
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 02/2001  konaného dne  12.3.2001 
 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 
 PaedDr.David Holman, 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 

 
Omluveni : MVDr.Lenka Horáková 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : M.Uchytil a M.Kotek st. 

        Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise:     Ing.M. Krupica a P.Vodka 

       Hlasováno : pro 9 
 
 
Program : 
1. Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
2. Poskytnutí půjček na koupi bytů v ubytovně na ul. Wolkerova 
3. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu  na podporu bytové výstavby  
4. Fond na podporu  kulturní a spolkové činnosti – zpráva o činnosti od r.1995-2000, KF-změny, 1. kolo 

výběrového řízení v r. 2001 
5. Kuřimské kulturní léto 2001 
6. Výstavba města - úprava nám.1. května, změna plánu investic, změna územního plánu města, urbanistická 

studie na výstavbu obytného souboru B2.1 Na Vyhlídce, rozvojová lokalita bydlení – 
pod ZŠ Jungmannova, úprava hřiště - Podlesí 

7. Různé 
 
Program jednání schválen s tím, že bude projednán  dodatečný materiál „Druhý postupový krok modelace 
správních obvodů pověřených obcí III stupně. 
Úvodem přítomno  9 členů ZM, v 17:10 se dostavili Dr.Marek a Dr.Holman. 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. 
Statutární město Brno, Brno, Malinovského nám. 3 – nabídka na odprodej části 

pozemku  PK 304/1 v k.ú.Kuřim (lokalita „Křivá“)  příl. 1 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje výkup části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 

katastr (PK) číslo 304/1 k.ú.Kuřim pod plánovanou komunikací ( v min. šíři uvažované 
komunikace 12 m) za cenu max. 40,- Kč/m2 pozemku  od Statutárního města Brna 

Hlasováno : pro 6, proti 5, zdrž. 0 - neschváleno 
 
Statutární město Brno, Brno, Malinovského nám. 3 předložilo žádost o sdělení informací k plánované 
komunikaci na pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 304/1 
k.ú.Kuřim. Dle schváleného územního plánu je pozemek PK číslo 304/1 k.ú.Kuřim určen částečně : 
 pro výstavbu bytových domů B 1.3 
 pro výstavbu veřejně prospěšné stavby  4 – návrhově státní silnice III.třídy – B 2 MS 9,5/50 – sběrná 
 plochy veřejné zeleně 
 plochy občanského vybavení a služeb 
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Veřejně prospěšná stavba 4 – jedná se o přeložku st.silnice II/386 v úseku hranice k.ú. Moravské Knínice po 
areál státního statku, výstavba  navazujícího úseku st.silnice III/3846. Tato výstavba není v současnosti v inv. 
plánu města, je závislá také na návrhové výstavbě průmyslové zóny za státním statkem, kde nyní není znám 
žádný investor. Pozemky pod touto komunikací by měly být v majetku Města Kuřimi, odbor výstavby i komise 
výstavby výkup doporučuje.  Dle odhadu z ÚPN SÚ města Kuřimi a na základě katastrální mapy plocha 
navržené komunikace činí cca 1980 m2. 
Na výzvu SO zaslal majetkový odbor  Statutárního města Brna cenovou nabídku ve výši 40,- Kč/m2 pozemku, 
tj. cca 80.000,- Kč za odprodávaný pozemek. 
RM svým usn. číslo 56/2001 ze dne 13.2.2001 ZM doporučila schválit výkup předmětného pozemku za 
podmínek shora uvedených. 
 
Připomínka: 
P.Vodka – slyšel jsem, že ten výkup není v této chvíli až tak nutný. 
Dr.Poledňák - v této chvíli to není nezbytně nutné pro obec, ale pokud by se pozemky prodaly soukromníkovi, 

mohly by vzniknout komplikace při stavbě této veřejně prospěš. stavby. 
 
 
1.2.  
Ing. Jan Stryk, Brno, Palackého tř. 113, Drápalová Anna, Šlapanice , Brněnská 100 – cenová nabídka na 
výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1248 k.ú.Kuřim 
– retenční nádrž 
 
Po krátké diskuzi  odloženo na dojednání po přestávce. 
 
 
1.3. 
Žádost paní Věry Šťastné, Kuřim, Fučíkova 1127 - o prominutí poplatku z prodlení za 
neuhrazené nájmy z bytu č.853/5 na ul.Školní  v období od r.1997 – 2000 (příl.2A) 
 
Přijaté usnesení : 1028/2001 - ZM schvaluje prominutí veškerých poplatků z prodlení a další penalizace k bytu 

č.p.853/5 na ul.Školní v Kuřimi paní Věře Šťastné za neuhrazený nájem v letech 1997-2001 
v případě, že p. V.Šťastná zastaví za dlužný nájem svůj spoluvlastnický podíl  k nemovitosti 
– RD v Kuřimi, Fučíkova 1127. 

Hlasováno :pro 11 
          Termín: 30.4.2001 
                                    Zodpovídá: SO 
 

Paní Šťastná užívala do 12.2.2001 garsonku na ul.Školní 853/5. Od roku 1997 do prosince 2000 dluží 
Městské správě bytů Kuřim s.r.o za nájemné a za vyúčtování služeb spojených s užíváním tohoto  bytu  celkem 
21.057,-Kč. Poplatky z prodlení činily k srpnu 2000 celkem 22.008,- Kč a nadále se zvyšují. Na dlužné nájemné 
včetně poplatků z prodlení je v současné době vydán  Platební rozkaz Okresního soudu Brno-venkov a dlužné 
nájemné bude na základě platebního rozkazu nadále správním odborem vymáháno. Paní Věra Šťastná  podepsala 
dne 12.2.2001 s Městem Kuřim ukončení nájmu dohodou a odstěhovala se do RD na ul.Fučíkova 1127. U 
okresního soudu Brno-venkov byla stažena žaloba na vyklizení bytu. Současně správní odbor připravuje ve 
spolupráci s JUDr. Vlasákovou zástavní smlouvu k nemovitosti předmětného RD na ul.Fučíkova 1127, jehož je 
paní Šťastná spoluvlastnicí. 

S ohledem na dobrou spolupráci ve věci uvolnění garsonky paní Šťastnou, doporučuje správní odbor 
přijmout shora uvedené usnesení.   

Taktéž Rada města Kuřimi na svém zasedání č.03/2001 ze dne 27.2.2001 pod usnesením č. 86/2001 
doporučuje Zastupitelstvu města prominutí veškerých poplatků z prodlení.  

 
Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 

                                                                                 Vyřizuje: L. Schneiderová 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - díky zpětnému vyplacení  sociálních  dávek bude dluh na nájemném splacen, zůstávají poplatky 

z prodlení a ty doporučuje prominout. Paní Šťastná je spoluvlastnicí RD na Podlesí, ve kterém 
bydlí její sestra a kam se přestěhovala z bytu na Školní. 

Dr.Holman   - navrhuje, byl na p.Šťastné vymáhán i poplatek z prodlení. 
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Dr.Poledňák - je přesvědčen, že p.Šťastná nebude  moci penále zaplatit.  
Starosta očekává plnění, pokud ho město bude vyžadovat,  až po majetkovém vypořádání - dalším 
kupujícím nyní obývaného RD. 

P.Vodka -  navrhuje, aby bylo z usnesení vypuštěno, že „město upouští od další penalizace“. 
Dr.Poledňák  trvá na svém původním návrhu upustit od penalizace, zástavní právo na RD by město mělo 

v zástavou - nebude tratit. 
 
 
1.4. Mrkosová Eva – vyklizení bytu (příl.3A) 
 
Přijaté usnesení: 1029/2001 - ZM doporučuje RM upustit od vyklizení bytu č.p. 883/2 ul.Na Královkách a 

uzavřít novou nájemní smlouvu s paní Evou Mrkosovou dle zásad OZV 9/99, uhradí-li 
náklady za soudní řízení. 

Hlasováno : pro 11 
          Termín: 30.06.01 
                                    Zodpovídá:SO + MSBK 
 

Dle rozhodnutí soudu ze dne 19. února 2001 má paní Mrkosová vyklidit byt, který užívá bez nájemní 
smlouvy (nájem zrušen soudem již dříve, protože byt pronajímala cizincům a sama bydlela jinde). V současné 
době v bytě opět bydlí, nájemné platí řádně a podle svého vyjádření nemá jinou možnost bydlení.  

Záležitost tohoto nájmu, byť se dle nové právní úpravy nachází v kompetenci rady, je předkládána 
mimořádně zastupitelstvu k vyjádření. Jedná se totiž o komplikovanou záležitost, jejíž rozuzlení bude 
precedentem do budoucna a veřejnost i členové zastupitelstva by s ní měli být seznámeni. Z tohoto důvodu 
doporučil předkladatel návrhu paní Mrkosové, aby osobně vysvětlila členům zastupitelstva celou situaci.  

Nová nájemní smlouvy by byla uzavřena dle platné vyhlášky města a to na dobu určitou dva roky, která 
se automaticky prodlužuje vždy o rok. 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: rada města 
Dr.Poledňák navrhuje schválit  uzavření nové  NS za podmínky, že p.Mrkosová městu  uhradí náklady soudního 
řízení. 
 
 
2. Půjčky na koupi bytů – Ubytovna Wolkerova  (příl. 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1030/2001 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na koupi bytů (doplněk č.2) v ubytovně na ulici 

Wolkerova  v Kuřimi   stávajícím  nájemcům  bytů  dle  přílohy   č.1, pokud  budou  splněny 
požadavky vyhlášky města Kuřimi č.4/1997 ze dne 25.8.1977 o poskytování  půjčky  na  
bytovou   výstavbu,  dle  pozdějších  změn  a   doplňků  s výjimkou čl. I, bod 2 (trvalý pobyt 
žadatele) a čl. V, bod 1 (přepočtení výše půjčky dle m2). 

Hlasováno : pro 11 
Termín plnění:   30.12.2001 
Zodpovídá:        SO 

 
Správní odbor MěÚ Kuřim předkládá ZM Kuřim ke schválení seznam dvou žadatelů o půjčku na 

zakoupení bytu v hotelové ubytovně na ulici Wolkerova, jedná se o dodatečně podané žádosti. Oba žadatelé 
vyhovují podmínkám pro poskytnutí půjčky. 
 
Č.Jméno Adresa Půjčka Odkl/splat

n. 
Jištění FRB Příjmy Výdaje Živ.mini

m. 
Volné 
p. 

Splátky Bydlí 
/nebydlí

          
1. Leoš P i š ť á k 200 000 3 5 ručitelé ne 9 713  6 680   bydlí 
K., Bezručova čtvrť 1108  7 533   

    10 566 

      
2. Melichar Picek 120 000 0 5 ručitelé ne 6 000  3 890   bydlí 
K., Na Loučkách 1219     2 110 

Celkem   320.000,-          

Předkládá:  RNDr. Igor  Poledňák 
Bez připomínek.       Vyřizuje:    L. Krejčová 
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3. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu  na podporu bytové výstavby  (příl.5A) 
 
Přijaté usnesení: 1031/2001 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové  

výstavby v roce 2001 dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 ze dne 25.8.1997 ve znění 
pozdějších změn a doplňků. Vyplněné a doložené žádosti o půjčky se  předkládají na 
předepsaném formuláři v termínu od 13.3. do 18.5.2001 včetně. 

Hlasováno : pro 11 
Termín plnění:   4.6.2001 
Zodpovídá:   SO 

 
Správní odbor MěÚ Kuřim předkládá ke schválení a vyhlášení další kolo výběrového řízení na 

poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové výstavby. 
Předkládá:  RNDr. Igor  Poledňák 
Vyřizuje:    Lenka  Krejčová 

Poznámka: 
Oproti původně navrženému termínu plnění usnesení-30.12.2001 termín změněn na návrh p.Vodky na 4.6.2001. 
 
 
 
4. Fond na podporu  kulturní a spolkové činnosti (KF)  (příloha 6A) 
 
4.1. 
Zevrubná zpráva o  poskytování příspěvků  a čerpání příspěvků z KF r. 1995-2000,  stav 
fondu 
 
Přijaté usnesení : 1032/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o poskytování příspěvků Městem Kuřim z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti  v letech 1995 – 2000. 
Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění : 27.02.2001 
 Zodpovídá : SO 
 

Tento fond Město Kuřim zřídilo (usnesením městského zastupitelstva čís. 1065 dne 6.2.1995) jako 
„peněžní fond na podporu kulturní a spolkové činnosti“. 
Příjmy fondu tvoří :     -  správní poplatky vybrané při povolování výherních hracích automatů, loterií a 

sázkových her 
- pokuty, nejsou-li  účelově vázány 
- příspěvky a dary poskytnuté městu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

Příspěvky jsou poskytovány na realizaci projektů kulturní, spolkové a sportovní činnosti především v Kuřimi se 
zvýšeným zřetelem na aktivity dětí a mládeže a to  fyzickým nebo právnickým osobám. 
 
Mechanizmus : 

1. Zastupitelstvo města schválí svým usnesením termínově 3 kola výběrového řízení na poskytnutí příspěvků 
z KF v příslušném roce. 

2. V těchto  schválených termínech jsou přijímány  na podatelně MěÚ písemné žádosti, které jsou následně 
zpracovány pracovnicí MěÚ a rozeslány Komisi  pro výběrové řízení KF,  jejíž stávající podoba byla 
schválena usnesením  městského zastupitelstva  čís. 1063/99 dne 15.3.1999.  

3. Všechny žádosti s vyjádřením komise jsou následně  předkládány  k projednání  zastupitelstvu 
4. S žadateli, jejichž žádosti o příspěvek zastupitelstvo města schválilo, je uzavřena na správním odboru 

smlouva. Standardní smlouvy se uzavírají na dobu určitou 6 měsíců ( dle usnesení městského zastupitelstva 
čís. 1169/ 1998, smlouvy s dlouhodobých čerpáním – např. příspěvek organizacím na celoroční činnost, se 
uzavírají na 12 měsíců. Na základě smluvních podmínek pak finanční odbor tyto příspěvky vyplácí. 

 
Současné složení Komise pro výběrové řízení KF : 

Ekl Rostislav  – předseda 
Brabec Jiří 
Burianová Hana 
Doné Filip 
Holman David, Dr. 

Chocholáčová Naděžda 
Kadlec Aleš 
Stražovská Dana 
Szabová Alena 
Švaňhalová Ivana 



Přehled  schválených a vyplacených příspěvků : 
 

 1995   1996   1997   1998   1999   2000   

Jednotlivá kola 
výběr. řízení  

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 

Počet žadatelů v 
jednotl.kolech 

27 34 14 14 20 27 25 22 23 18 18 23 30 23 23 26 16 23 

Počet uzavřených 
smluv 

21 26 8 15 16 26 23 19 21 18 13 17 27 17 19 22 11 22 

Předpis celkem 591.255,10  1.314.567,20 956.575,15  987.311,80  1.425.520  766.675  

Vyplaceno 
celkem 

567.375,80  1.271.489,42 814.761,25  903.579,30  1.006.595,80 1.163.493,52 

 
Poznámka: počet smluv přesně neodpovídá vyhověným žádostem, neboť některé žádosti byly vyřízeny 
rozpočtovým opatřením. 

 
Stav fondu od počátku trvání 
Příjmy z poplatků za VHA a pokuty  6.116.541,70 Kč  
Předpisy KF    6.041.904,25 Kč  
Čerpání     5.727.295,09 Kč  

Bilance fondu vzhledem k čerpání     389.246,61 Kč  
Bilance fondu vzhledem k předpisům       74.637,45 Kč  

 
Stav fondu v roce 2000 
Příjmy z poplatků za výher.hrací automaty 1.000.612,00 Kč 
Příjmy z pokut      116.242,70 Kč 
Celkem    1.116.854,70 Kč 

 
        Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Zpracovali :D.Stražovská  

     Ing.A.Varmužka 
 
 
4.2.  
Kulturní fond – změny (příl. 7A-C ) 
 

S ohledem na novou legislativu a praktické poznatky z více než šestiletého působení Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti je předkládán návrh na jeho aktualizaci a související dokumenty. Oproti dřívější 
podobě Fond nově umožňuje poskytování stálých dotací provozovatelům kulturních a sportovních zařízení bez 
opakovaného podávání opakovaných žádostí. Zásady projednávání jsou nevymahatelnou gentlemanskou 
dohodou mezi členy, která umožní nezapadnou ani menšinovým záměrům. 
 
Přijaté usnesení : 1033/2001 - ZM schvaluje aktualizaci „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“ 

zřízeného dne 6.2.1995 usnesením č. 1065/95 - se změnami. 
 
     Termín: 30.05.01 
                               Zodpovídá:SO 
 
Přijaté usnesení : 1034/2001 - ZM zřizuje jako orgán zastupitelstva „Výbor kulturního fondu“ a schvaluje jeho 

statut – se změnami. 
    Termín: 12.03.01 
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Starosta předložil návrh jmenovat  členy „Výboru „ stávající členy Komise KF s tím že předseda nebyl 

jmenován. Dr.Holman na jednání zastupitelstva postupuje své místo člena komise (nyní Výboru) p.Martinu 
Vičarovi, který je navržen i předsedou Výboru. 
Dále navrhuje, aby  byly  do výboru delegováni  s poradním hlasem  zástupci Společenského centra Kuřim – 
v současné době jsou to p.Jiří Vichta  a Jiří Brabec. 
 
Přijaté usnesení : 1035/2001 - ZM volí za členy Výboru kulturního fondu p.Hanu Burianovou,.p.Naděždu 

Chocholáčovou, p.Danu Stražovskou, p.Ivanu Švaňhalovou, p.Alenu Szabovou, p.Filipa 
Doné, p.Rostislava Ekla, p.Aleše Kadlece a Martina Vičara. 
ZM volí předsedou výboru p.Martina Vičara a doporučuje mu, aby na jednání výboru zval 
zástupce Společenského centra Kuřim. 

Hlasováno o 3 předchozích návrzích současně . pro 10, proti 1 (M,Uchytil) 
 
Připomínka: 
M.Uchytil  nesouhlasí s delegováním zástupců  SCK na jednání „Výboru, domnívá se, že půjde o střet zájmů. 
J.Vichta – hledáme spolupráci a ne rivalitu. 
J.Brabec – chceme se vyhnout kolidování programů – koordinace kulturních akcí se musí činit v okamžiku 

plánování. 
 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje jako metodický materiál „Zásady projednávání příspěvků z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti“. 
Po diskuzi návrh usnesení předkladatelem  stažen – nehlasováno. 

    Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO a výbor fondu 
Změny a připomínky: 
Statut Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ( mat.  7A) 
Změny na základě schválených připomínek 
čl. II.-  znění 1.bodu – Příspěvky (na základě výběrového řízení) na realizaci  projektů kulturní a spolkové 

činnosti ve prospěch třetích osob. 
 3. bod se vypouští celý 
čl. III- znění 2. bodu – Příspěvky se poskytují  na základě písemné smlouvy  a nejsou-li vyčerpány do termínu 

stanoveného výborem, nárok na jejich čerpání zaniká. 
 
Neschválený návrh :  
M.Uchytil – (čl. III.) - navrhuje, aby se poskytovalo 50% z předpokládaných nákladů. 

Hlasováno : pro 1 
 
„Výbor kulturního fondu“ (statut)   příl.– 7B 
Změny  na základě schválených připomínek 
čl. II. – 3. bod – vypouští se věta: ZM může svým usnesením delegovat do výboru další osoby s právem 

poradního hlasu. 
 5. bod – přidává se odrážka // termín čerpání// 
čl. III.  – 1. bod odpadá (jména členů a předsedy  Výboru  jsou dánu samostatným usnesením se změnou – 

namísto  Dr.Holmana je  jmenován M.Vičar, který je současně jmenován předsedou Výboru). 
 
Zásady projednávání příspěvků z „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“ - staženo (příl. 7C ) 
ZM tyto zásady  nejsou kladně přijaty, následně  starosta tento bod z jednání stahuje. 
 
 
Ing.Kotek předkládá  návrh  uspořádat  v Kuřimi koncert houslového virtuóza J.Hudečka (nebo jiného  umělce), 
v předvečer státního svátku. 
 
Přijaté usnesení : 1036/2001 - ZM schvaluje uspořádání kulturní akce v předvečer státního svátku (27.10.) 

s limitem 30.000,-  Kč  a s úhradou z  „kulturního fondu“. 
Hlasováno : pro 11 
          Termín:  30.10.01 
                                    Zodpovídá: SCK 
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4.3.  
Žádosti  o příspěvek z KF – 1. kolo výběrového řízení v r. 2001 (příl. 8A-C ) 
 
Přijaté usnesení : 1037/2001 - ZM schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu komise - se změnami 
Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění : 22.03.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
V 18:10 se vzdálil Ing.Krupica – přítomno 10 členů ZM. 
 
Dne 28.2.2001 proběhlo jednání komise KF, doporučení viz níže.  
Úvodem zastupitelstvem projednány žádosti členů „komise“ - p.A.Kadlece – 65 tis. na vysílání „Video studia“ a 
221 tis. na uspořádání Jarního koncertu a Dr.Davida Holmana 20 tis. na uspořádání Kuřimské běžecké ligy 
 
 
Žádosti p.A.Kadlece: 
a)65 tis. na Video studio – hlasováno : pro 0, proti7, zdrž. 3 -neschváleno 
Poznámka Dr.Holmana - každý má možnost objednat si u p.Kadlece natáčení za úplatu, doporučuje neschválit. 
b)2 tis. na Jarní koncert – hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Žádosti Dr.Holmana: 
Kuřimskou běžeckou ligu – hlasováno o ponížení příspěvku (na návrh starosty) z 20 tis. na  10 tis. – pro 5, 

proti 1- neschváleno  
hlasováno o původní výši  příspěvku - 20 tis. :  pro 7, proti 2, zdrž.1  - neschváleno 

 
Příspěvku na poháry (žádost č.14 ) –  hlasováno o ponížení  příspěvku z 22 tis. na 11 tis. - pro – 5 neschváleno, 
příspěvek  zůstává v původní výši 22 tis. Kč  
 
Schválený souhrn všech žádostí : 
 
 

Žadatelé Čís.jednací žádaný 
příspěvek 

využití příspěvku Doporuč. 
příspěvek 

Schválen
o ZM 

čís. 
smlouvy 

1.  A.Kadlec – KOTVA 1302/172 65.000,- Vysílání 
dokumentů 
v TKR 

        _ 0,-  

  1301/171 22.000,- koncerty         _ 22.000,- 
 

 

2.  Dr.David Holman 1264/165 20.000,-  Kuřimská 
běžecká liga 

        _ 0,-  

3.  Volejbalový odd. 
SK Kuřim 

1263/164 12.000,- Kuřimský 
měšec 

12.000,- 12.000,-  

4.   910/138 15.000,-      - „-         0 ,-         0,-  
5.  Český svaz včelařů 1048/148 21.1000.- zakoupení 

aerosolového 
agregátu 

0,- 0,-  

6. Sdružení 
zdravot.postižených 

244/36 2.000,- Na vstupenky 2.000,- 2.000,-  

7. Petra Prokešová 6771/1155      ? Příspěvek na 
ples 

3.000,- 3.000,-  

8. Mojmír Kohoutek 6467/1106 
(56/11) 

5.000,- Večer tramp. 
písní 

3.000,- 3.000,-  

9.   56/11 12.000,- Pohádková 
cesta lesem 

10.000,- 10.000,-  

10. Muzejní a vlast. 
spol. 

698/112     ? Na vydávání  
Vlastivědného  
věstníku  
moravského 

0,- 0,-  

11 Junák, svaz skautů a 
skautek 

1125/155 21.200 Na lamin. loď a 
pádla 

16.000,- 16.000,-  
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12. TJ Sokol Kuřim 1268/166 4.000,- 
2.000,- 
8.500,- 

Memor.M.Babáka 
Běh T.Foxe 
1 stůl na stol.tenis 

4.000,- 
2.000,- 
5.500,- 

4.000,- 
2.000,- 
5.500,- 

 

13. Klub maminek 1195/159 5.600,- Na činnost-
lektoři, doprava...

5.600,- 5.6000,-  

14. Dr.D.Holman        -      22.000,- Poháry na sportovní 
a kult. akce 

 22.000,- 22.000,-  

15. MŠ Podlesí 1288/170 2.000,- Dětský 
karneval 

2.000,- 2.000,-  

16. SPCCH 654/106     ? Na činnost        0,-      0,-  
17. Zákl.umělec.škola 1311/174 6.000,- 

 
2.000,- 
 
7.500,- 

 -Hradecké   
Guitarendo 

Recitál posluchačů 
Konzervatoře 

pronájem sálu 

6.000,- 
 
2.000,- 
7.500,- 

6.000,- 
 
2.000,- 
7.500,- 

 

18. Sport. střelecký klub 1318/177 6.000,- Velká cena 
Kuřimi 

3.000,-  
+ poháry 

3.000,-  
+ poháry 

 

19. FC Kuřim-kopaná 1319/178 60.000,- na činnost 1 60.000,- 60.000,-  
20. SK Kuřim-stol.tenis 1313/176 8.000,- pronájem 

tělocvičny 
8.000,- 8.000,-  

 
Zápis z jednání výběrové komise Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dne 28. únor 2001(pro 
informaci ZM). 
Přítomni: R. Ekl, J. Brabec, I. Šámalová, F. Done, A. Kadlec, D. Holman 
Omluveni: D. Stražovská, N. Chocholáčová, H.Burianová 
Neomluvena: A. Szabová 
 

1) č.j. 1302/171 a 1302/172 – žádost člena komise A.Kadlece postoupena k projednání ZM Kuřim 
2) č.j. 1264/165 žádost člena komise D. Holmana (Kuřimská běžecká liga) postoupena k projednání ZM 

Kuřim  
3) č.j. 1263/164 Volejbalový oddíl SK Kuřim 12.000,- na Kuřimský měšec 
4) č.j. 910/138 Volejbalový oddíl SK 15.000,- na Kuřimský měšec – komise nedoporučuje z důvodu 

duplicity žádosti 
5) č.j. 1048/148 ZO Českého svazu včelařů – komise navrhuje, aby žádost byla postoupena odboru ŽP 

MěÚ 
6) č.j. 244/36 Sdružení zdravotně postižených – komise doporučuje 2.000,- na příspěvek na vstupenky na 

divadelní představení, k vyúčtování oproti jmennému seznamu 
7) č.j. 6771/1155 Petra Prokešová na 3.Benefiční ples stavebníků půdních vestaveb – komise doporučuje 

přispět obvyklým způsobem jako ostatním pořadatelům plesů 
8) č.j. 56/11 (+ č.j. 64/11) Mojmír Kohoutek (T.O. Llano Estacado) na Večer trampských – komise 

doporučuje 3.000,-  
9) č.j. 56/11 Mojmír Kohoutek (T.O. Llano Estacado) na Pohádkovou cestu – komise doporučuje 10.000,-  
10) č.j. 698/112 Muzejní a vlastivědná společnost – komise doporučuje zaplatit roční předplatné dvou 

výtisků pro potřeby MěÚ a Městské knihovny. 
Poznámka iniciátora a zpracovatele žádostí o příspěvek z KF  : Město na doporučení komise KF od r 
1999 již 2 výtisky „Věstníku“ odebírá. 

11) č.j. 1125/155 Junák  (středisko 603 16 Kuřim) – komise doporučuje 16.000,- příspěvek na činnost  
12) č.j. 1268/166 TJ Sokol Kuřim – komise doporučuje 4.000,- na Memoriál Miloše Babáka, 2.000,- na Běh 

Terryho Foxe, 5.500,- příspěvek na zakoupení stolu na stolní tenis 
13) č.j. 1195/159 Klub maminek (Ing.Bulgurovská a P.Prokešová) – komise doporučuje 5.600,- a bezplatný 

pronájem prostor v MŠ Jungmannova (po dohodě s vedením MŠ) 
14) Komise doporučuje schválit 22.000,- na pořízení pohárů s věnováním města Kuřim pro potřeby 

sportovních a kulturních akcí. 
15) č.j. 1288/170 MŠ Podlesí na Dětský karneval – komise doporučuje 2.000,-  
16) č.j. 654/106 Svaz postižených civilizačními chorobami OV Brno-venkov – komise projednání žádosti 

odkládá do doby, než budou předloženy podklady odpovídající požadované osnově žádosti 
17) č.j. 1311/174 ZUŠ na účast v soutěži „Hradecké Guitarendo“ – komise doporučuje 6.000,-, na „Recitál 

posluchačů Konzervatoře“ 2.000,-, na pronájmy sálu na 5 měsíců pro výuku literárně dramatického 
oboru 7.500,- 

18) č.j. 1318/177  Sportovně střelecký klub TOS Kuřim na 16.ročník Velké ceny Kuřimi v Brně – komise 
doporučuje 3.000,- + poháry (viz výše) 

19) č.j. 1319/178 FC Kuřim na činnost v I.pololetí 2001 – komise doporučuje 60.000,-  
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20) č.j. 1313/176 SK Kuřim – oddíl stolního tenisu na pronájem tělocvičny ZŠ Tyršova – komise 
Doporučuje 8.000,-  

Rostislav Ekl, předseda komise 
Zapsal a k jednání ZM Kuřim předkládá: David Holman 
Dne 28/2/2001 
 
 
5. Kuřimské kulturní léto 2001  (příl.9A) 
 
Přijaté usnesení : 1038/2001 - ZM podporuje pořádání Kuřimského kulturního léta 2001 Společenským 

centrem Kuřim zastoupeným p. Jiřím Vichtou. Povoluje SCK používat při propagaci této 
akce přiměřeným způsobem znak a prapor města a uvítá podporu této akce od všech 
fyzických i právnických osob v Kuřimi a okolí.     

Hlasováno : pro 11 
          Termín: 30.09.01 
                                    Zodpovídá: SCK 
 
Přijaté usnesení : 1039/2001 - ZM schvaluje dotaci z fondu na podporu kulturních a spolkových akcí do výše 

230.000,- Kč p. Jiřímu Vichtovi pro Společenské centrum Kuřim  na uspořádání Kuřimského 
kulturního léta s tím, že po jeho skončení, nejpozději do konce roku 2001, bude 
zastupitelstvu doloženo, jakým způsobem byla dotace pro tento účel použita. 

Hlasováno : pro 10, zdrž. 1 
          Termín: 31.12.01 
                                    Zodpovídá: SCK 
 
Přijaté usnesení : 1040/2001 - ZM schvaluje předběžný a rámcový dramaturgický plán Společenského centra 

Kuřimi - se změnou. 
Hlasováno : pro 11 
          Termín: 31.01.02 
                                    Zodpovídá: SCK 
 
Zastupitelstvu je předkládán návrh  organizovat  v r. 2001 „Kuřimské kulturní léto“  Společenským centrem 
Kuřim (SCK)  zastoupeným p.Jiřím Vichtou.  Toto SCK si klade za cíl  koordinovat  kulturní  projekty v Kuřimi 
tak, aby nedocházelo k jejich  nevhodnému časovému a žánrovému překrývání. 
Podrobnosti v příloze. 

                                                                                                           Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
                                                                                                            Zpracovali: Jiří Brabec a Jiří Vichta 

 
Přestávka 18: 25 – 18:40 hod. 
 
 
Návrat k majetkoprávnímu  úkonu, bodu  čís. 1.2. 
 
1.2. Ing. Jan Stryk, Brno, Palackého tř. 113, Drápalová Anna, Šlapanice , Brněnská 100 
– cenová nabídka na výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1248 k.ú.Kuřim – retenční nádrž 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje  výkup části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 

katastr (PK) číslo 1248 k.ú.Kuřim o výměře 13.806 m2 od vlastníků (LV číslo 538) za cenu 
12,- Kč/m2 a  schvaluje k tomuto účelu uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

Hlasováno : pro 7 - neschváleno 
 
Vlastníci shora uvedeného pozemku uzavřeli dne 12.1.2001 s Městem Kuřim „Smlouvu o budoucím převodu 
nemovitosti“ a to části PK parcely číslo 1248 (318 m2)  v souvislosti s výstavbou retenční nádrže v Kuřimi za 
cenu 160,- Kč/m2 pozemku s tím, že cena se sjednává jako konečná a maximální a bude uhrazena do 15-ti dnů od 
uzavření smlouvy o převodu nemovitosti.  Na pondělí 19.2.2001 byli spoluvlastníci předmětného pozemku 
vyzváni správním odborem k podpisu kupní smlouvy. Fin.prostředky pro jednoho ze spoluvlastníků za výkup 
pozemku byly připraveny v hotovosti na pokladně města, ve druhém případě měly být poukázány na účet. Tito 
však odmítli „Kupní smlouvu“ podepsat s tím, že nabízí městu k výkupu i zbývající část pozemku o výměře 
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13.806 m2 a očekávají cenovou nabídku, ke které se vyjádří. V této souvislosti upozorňuje SO na ust. čl. IV. 
„Smlouvy o budoucím převodu nemovitosti“ uzavřené dne 12.1.2001, dle kterého se spoluvlastníci  zavázali 
nejpozději do 15-ti dnů městem předloženou “Kupní smlouvu“ akceptovat. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
V krátké diskuzi starosta navrhuje výkupní cenu 12,- m2 
Ing.Krupica  - pokud by vlastníci přistoupili na cenu do  15,- /m2 , podpořil by pověření vedení města jednáním  

s vlastníky o odprodeji. 
Tento návrh však nebyl  všemi zastupiteli akceptován, protože pozemky, které vlastníci nabízejí  k odprodeji, 
jsou  v územním plánu vyhrazeny pro veřejnou zeleň a tím pro potřeby města – průmyslová nebo bytová 
výstavba  -  nevyužitelné. 
 
 
6. Výstavba města 
 
6.1.  
Úprava  náměstí 1. května  (příl.10A) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje koncepci výstavby náměstí 1. května a schvaluje investici ve výši max. 2,5 mil. 

Kč do výstavby zpevněných ploch, osvětlení a fontány v sekcích A a C náměstí.  
O návrhu nehlasováno. 
 

Během měsíce ledna letošního roku firma Ahold fakticky započala výstavbu prodejny potravin „Albert“ 
na náměstí 1. května. Součástí této akce bude i výstavba parkovišť, chodníků, osvětlení a inženýrských sítí ve 
vymezené části náměstí přilehlé k prodejně. Firma Ahold se smluvně zavázala, že zainvestuje i zbývající plochu 
náměstí v rozsahu: prostor před prodejnou (dle nákresu) parková úprava, zbývající část náměstí v hlinitopísčitém 
povrchu včetně odvodnění. Firma Ahold hodlá stavbu dokončit v červenci letošního roku. 
Ing. arch. Pelar zpracoval na požádání radnice studii řešení náměstí, která zohledňuje stávající objekty a 
budovanou prodejnu potravin v tomto prostoru včetně odhadu nákladů. Studie bude v případě schválení 
koncepce výstavby brána jako výchozí podklad pro zpracování projektu pro stavební povolení.  
Současně dopravní inženýr zpracovává studii, která by měla doporučit budoucí řešení křižovatky silnic II/385 a 
II/386 na náměstí 1. května, měla by zohledňovat bezpečnost křižovatky, plynulost dopravy, možnost přechodu 
komunikací a napojení přilehlých prostor náměstí. Výchozími podklady pro zpracování studie jsou: mapové a 
fotografické podklady, průzkum dopravního zatížení komunikací, vedení inženýrských sítí v tomto prostoru a 
statistické údaje o nehodovosti v křižovatce. Výsledkem studie by měl být návrh úpravy křižovatky v 
krátkodobém a delším časovém horizontu, který může mít vliv na celkovou podobu náměstí.  
Protože bude třeba zvolit postup výstavby celého náměstí, rozdělil jsem celý prostor do sekcí A až E 
(neoznačené plochy jsou buď v plné míře řešeny Aholdem nebo ponechány v nezměněné podobě) a navrhuji 
následující: 

1) Zpracovat projekt pro stavební povolení  v rozsahu studie Ing. arch. Pelara 
2) V letošním roce zainvestovat dlážděné chodníky, osvětlení v severní části a výstavbu fontány v sekci A, 

přičemž se předpokládá, že parkové úpravy provede dle smluvního vztahu firma Ahold. 
3) V případě finančního  pokrytí z jiných zdrojů  zainvestovat parkoviště, pojízdnou plochu, chodníky a 

osvětlení v sekci C. 
4) Sekci B naprojektovat dle studie, vysadit zeleň dle projektu a prozatím ponechat hlinitopísčitý povrch 

zhotovený dle smluvního vztahu fy Ahold do doby výstavby přilehlých nemovitostí (lze předpokládat, 
že při jejich výstavbě by uvažované chodníky byly zničeny) 

5) Sekci D naprojektovat dle studie a prozatím ponechat v hlinitopísčitém povrchu do vyjasnění dalších 
finančních zdrojů a konečné podoby křížení silnic II/385 a II/386. 

6) Sekci E naprojektovat a zhotovit v hlinitopísčitém, odvodněném povrchu s tím, že v kratším nebo i 
delším časovém horizontu bude možné jeho případné přebudování na provedení v mozaice z dlažby 
nebo podle budoucích představ. 

                                                                                                                                        Předkládá: Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ad 1) 
Dr.Holman – dle závazku firmy Ahold, navrhuje  vyhlásit  na podobu nám. výběrové řízení 
V.Zejda – vyhlašovat arch. soutěž je pozdě, vhodnější by bylo,  návrh arch.Pelara připomínkován. 
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Ad 2) 
Ing.Kotek - navrhuje schválit umístění fontány v severovýchodní části  náměstí dle návrhu  a na její podobu 

vyhlásit arch.soutěž. 
Dr.Holman  - letos nedělat fontánu, ale pouze inž. sítě pro vodní prvek. 
V.Zejda    - navrhuje instalaci  inž. sítí  pro vybudování  vodního prvku v sekci A 
Ing.Novotná – doporučuje udělat soutěž  nejen na vodní prvek, ale na podobu celé sekce A 
 
Přijaté usnesení : 1041/2001 - ZM vyhlašuje soutěž na architektonické řešení „sekce A“ s vodním prvkem  na 

nám.1 května. 
 
          Termín: 30.06.01 
                                    Zodpovídá: MST 
 
Přijaté usnesení : 1042/2001 - ZM schvaluje výstavbu vodního prvku na nám. 1.května včetně technické  

infrastruktury, chodníku a veřejného osvětlení v severní části náměstí s max. limitem 
čerpání  2,5 mil. Kč. 

 
          Termín: 31.12.01 
                                    Zodpovídá: VYS 
Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 11 
 
 
6.2.  
Změna plánu investic 
 
Přijaté usnesení : 1043/2001 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. 2/2001 dle návrhu s tím, že na  

rekonstrukci ul.Farského je stanoven finanční limit 1,5 mil. Kč (finanční krytí bude 
stanovena  na příštím jednání ZM). 
 

Přijaté  usnesení : 1044/2001 - ZM schvaluje rozpočtová opatření  č.2/2001: 
                                  - výdaje vnitřní správa § 6171 položka 5141 (úroky)   - 1 700 000 Kč 
                                  - výdaje doprava – silnice § 2212 položka 6121          + 1 700 000 Kč 
 
          Termín: 31.12.01 
                                    Zodpovídá: VYS 
Hlasováno pro obě usnesení  současně :  pro  11 
 
Změna plánu investic č. 2/ 2001 předpokládá : 

a) 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. Ostatní inženýrské sítě by zde měly být v pořádku. Předpokládané náklady 2,5 mil. Kč. Čerpání se 
předpokládalo  z FRR  (tedy vnitřní půjčkou z bytových fondů). 
Z čeho bude investice  čerpána bude s konečnou platností stanoveno na dalším jednání ZM. 

 
b) 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 dle rozpočtového opatření, kde je 
navrhováno ponížit výdajovou položku v § všeobecná veř. správa, úroky o 1 700 000 (Zde se původně 
pro letošní rok počítalo se splátkou úroků z úvěru na stavbu ZUŠ, které se však fakticky  začnou splácet 
až v příštím roce). Čerpání zbývajících 100 000 Kč se předpokládá z FRR, i když lze předpokládat, že 
realizační náklady nedosáhnou rozpočtových.     

                                                                                      Předkládá: Miloš Kotek 
V diskuzi : 
P.Vodka – navrhuje  ponížení výdajů na rekonstrukci ul.Farského  na 1,5 mil. Kč s tím, že fin. krytí bude 

stanovena na příštím jednání ZM. 
- neschváleny výdaje na  dopravu – silnice § 2212 položka 6121  - + 2.600.000,- 
- neschváleno ponížení  FRR  o 2.600.000,- 
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6.3.  
Změna územního plánu města (příl. 10B ) 
 
Přijaté usnesení : 1045/2001 - ZM schvaluje návrh na změnu územního plánu města Kuřimi, která spočívá v 

rozšíření obytné zóny B6.1 Podlesí  severozápadním směrem dle přílohy. 
Hlasováno : pro 11 
          Termín:  31.12.01 
                                    Zodpovídá: VYS 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozšíření investice do obytné zóny B6.1. na Podlesí o vybudování přípojek 

inženýrských sítí ke třem uvažovaným stavebním parcelám.  
Ing.Kotek stahuje.z jednání 
 

Návrh předpokládá vyřízení změny územního plánu, která by umožnila rozšíření obytné zástavby v 
lokalitě B 6.1 Podlesí o další stavební parcely při minimálních nákladech na infrastrukturu. Tyto kroky by 
umožnily rozšířit nabídku Města Kuřimi o prodej dalších cca 1 700 m2 plochy pro bytovou výstavbu.  

Současně je navrhováno dobudování přípojek inženýrských sítí k těmto pozemkům v naději, že se 
změnu dříve či později podaří vyřídit, čímž by se zabránilo znehodnocení komunikace při jejich budování až 
následně.  
Návrh bude projednán 5. března v komisi výstavby a po té předložen i s názorem komise do jednání 
zastupitelstva. 

                                                                                                     Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
6.4.  
Urbanistická studie na výstavbu obytného souboru B2.1 Na Vyhlídce (příl.11A) 
 
Přijaté usnesení  : 1046/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o projednání studie výstavby obytného souboru 

B2.1. (Na vyhlídce). 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě zájmu o výstavbu obytného souboru cca 16 RD v lokalitě B2.1. Na vyhlídce byla vypracována Ing. 
Zbožínkem , atelier PROKAS studie zástavby této lokality. Navržená výstavba je v  souladu s územním plánem 
Města Kuřimi, lokality 2.1. Studie byla předložena 14.2. k projednání komise výstavby bez připomínek. Odbor 
výstavby předkládá ZM tuto záležitost k informaci. 

Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
                                                                                                                  Vyřizuje:  Pavel Kříž 

 
 
6.5.  
Rozvojová lokalita bydlení – pod ZŠ Jungmannova (příl.12A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1047/2001 - ZM v návaznosti na své usnesení č. 1009/2001 schvaluje převody pozemků a 

další majetkoprávní úkony dle návrhu budoucí smlouvy a zastavovací studie v rozvojové 
lokalitě bydlení B0.3 (pod ZŠ Jungmannova). 

Hlasováno : pro 11 
      Termín: 31.12.01 
                                Zodpovídá: SO 
 

V návaznosti na schválený záměr se konalo několik jednání s Ing. Radkem Dohnalem, který pro pana 
Bartáka akci připravuje a z těchto jednání vzešel smluvní vzor, který je přílohou. Principem tohoto vzájemného 
vztahu je zajištění spravedlivého podílu na investicích do infrastruktury v rámci lokality a zároveň zajištění co 
možná největší samostatnosti v počínání stran.  Náklady na straně města budou hrazeny z bytového fondu 
(geometrické plány, studie, projekty). Zastavovací studie byla projednána a odsouhlasena v komisi výstavby. 

 
   Předkládá RM usn. 87/2001 

        Vyřizuje Poledňák 
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6.6.  
Úprava Hřiště - Podlesí 
Staženo z projednání. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje  příspěvek ve výši 50 000,- Kč  na úpravu hřiště Podlesí 
O návrhu nehlasováno . staženo z jednání.  
 
V roce 1999 byla zpracována projektová dokumentace, která řeší úpravu hřiště Kuřim-Podlesí. Je navrženo 
odstranění stávajícího povrchu hřiště, vyspádování podkladu a aplikace přípravku k odstranění  plevelů. . Nový 
povrch je navržen vrstvou štěrkopísku frakce 0-4 mm o tloušťce 50 mm důkladně zhutněnou. Celkové náklady 
na tuto akci byly vyčísleny pro rok 1999 ve výši 144 455,- Kč.  V dnešní době je hřiště již v dosti zanedbaném 
stavu, je nutno provést alespoň provizorní úpravy pro jeho další možné využívání. Na základě žádosti zástupce 
TJ Slovanu, podané dne 29.1.2001 na Město Kuřim doporučujeme, aby byl poskytnut finanční příspěvek ve výši 
cca 50 000,- Kč, což zajistí nejnutnější úpravy hřiště.  Tyto práce budou prováděny členy TJ Slovan svépomocí. 
 

         Předkládá:  Ing. Kotek Miloš 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
Připomínka: 
Dr.Holman  navrhuje ¨projednání tohoto bodu odložit, protože hlavní iniciátor  rekonstrukce hřiště  Ing.Malý 
měl dovolenou a  nebylo  možné svolat  koordinační schůzku obyvatel Podlesí, aby se k rekonstrukci vyjádřili. a 
 
 
7. Různé 
 
7.1. 
Stížnost pana Miloše Hejmaly, Kuřim, Úvoz 712 na provoz TKR (příl.14A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1048/2001 - RM bere na vědomí, že stížnost (č.j. 90/2 z 4.1.2001) p.Miloše Hejmaly, 

Kuřim, Úvoz 712, týkající se provozování TKR, byla postoupena k vyřízení MTCK s.r.o. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1  
          Termín: 30.04.2001 
                                    Zodpovídá: MTCK 
 

Pan Miloš Hejmala zaslal dne  5.1.2001 starostovi města, RNDr.Igoru Poledňákovi stížnost, týkající se 
provozování kabelové televize v Kuřimi, kterou provozuje MTCK  spol s.r.o. Stížnost byla zaevidována 
v evidenci stížností pod č.j.9/2/2001 úsekem stížností, který je zřízen při správním odboru. Zde je stížnost 
posouzena a postoupena příslušným odborům MěÚ nebo, pokud je to možné, vyřízena přímo odborem správním. 
V tomto případě byla stížnost postoupena panu Aleši Kadlecovi a všem jednotlivým členům dozorčí rady MTCK 
spol.s r.o., aby se  ke stížnosti vyjádřili. Vyhláška č.150/1958 Ú.L. stanoví vyřízení stížnosti nejpozději do 30 
dnů. Odpověď pana Aleše Kadlece byla natolik vyčerpávající, že byla stěžovateli dne 26.1.2001 zaslána v kopii 
celá. Dozorčí rada MTCK spol. s r.o. se ke stížnosti pana Hejmaly do dnešního dne nevyjádřila.  

 
Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 

                                                                                 Zpracovatel: Lenka Schneiderová 
Široká diskuze o způsobu  vyřizování stížností. 
Závěrem bylo dohodnuto, že dopisy a stížnosti občanů adresované ZM budou předány příslušnému odboru 
k vyjádření a vyřízení, nakopírovány, rozeslány ZM a pokud se bude někdo z členů ZM chtít ke konkrétnímu 
problému vyjádřit, či podat návrh, může tak učinit  na jednání nejbližšího zastupitelstva.  
Stížnost p.Hejmaly bude předána k vyřízení MTCK s.r.o. 
 
 
7.2. 
Stížnost na přestavbu skladu potravin v obytné zóně  (příl.15A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1049/2001  - ZM bylo seznámeno s dopisem č.j. 121/3 ze dne 8.1.2001 a  s peticí  č.j.1491 ze 

dne 5.3.2001. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
   Termín: 30.04.2001 
                              Zodpovídá: SO 
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Dvacet sedm obyvatel Bezručovy čtvrti sepsali  dne  3.1.2001 petici, ve které žádají nápravu ve věci 

přestavby bývalého skladu potravin na průmyslový objekt – pneuservis a prodejnu  náhradních dílů, dále na 
parkování osobních automobilů na zelené ploše u průčelí domu 1115. Dopis byl zaevidován jako stížnost  
v evidenci stížností pod č.j.121/3/2001 úsekem stížností, který je zřízen při správním odboru. Následně byl 
požádán stavební úřad a odbor životního prostředí, aby se k danému problému vyjádřili. Ze stanovisek  obou 
odborů vyplynulo, že výsledkem přestavby skladu nebude průmyslový objekt, nýbrž objekt občanské 
vybavenosti, který z hlediska územního plánu je možno v obytné zóně budovat. Přestavbu objektu provádí 
p.Uchytil a p.Burianem. Ve věci parkování aut již byla učiněna objednávka u Služeb města Kuřimi o vybudování 
ohraničení (zabudování sloupků) této plochy tak, aby tam žádná motorová vozidla nemohla parkovat. Práce 
budou provedeny dle počasí v jarních měsících l.r. Vyřízením petice byla pověřena paní Hana Matoušková, 
bytem Bezručova čtvrt 1115, které byla dne 1.2.2001 zaslaná správním odborem odpověď . 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                 Zpracovatel: Lenka Schneiderová 
Diskuze: 
M.Uchytil - z dopisu nevyplývá, kolik lidí si stěžuje na parkování  u domu a kolik na přestavbu objektu.  

K problému přestavby se nebudu vyjadřovat. 
P.Vodka   - stavební úřad  a odbor životního prostředí by měli  navrhnout parkovací stání 
M.Uchytil -  problém parkování byl s odborem ŽP  diskutován,  řešením by mohlo být vyhrazené parkování, 

výfukem od oken a vysazení živého plotu. 
 
 
 
7.3. 
Výstavba  Základní umělecké školy na ul.Zahradní (příl.16) 
 
Na MěÚ byl doručen dopis obyvatel dolní části Kuřimi, kteří nesouhlasí přestavbou  objektu na ul.Zahradní na 
Základní uměleckou školu, neboť byl původně plánován jako  mateřská škola. 
K danému tématu nikdo z členů ZM nepředložil žádný návrh. 
Starosta svolá schůzku se signatáři dopisu, aby  jim vysvětlil důvody  rozhodnutí města. 
 
 
 
7.4. 
Druhý postupový krok modelace správních obvodů pověřených obcí III. (příl.17) 
 
Přijaté usnesení: 1050/2001 – ZM konstatuje, že současný správní obvod pověřeného města II. stupně Kuřimi 

splňuje nově definovaná kritéria pro pověření výkonem státní správy III. stupně. 
                                   ZM žádá MV ČR o pověření Kuřimi výkonem státní správy III. stupně za předpokladu 

souhlasného stanoviska dotčených obcí. 
Hlasováno :pro 11 
          Termín:  31.12.01 
                                    Zodpovídá: MST 
 

Ve čtvrtek 8.3. Město Kuřim obdrželo další dílčí materiál ministerstva vnitra „Druhý postupový krok 
modelace správních obvodů pověřených obcí III. Podle tohoto materiálu by se měly stát pověřenými obcemi III. 
stupně na území dnešního okresu Brno – venkov všechna pověřená města II kromě Kuřimi (tedy Ivančice, 
Tišnov, Rosice, Šlapanice a Židlochovice). Kuřim v tomto kole návrhu nesplnil rozhodující kriterium minimální 
velikosti obvodu 15 000 obyvatel (ke Kuřimi se v dotazníku přihlásily obce s 12 299 obyvateli). Z materiálu, 
které máme k dispozici není možné rozpoznat, zda je navrhováno začlenění Kuřimi do obvodu Blansko, Brno 
nebo dokonce Tišnov. Na základě současných informací je možné dovodit, že obce, které nebudou pověřeny 
výkonem správy stupně III mohou být zproštěny některých stávajících pravomocí (je otázkou zda a v jakém 
rozsahu v případě, že neobhájíme obec III, bude v Kuřimi dále fungovat odbor sociální, živnostenský, stavební 
úřad apod.).  Současný stav reformy stále ještě umožňuje se k předloženému návrhu vyjádřit a požádat o změnu, 
která má při splnění podmínky minimálního počtu obyvatel územního obvodu III slušnou naději na úspěch. 
V obvodu pověřeného úřadu II. stupně Kuřim žije 17 870 obyvatel. Potřebného počtu obyvatel jsme nedosáhli 
díky tomu, že některé obce našeho obvodu se v dotazníku ministerstva vnitra nepřihlásily ke Kuřimi, ale k 
Tišnovu. Dosud nám není známo co bylo příčinou tohoto odklonu, s obcemi bude záležitost 12. 3. projednána. 
Pokud se ukáže, že klíčovým obcím našeho obvodu nadále vyhovuje výkon státní správy prováděný kuřimským 
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úřadem, a pokud tomu bude nakloněno i kuřimské zastupitelstvo, vedení města bude jednat s ministerstvem 
vnitra o zřízení správního obvodu III. stupně s pověřeným městem Kuřim. 
 

                                                                                                                    Předkládá: Ing. Miloš Kotek  
Diskuze: 
Dr.Poledňák - dnes se uskutečnilo jednání se zástupci obcí  našeho regionu.  Obce dostaly od MV dotazník, ve 

kterých se mají  vyjádřit k novým správním obvodům. 
Ing.Kotek – ke Kuřimi se prozatím přihlásily obce jen se 12 tis. obyvateli. Proto bylo svoláno  jednání a tyto 

obce potvrdily, že by chtěly  zůstat v „Kuřimském regionu“. 
Dr.Poledňák – schůzka starostů by se měla znovu konat ještě tento  týden. 
 
 
Informace, připomínky: 
- Dr.Ing. Jiří Marek - Ing.Michl zakázal vjezd  veřejnosti na parkoviště na Tyršově ul., třebaže sám na jednání  

zastupitelstva  slíbil, že bude pro veřejnost, během pracovní doby jeho přilehlých 
obchodů, přístupné.  Domnívá se, že by tam zákaz  neměl být. 

 
- Ing.Brabec - připomínka, že pozvánka na  jednání zastupitelstva města na úřední desce před budovou MěÚ 

nevisela 7 dní, tak jak je od nového r. stanoveno  zákonem. 
Dr.Poledňák - poznámka na jednání zastupitelstva visela před budovou od pondělí do pátku, v pátek byla 

pracovnicí nedopatřením sejmuta. Ale na vývěsce na  ul.Popkova  stále visí. Kromě toho je 
jednání  řádně  hlášeno rozhlasem. 

Ing.Brabec - město  vracelo 1,6 mil. penále – co s tím udělá ZM ? 
     - 7 občanů dalo v této věci  oznámení na Policii ČR,  policie záležitost odložila. Žádá, aby bylo 

umožněno nahlédnout do toto rozhodnutí . 
Dr.Poledňák – dokumenty jsou k dispozici pouze účastníkům řízení 
 
Hlasováno o návrhu  starosty  ukončit diskuzi : pro 9 – schváleno 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1028/2001  
ZM schvaluje prominutí veškerých poplatků z prodlení a další penalizace k bytu č.p.853/5 na ul.Školní v 
Kuřimi paní Věře Šťastné za neuhrazený nájem v letech 1997-2001 v případě, že p. V.Šťastná zastaví za dlužný 
nájem svůj spoluvlastnický podíl  k nemovitosti – RD v Kuřimi, Fučíkova 1127. 
 
1029/2001 
ZM doporučuje RM upustit od vyklizení bytu č.p. 883/2 ul.Na Královkách a uzavřít novou nájemní smlouvu 
s paní Evou Mrkosovou dle zásad OZV 9/99, uhradí-li náklady za soudní řízení. 
 
1030/2001  
ZM schvaluje poskytnutí půjček na koupi bytů (doplněk č.2) v ubytovně na ulici Wolkerova  v Kuřimi   
stávajícím  nájemcům  bytů  dle  přílohy   č.1, pokud  budou  splněny požadavky vyhlášky města Kuřimi 
č.4/1997 ze dne 25.8.1977 o poskytování  půjčky  na  bytovou   výstavbu,  dle  pozdějších  změn  a   doplňků  
s výjimkou čl. I, bod 2 (trvalý pobyt žadatele) a čl. V, bod 1 (přepočtení výše půjčky dle m2). 
 
1031/2001  
ZM vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové  výstavby v roce 2001 dle 
vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků. Vyplněné a doložené 
žádosti o půjčky se  předkládají na předepsaném formuláři v termínu od 13.3. do 18.5.2001 včetně. 
 
1032/2001 
ZM bere na vědomí zprávu o poskytování příspěvků Městem Kuřim z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti  v letech 1995 – 2000. 
 
1033/2001  
ZM schvaluje aktualizaci „Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti“ zřízeného dne 6.2.1995 usnesením č. 
1065/95 - se změnami. 
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1034/2001  
ZM zřizuje jako orgán zastupitelstva „Výbor kulturního fondu“ a schvaluje jeho statut – se změnami. 
 
1035/2001  
ZM volí za členy Výboru kulturního fondu p.Hanu Burianovou,.p.Naděždu Chocholáčovou, p.Danu 
Stražovskou, p.Ivanu Švaňhalovou, p.Alenu Szabovou, p.Filipa Doné, p.Rostislava Ekla, p.Aleše Kadlece a 
Martina Vičara. 
ZM volí předsedou výboru p.Martina Vičara a doporučuje mu, aby na jednání výboru zval zástupce 
Společenského centra Kuřim. 
 
1036/2001  
ZM schvaluje uspořádání kulturní akce v předvečer státního svátku (27.10.) s limitem 30.000,-  Kč  a s úhradou 
z  „kulturního fondu“. 
 
1037/2001  
ZM schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu komise - se 
změnami 
 
1038/2001  
ZM podporuje pořádání Kuřimského kulturního léta 2001 Společenským centrem Kuřim zastoupeným p. Jiřím 
Vichtou. Povoluje SCK používat při propagaci této akce přiměřeným způsobem znak a prapor města a uvítá 
podporu této akce od všech fyzických i právnických osob v Kuřimi a okolí.     
 
1039/2001  
ZM schvaluje dotaci z fondu na podporu kulturních a spolkových akcí do výše 230.000,- Kč p. Jiřímu Vichtovi 
pro Společenské centrum Kuřim  na uspořádání Kuřimského kulturního léta s tím, že po jeho skončení, 
nejpozději do konce roku 2001, bude zastupitelstvu doloženo, jakým způsobem byla dotace pro tento účel 
použita. 
 
1040/2001  
ZM schvaluje předběžný a rámcový dramaturgický plán Společenského centra Kuřimi - se změnou. 

 
1041/2001  
ZM vyhlašuje soutěž na architektonické řešení „sekce A“ s vodním prvkem  na nám.1 května. 

 
1042/2001  
ZM schvaluje výstavbu vodního prvku na nám. 1.května včetně technické  infrastruktury, chodníku a veřejného 
osvětlení v severní části náměstí s max. limitem čerpání  2,5 mil. Kč. 
 
1043/2001  
ZM schvaluje změnu plánu investic č. 2/2001 dle návrhu s tím, že na  rekonstrukci ul.Farského je 
stanoven finanční limit 1,5 mil. Kč (finanční krytí bude stanovena  na příštím jednání ZM). 

 
1044/2001 
ZM schvaluje rozpočtová opatření  č.2/2001: 
                                  - výdaje vnitřní správa § 6171 položka 5141 (úroky)   - 1 700 000 Kč 
                                  - výdaje doprava – silnice § 2212 položka 6121          + 1 700 000 Kč 

 
1045/2001  
ZM schvaluje návrh na změnu územního plánu města Kuřimi, která spočívá v rozšíření obytné zóny B6.1 
Podlesí  severozápadním směrem dle přílohy. 
 
1046/2001  
ZM bere na vědomí zprávu o projednání studie výstavby obytného souboru B2.1. (Na vyhlídce). 
 
1047/2001  
ZM v návaznosti na své usnesení č. 1009/2001 schvaluje převody pozemků a další majetkoprávní úkony dle 
návrhu budoucí smlouvy a zastavovací studie v rozvojové lokalitě bydlení B0.3 (pod ZŠ Jungmannova). 
 
 

 16



1048/2001  
ZM bere na vědomí, že stížnost (č.j. 90/2 z 4.1.2001) p.Miloše Hejmaly, Kuřim, Úvoz 712, týkající se 
provozování TKR, byla postoupena k vyřízení MTCK s.r.o. 
 
1049/2001  
ZM bylo seznámeno s dopisem č.j. 121/3 ze dne 8.1.2001 a  s peticí  č.j.1491 ze dne 5.3.2001. 

 
1050/2001  
ZM konstatuje, že současný správní obvod pověřeného města II. stupně Kuřimi splňuje nově definovaná 
kritéria pro pověření výkonem státní správy III. stupně. 
ZM žádá MV ČR o pověření Kuřimi výkonem státní správy III. stupně za předpokladu souhlasného stanoviska 
dotčených obcí. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:00 hodin. 
 
Po ukončená jednání předal PaedDr.D.Holman zapisovatelce  rezignaci na funkce  člena kontrolní komise RM a  
člena  finančního výboru ZM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 12.3.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
 

Marian Uchytil           Miloš Kotek st. 
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Přílohy:  
-   Pozvánka 
1  Majetkoprávní úkony 
2,2A  V.Šťastná – žádost o prominutí poplatku z prodlení 
3,3A  Eva Mrkosová – žádost o upuštění od vyklizení bytu 
4,4A  Půjčky na koupi bytů – ubyt. Wolkerova 2. doplněk 
5,5A  VŘ na poskytování půjček na byt. výstavbu 
6,6A  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
7,7A,B,C KF – Statut, Výbor, Zásady 
8,8A,B  Žádosti o příspěvky z KF  
9,9A  Kuřimské kulturní léto 
10,10A  Úprava nám.1. května, studie  
10B  Stavební pozemky  na Podlesí 
1,11A  Urbanist. studie na výstavbu obyt. souboru B2.1 Na Vyhlídce 
12,12A,B Lokalita  pod ZŠ Jungmannova, Smlouva – M.Kuřim x Bartákovi x Dohnalovi 
13  Úprava hřiště na Podlesí 
14A,B,C Stížnost p.M.Hejmaly na provoz kabelové televize 
15A,B,C Stížnost  na přestavbu objektu skladu na ul.Bezručova 
16  Připomínky ke stavbě  ZUŠ  na ul.Zahradní 
17  Druhý postupový krok  modelace správních obvodů pověřených obcí III. st. 
18  Plnění usnesení - tabulka 
19  Dr.David Holman – rezignace na funkce  v KK a fin.výboru 
-  prezenční listina 
-  Usnesení návrhové komise 
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