dotaci víkendových autobusových spojů na lince Tišnov – 
Drásov – Kuřim – Brno. 
 
1021/2001  
ZM bere na vědomí výtěžek veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově ve výši 3.480,70Kč. 
 
1022/2001  
ZM schvaluje poskytnutí příspěvku dětskému domovu ve Vranově ve výši 5.000 Kč. 
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1023/2001  
V návaznosti na žádost Ing.Malého (č.j. 572/2001 ze dne 29.1.2001) ZM schvaluje vypracování programu 
regenerace panelového sídliště v lokalitě Na Loučkách a Brněnská, včetně projektové dokumentace - za účelem 
podání žádosti o dotaci z programu „regenerace panelových sídlišť“. 
 
1024/2001  
ZM schvaluje vypracování programu regenerace panelového sídliště na ul. Nádražní - včetně projektové 
dokumentace – za účelem podání žádosti o dotaci z programu „regenerace panelových sídlišť“. 
 
1025/2001  
ZM neschvaluje přidělení bytu mimo pořadník p.Marcele Čurdové, přech. bytem Kuřim, Wolkerova 947. 
 
1026/2001  
ZM schvaluje zakoupení 5 jednopokojových bytových jednotek na ubytovně Kuřim,  Wolkerova 947 z majetku 
Investrend  spol.s r.o. 
 
1027/2001  
ZM schvaluje doplnění usnesení čís. 1246/2000 ze dne 18.12.2000 o poskytnutí půjček na koupi bytů 
v ubytovně na ulici Wolkerova v Kuřimi. Půjčky budou poskytnuty  žadatelům čís. 1- 4 dodatečného návrhu. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro  11 
 
Starosta ukončil jednání zastupitelstva v 20:25 hodin. 
 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 29.1.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
 

Miloš Kotek st.          Ing.H.Novotná 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
1,1A-D – Majetkoprávní  úkony, grafic. přílohy 
2A Smlouva č. 01610011 o poskytnutí podpory (podpora na stavbu kanalizace na Podhoří) 
2B Zástavní smlouva  č. 01610011-Z 
3 Standardy pro vodovodní a kanalizační síť  ve správě BVaK 
5,A-B Změny ÚP 
4 Změna plánu investic č. 1/2001 
6,A-D Rozpočet na rok 2001 
7 Přerozdělení dotací z FRR 
8 Podnikatelský obolus r. 2001 
9 Výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB 
10 Termíny VŘ na poskytnutí příspěvků z FnPKSČ 
11 Integrovaný dopravní systém Kuřim-Brno, Bystrc 
12B Program regenerace panelových sídlišť 
12B ing.J.Malý – žádost o vybudování parkoviště a dětského hřiště  na ul.Brněnská 
13 RNDr.I.Křivánek – dopis zastupitelstvu 
14,A M.Čurdová – žádost o přednostní přidělení bytu 
15,A Žádost o půjčky na koupi bytu 
16 Příspěvek Armádě spásy 
17,A-B  Majetkoprávní úkony 
18 Žádost o navýšení příspěvku  na dotaci autobus. linky Tišnov-Drásov-Kuřim 
19 Ing.J.Malý – žádost o rekonstrukci hřiště na Podlesí 
20 Dopis Mgr.Ing.M. Vlasáka – poděkování za účast na „Tříkrálové sbírce“. 
21,A Odpověď na dotazy  p.Brabce k MTCK s.r.o. ze dne 18.12.2000 
22 Informace o změnách  v odměňování zaměstnanců územních celků 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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