
MĚSTO  KUŘIM 
Z á p i s 

 
ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 03/2001  konaného dne  23.4. 2001 

 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 
 PaedDr.David Holman, 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, Miloš Kotek st. 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : V.Zejda a  Ing.M.Krupica  

        Hlasováno : pro 9 
 
Návrhová komise:  Ing.H.Novotná a  Dr.D. Holman  

    Hlasováno : pro 9 
 
Úvodem je přítomno 9 členů ZM, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Starosta  žádá, aby bylo prvním bodem jednání projednání půjček  z FRB - schváleno 
 
 
Program : 
 
1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB 
2. Majetkoprávní  úkony – VŘ na  výkupy pozemků pod , TJ Sokol – žádost o 

převod pozemku, prodloužení splatnosti půjčky, změna usnesení 
1255/2000, sv.Jan.smlouva o výstavbě, smlouva o sdružení, Podlesí 
B6.1.-dodatek ke smlouvě o sdružení, Investrend-převod pozemků,  

3. Výstavba města, ÚP, investice -  vyhlášení změny ÚP, zřízení věc. břemene na 
pozemku čís.890 k,ú.Kuřim, stavební úpravy tribuny, úpravy hřiště –
Podlesí, rekonstr. a modernizace Podhoří,  

4. Finanční záležitosti – výsledky hospodaření  k 31.12.2000, výsledky hospodaření 
byt. fondů, odměňování členů rady, zastupitelstva a komisí, dovolba 
členů FV, půjčka obci Hvozdec,odepsání pohledávky, dodatečné 
příspěvky z KF, fin. krytí rek. ul.Farského,  

5. Různé - zástupce města na valných hromadách společnosti SPŠ a SOU Kuřim, 
s.r.o., Kulturní dům – správa a provoz, podnikatelský OBOLUS, 

 
Hlasováno o programu : pro 9 – program schválen 
 
Jelikož p.Petr Vodka, člen  zastupitelstva města, žádá o půjčku  z FRB, dle ust.  § 83 odst. 2  obecního zřízení  
žádá  ZM, aby rozhodlo, zda existuje  důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování   o těchto 
půjčkách (příl. 24). 
 
Starosta v této souvislosti předkládá  níže uvedení návrh. 
Návrh usnesení: ZM  schvaluje  vyloučení  p.Vodky z projednávání  materiálu – „Poskytování  půjček z FRB – 

1.kolo“. 
Hlasováno : pro 2, proti 3, zdrž,4 – návrh neschválen 
 
 
1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z FRB  (příl. 20A) 
 
Přijaté usnesení : 1051/2001 - ZM  schvaluje  poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) – I. kolo 

výběrového   řízení v roce 2001 - dle návrhu . 
Hlasováno :  pro 9 
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Do I. kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v roce 2001 bylo v termínu do 
28.2.2001 podáno 13 žádostí. 
 

 Pořadí FRB - I. kolo 2001   
 Jméno  opravovaná nemovitost účel požadovaná navrhovaná 

   částka  částka 

      
1)    Petr Vodka  Husova 736, Kuřim O1,O4,O9 100.000,-  100.000,- 

 Husova 736, Kuřim   
2) Kateřina Dvořáčková Husova 736, Kuřim O1,04,09 100.000,-  100.000,- 

 Legionářská 409, Kuřim   
3)  Jan Popek  Podhoří 249, Kuřim     O9  70.000,-   70.000,- 

 Podhoří 249, Kuřim   
4) Ivan Budín  Vrchlického 1030,Kuřim   O1, O9  80.000,-   80.000,- 

 Vrchlického 1030, Kuřim   
5) Dana Jelínková Na Zahrádkách 776,    O2, O6 120.000,-  100.000,- 

 Na Loučkách 1221,Kuřim     Kuřim   
6) Alena Heinrichová Dukelská 963,    O1  50.000,-   50.000,- 

 Dukelská 963, Kuřim    Kuřim   
7) Pavel Váňa  Komenského 836,   O6,02 100.000,-  100.000,- 

 Komenského 836,Kuřim    Kuřim   
8) Ing.Antonín Filka Legionářská 279,   O8,09 200.000,-  100.000,- 

 Legionářská 279,Kuřim    Kuřim   
9) Pavel Martinek Brněnská 200,    O9  80.000,-   80.000,- 

 Nádražní 1259, Kuřim    Kuřim   
10) Michal Vašek Podhoří 201,Kuřim    O8 150.000,-  100.000,- 

 Třebízského 337,Kuřim   
11) Jaroslav Rejda Štefanikova 430,  O2,O6,11 120.000,-  100.000,- 

 Štefanikova 430, Kuřim    Kuřim   
12) Společenství vlastníků Popkova 998-1001,     O1 400.000,-  400.000,- 

 bytových jednotek    Kuřim   
 Popkova 998-1001, Kuřim   

13) Jarmila Ondráčková K.H.Máchy 718     O6  50.000,-   50.000,- 
 K.H.Máchy 718,Kuřim    Kuřim   

     Celkem: 1,620.000,-  1,430.000,- 

Návrh: 
1) v souladu s vyhláškou 1/95 v platném znění poskytnout půjčku všem žadatelům, v případě souběhu více 

účelů  do maximální výše 100.000,- Kč ( týká se žadatelů pořadové č.: 5, 8, 11 ) 
2) s žadateli, kteří dosud nepředložili všechny požadované doklady ( např. stavební povolení, doklad o ručení ) 

sepsat smlouvu až po předložení těchto dokladů, nejpozději však do 60-ti dní od schválení půjčky ZM 
3) v případě žádosti pořad. č. 12 – Společenství vlastníků bytových jednotek, Popkova 998 – 1001 je třeba 

zvolit samostatný postup při vyřizování žádosti o půjčku, protože se jedná o právnickou osobu /PO/  nově 
vznikající. Proto doporučujeme prodloužit lhůtu na předložení dokladů a uzavření smlouvy o půjčce na 90 
dní. Na schůzce vlastníků bylo dohodnuto, že původně požadovanou částku 600.000,- Kč na opravu střechy 
snižují na vlastní žádost na 400.000,- Kč. Půjčku budou čerpat na účet správce a ručit směnkami vlastníků 
dle podílů. 

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                         Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
Poznámky: 
Dr.Poledňák - shromáždění vlastníků bytů  (žadatelé č. 12) žádá půjčku o obnovu střechy. Ručeno bude 

směnkou. 
V.Zejda – znáte cenu  rekonstrukce?. 
Ing.Němec, zástupce  žadatelů - vybírali jsme  ze 3 firem,  realizaci bude  provádět brněnská firma, nabídková c 

cena činí 600 tis. 
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2. Majetkoprávní  úkony 
 
2.1. 
Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi dle vyhl.č. 1/99 o 
majetkoprávním  vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací 
 
Přijaté usnesení :  1052/2001 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi 

dle vyhlášky  č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky  pozemků pod  stavbami  
místních komunikací na den 7.5.2001 v 16,00 hodin v  zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi.  
Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou vyčleněny finanční 
prostředky ve výši Kč 200.000,- Kč.  

Hlasováno : pro 9 
  
Správní odbor navrhuje vyhlásit výběrové řízení na výběr z cenových nabídek na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi dle vyhl.č.1/99 ze dne 26.4.1999 o majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbami místních 
komunikací.  Vyhláškou je stanoveno, že výběrové řízení se má konat nejméně jedenkrát ročně. Hodnota 
vyčleněných fin.prostředků  pro letošní rok  200 tis. Kč. SO eviduje ke dni 9.4..2001 celkem 11 nabídek na 
odprodej pozemků v celkových nákladech  cca  80.000,- Kč (GP, cena za pozemek, návrh na vklad, znalecký 
posudek, daň z převodu nemovitosti). Bez připomínek. 
         Vyřizuje  : SO 
 
 
2.2.  
Tělocvičná jednota SOKOL Kuřim – žádost o převod části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcely původ evidence nemovitostí (EN) číslo 612/2 k.ú.Kuřim k vybudování 
tenisových kurtů (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1053/2001 - ZM schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené 

evidenci – parcely původ evidence nemovitostí (EN) číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 500 
m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim k vybudování tenisových kurtů s podmínkou získání 
finančních prostředků na výstavbu. Každá ze smluvních stran uhradí 1/2 nákladů spojených 
s převodem.  

Hlasováno : pro 9 
 
Usn. RM číslo 78/2001 ze dne 27.2.2001 byl schválen záměr na budoucí bezúplatný převod části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ evidence nemovitostí (EN) číslo 612/2 k.ú. Kuřim o vým cca 500 m2 
s podmínkami, jak výše uvedeno. 
Schválený záměr byl od 1.3.2001 po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 
Připomínka:  
Dr.Holman  žádá z návrhu  usnesení vyloučit  větu : „ Podmínkou převodu je povinnost TJ SOKOLA Kuřim 

umožnit v dopoledních hodinách v pracovní dny bezplatné využívání tenisových kurtů pro Základní 
školy v Kuřimi“ – schváleno. 

         Vyřizuje  : SO 
 
 
2.3.  
TJ  SOKOL Kuřim-prodloužení splatnosti půjčky (příl. 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1054/2001 - ZM schvaluje uzavření dodatku ke „Smlouvě o  půjčce č. 379/2000“ ze dne 

23.11.2000 uzavřené mezi Městem Kuřim a TJ SOKOL Kuřim s tím, že se prodlužuje 
splatnost  půjčky do 31.10.2001. 

Hlasováno : pro 9 
 

K žádosti TJ SOKOL Kuřim ze dne  13.3.2001 ve shora uvedené věci přijala RM usnesení číslo 131/2001, 
kterým doporučila ZM schválit „dodatek“ ke smlouvě o půjčce s termínem splatnosti 31.10.2001. Jedná se o 
půjčku ve výši 30.000,- Kč, poskytnutou TJ SOKOL k zajištění plynulého provozu a činnosti jednoty. 
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Pozastavení splatnosti  půjčky žádá TJ z důvodu víceprací (elektroinstalace, stav. úpravy) v souvislosti 
s vybudováním horolezecké stěny. Bez připomínek. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
 
2.4. 
Změna usnesení č. 1255/2000 - odprodej stavebních pozemků v lokalitě B.6.1 (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1055/2001 - ZM schvaluje změnu svého usnesení č. 1255/2000 takto: 

Město Kuřim vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků v lokalitě 
Podlesí, Pod Slavičkou. Pozemky se nabízí se závazkem vybudování kompletní infrastruktury 
do konce roku 2001. Nabídková cena pozemků č. 2, 3, 4, 5 činí 1300Kč/m2  a pozemků č: 13 –
20 činí 1200 Kč/m2. K ceně se připočte poplatek TKR a poplatek Telecom. Žádosti se přijímají 
k prvému a patnáctému dni každého měsíce, v případě více zájemců o jeden pozemek se 
rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky se hradí dle zákona. 

Hlasováno : pro 9 
 
Usnesení je změněno ve dvou věcech a to tak, že bylo upuštěno od účtování poplatku JME (stavebníci si 
zajišťují samostatně) a dále byl zkrácen původně dvouměsíční termín k přijímání žádostí z důvodu pružné reakce 
na případnou poptávku. 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO 
Připomínka:  
Dr.Poledňák  žádá  vyjmout  z návrhu  usnesení  „ k ceně se připočtou náklady na přípojky“ , neboť cena 

přípojek je již zohledněna v ceně za m2 pozemku. 
 
 
2.5.  
Sv. Jan – smlouva o výstavbě (příl.17A –C) 
 
Přijaté usnesení : 1056/2001 - ZM k pozemku  parc.č. 2642/82 v lokalitě Za sv. Janem schvaluje smlouvu o 

výstavbě objektu bydlení. 
Hlasováno : pro 9 
 
V předmětné lokalitě je vydáno stavební povolení k výstavbě 62 b.j. formou družstevní. Investor předpokládá (a 
má s městem předjednánu) účast státní dotace, ale o této dosud nebylo rozhodnuto. Proto hodlá zahájit výstavbu 
šesti dvojdomků ve vlastní režii. Shodou okolností jeden z pozemků na kterém má stavba být umístěna je právě 
ten, který město drží ve svém vlastnictví jako zástavu ke splnění podmínek vyplývajících ze smlouvy o sdružení 
s firmou Moravská stavební – Invest. Navrhováno je tedy, aby se město stalo účastníkem smlouvy o výstavbě – 
viz příloha. 

Záležitost projednala rada a k tomuto přijala usnesení 152/2001: 
RM doporučuje ZM k pozemku 2642/82 v lokalitě Za Sv. Janem - buď schválit smlouvu o výstavbě objektu 
bydlení s tím, že Moravská stavební  - INVEST a.s. .složí na účet města zástavu ve výši 300 tis. k zajištění  
svých závazků ze smlouvy o sdružení, nebo schválit  směnu pozemku za pozemek obdobný, který není zapojen 
do smlouvy o výstavbě. 

Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje SO, VYS 
 
 
2.6.  
Sv. Jan - smlouvu o sdružení (příl.22) 
 
Přijaté usnesení: 1057/2001 - Ve vazbě na smlouvu o sdružení č. 89/98 s firmou Moravská stavební – INVEST 

a.s. , ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2642/283, 2642/103 a rozestavěné stavby RD za 
minimální cenu  2 mil. Kč dle pokynů firmy s tím, že se firma souběžně zaváže vystavět za tutéž cenu 
pro město Kuřim na parc.č. 2642/82 nový dvoubytový objekt.  
ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 89/98 podle tohoto svého rozhodnutí. 

Hlasováno : pro 9 
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V předmětné lokalitě je vydáno stavební povolení k výstavbě 62 b.j. formou družstevní. Investor 

předpokládá (a má s městem předjednánu) účast státní dotace, ale o této dosud nebylo rozhodnuto. Proto hodlá 
zahájit výstavbu šesti dvojdomků ve vlastní režii. Shodou okolností jeden z pozemků na kterém má stavba být 
umístěna je právě ten, který město drží ve svém vlastnictví jako zástavu ke splnění podmínek vyplývajících ze 
smlouvy o sdružení s firmou Moravská stavební – Invest. Navrhováno je tedy, aby se město stalo účastníkem 
smlouvy o výstavbě – viz příloha.  

Rada města záležitost projednala dne 10.4. a nabídla investorovi i možnost pozemek směnit za jiný, 
který nemá být aktuálně zastavěn. Takovou možnost nemůže investor využít neboť veškerých volných 
pozemcích vázne zástava, která bude uvolněna až v druhé polovině roku.  

S investorem bylo dále jednáno o tom, jak zachovat výši jeho ručení městu a přitom omezit majetkové 
komplikace. Jako nejjednodušší se jeví následující postup: 

Město prostřednictvím investora a podle jeho pokynů odprodá dům a pozemky s tím, že za stržené 
peníze objedná výstavbu nového domu tentokrát dvoubytového objektu na pozemku, který je součástí smlouvy o 
výstavbě. 

 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO, Výst 
Poznámka: 
Dr.Poledňák – je předkládán  návrh umožnit odprodej pozemku a nekolaudovaného RD, které má město Kuřim 

v zástavě s tím, že se firma MS zaváže postavit  RD se 2 bytovými jednotkami.  
 
Na jednání se v 17:30 dostavil p.Uchytil  -přítomno 10 členů ZM. 
 
 
2.7.  
Podlesí B6 1. – dodatek ke smlouvě o sdružení (příl. 18A-D) 
 
Přijaté usnesení : 1058/2001 - ZM ruší svá usnesení čís. 1232/2000 a 1181/2000. 
  
Přijaté usnesení : 1059/2001 - ZM schvaluje dodatek č 2 ke „Smlouvě o sdružení“ ve věci výstavby technické 

infrastruktury v lokalitě B6.1 Podlesí. 
 
Přijaté usnesení : 1060/2001 - ZM schvaluje přijímání finančních darů k výstavbě technické infrastruktury 

v lokalitě B6 1. Podlesí od vlastníků dotčených pozemků a schvaluje k tomuto účelu smluvní 
vzor. 

Hlasováno pro 3 usnesení současně : pro 10 
 
Od realizace dodatků schválených usnesením 1232/00 a 1181/00 bylo po dohodě se smluvním partnerem 
upuštěno.  

Navržený dodatek zapracovává do smlouvy od sdružení skutečnosti , které vychází z usnesení MZ č 
1134/00 (smlouva o společném postupu Brabec, Nedvěd) a usnesením č.1244/00 (přijetí daru a BKS Kubíková) 
a dále řeší tu skutečnost, že město požádalo v předmětné lokalitě o státní dotaci a naděje na její přiznání ještě 
zcela nepominula. Proto je navrhováno umožnit, aby vlastníci pozemků platili v prvním kroku městu směnkami, 
nebude-li dotace přiznána, směnky jsou splatné do konce roku 2002, v případě, že dotace přiznána bude, budou 
směnky nahrazeny novými, kterými budou vlastníci pozemků ručit za to, že splní svoji povinnost kolaudovat do 
pěti let objekt bydlení.  
Bez připomínek. 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO 
 
 
2.8. 
INVESTRENT spol. s r.o., Praha 4, Matúškova 797 – nabídka na bezúplatný převod id. 
části pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 1419/8 k.ú.Kuřim o vel. až  70/102 (příl. 23) 
 
Přijaté usnesení : 1061/2001 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí id. části o vel. až 70/102 pozemků parc.č. 

1419/1, 1419/4 a 1419/8 k.ú.Kuřim z  majetku spol. s r.o. INVESTRENT do majetku města  
s tím, že náklady spojené s uzavřeném smlouvy uhradí  město Kuřim. 

Hlasováno : pro 10 
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Spol. s r.o. INVESTRENT nabízí Městu Kuřim darem ideální části vlastnictví pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 
1419/8 k.ú.Kuřim. Jedná se o zeleň v okolí domu čp. 947 v Kuřimi, Wolkerova ulice. Některé části shora 
uvedených pozemků již byly převedeny  na vlastníky jednotek resp. budou převáděny na základě  uzavřených 
smluv o smlouvách budoucích.  
SO upozorňuje na skutečnost, že nabízená id. část pozemku  parc.č. 1419/4  je pro všechny spoluvlastníky 
přístupná pouze přes objekt,  ne z  veřejné komunikace. 
Bez připomínek. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : Němcová 
 
 
 
3. Výstavba města, ÚP, investice 
 
3.1. Vyhlášení  změny č. VI. ÚPN SÚ města Kuřimi(příl.5) 
 
Přijaté usnesení : 1062/2001 - ZM schvaluje  termín podání podnětů ke změně č. VI ÚPN SÚ do 30.6.2001 
Hlasováno : pro 10    
 
Město Kuřim vyhlašuje termín podání podnětů ke změně č. VI. ÚPN SÚ města Kuřimi do 30.6.2001. Po 
uplynutí tohoto  termínu budou   obdržené podněty projednány v ZM a po jejich odsouhlasení budou nadále 
projednávány jako změna č. VI. ÚPN SÚ města Kuřimi.   
Bez připomínek 

        Předkládá:  RNDr. Igor Poledňák 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
3.2.  
Zřízení věcného břemene na stavbu „Rekonstrukce Podhoří-rekonstrukce plynovodu -  
plynová regulační  stanice“  na pozemku p.č. 890 v k.ú. Kuřim (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1063/2001 - ZM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene pro oprávněné  Město Kuřim 

a  JMP, a.s. Brno, se sídlem  Brno, Plynárenská 1 pro  stavbu  plynové regulační stanice  na 
pozemku p.č. 890 v k.ú. Kuřim za cenu 2.000,- Kč (vlastník  LV 10  - Luzar Boleslav  a 
Lenka). Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město Kuřim.  

Hlasováno : pro 10   
 
Z důvodu záměru Jihomoravských plynáren a.s., Brno, které provádějí opravu svých rozvodů v lokalitě Podhoří, 
uspíšených také  prováděním stavby „ rekonstrukce a modernizace ulice Podhoří I. a II. etapa“  je nutno na 
pozemku p.č. 890 v k.ú. Kuřim  umístit stavbu plynové regulační stanice,  půdorysných rozměrů 1,7 x 0,8 m. 
Tato stanice bude sloužit  k regulaci středotlaku STL 90 na nízkotlak NTL 110. Tato stavba začíná již v lokalitě 
Díly Za sv. Jánem. Protože výše uvedený pozemek není ve vlastnictví města Kuřimi, ale v soukromém 
vlastnictví,  je nutno na něj  zřídit věcné břemeno. Vyčíslení ceny  věcného břemene bude  dodatečně předneseno 
na jednání ZM Ing. Kotkem. 
Bez připomínek. 

      Předkládá:  Ing. Kotek Miloš 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
3.3.  
Stavební úpravy tribuny stadionu  v Kuřimi (příl.7) 
 
Přijaté usnesení : 1064/2001 - ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby 

„stavební úpravy tribuny stadionu v Kuřimi a schvaluje pořadí firem na dodavatele stavby. 
Hlasováno : pro 9, zdrž.1 
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Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem ERDING a.s., Brno ve výši 208 222 Kč vč. DPH  a  firma 
PKS INPOS a.s., Žďár nad Sázavou ve výši 220 298 Kč vč DPH.  Firma UNOX s.r.o., Brno nebyla posuzována 
pro nedoložení požadovaných  kvalifikačních předpokladů. 

Komise navrhuje toto pořadí : 
1. ERDING a.s., Kosmákova 28, Brno 
2. PKS INPOS a.s., Brněnská  38,  Žďár nad Sázavou 

     Předkládá:  Ing. Veselý František 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
Připomínky: 
Dr.Holman – byly obeslány jen 3 firmy,  jen 2 reagovaly.  Tyto firmy se mohly mezi sebou dohodnout, což se 

běžně děje. Nesouhlasí s touto praxí, město by mělo obesílat více firem. 
M.Uchytil -  proč nebyly  obeslány  kuřimské firmy ? 
Dr.Poledňák -  kdo se zajímá o dění ve městě a  usnesení rady,  mohl se  svojí nabídkou  přihlásit. 
Ing.Veselý -  nebyly obeslány 3 firmy ale 5 firem. Pouze 2 však z nich reagovaly. 
 
 
3.4. Úprava hřiště – Podlesí  (příl. 8) 
 
Přijaté usnesení : 1065/2001 - ZM schvaluje  příspěvek TJ Slovanu Podlesí  ve výši 50.000,- Kč  na úpravu 

hřiště v Kuřimi-Podlesí. Úhrada  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti, způsob 
provedení bude odsouhlasen odborem výstavby MěÚ Kuřim. 

Hlasováno : pro 10 
 
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  TJ 
Slovanu, podané dne 29.1.2001 a po telefonické domluvě s Ing. Malým, předsedou TJ Slovanu Podlesí a 
s ohledem na výši  uvedených  nákladů pro rok 1999  Město Kuřim doporučuje, aby byl poskytnut finanční 
příspěvek ve výši cca 100 000,- Kč, což zajistí nejnutnější úpravy hřiště.  Tyto práce budou prováděny členy TJ 
Slovan svépomocí.    
Město Kuřim svolalo na den 18.4.2001 v 17,30 hod.  jednání v KD Podlesí, kde bude vyslyšen a zohledněn také 
názor obyvatel Podlesí. Výsledek jednání bude na  ZM přednesen Ing. Kotkem. 
 

       Předkládá:  Ing. Kotek Miloš 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
Diskuze, připomínky:  
Dr.Holman – z čeho vychází  částka 100 tis. na opravu ? 
Ing.Malý   – původní žádost před 3 lety zněla na 50 tis. Pak bylo rozpočtováno  na částku 144 tis, ale  žádáme 

opět o 50 tis. – to je minimum na materiál. Hřiště  máme v úmyslu opravit svépomocí. 
Dr.Holman  navrhuje čerpat  peníze z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti (KF). 
Ing.Kotek  navrhuje čerpat z FRR. 
Dr.Holman - do FRR by mělo být  zasahováno jen  v krajních situacích. 
Ing.Krupica – finanční výbor  navrhuje peníze čerpat  z KF, protože jiné prostředky v rozpočtu nejsou. Dále FV 

navrhuje výstavbu zabezpečit odborem výstavby. 
 
 
 
3.5.  
Rekonstrukce a modernizace Podhoří  (příl. 27) 
 
13.4. Město Kuřim od zhotovitele díla rekonstrukce a modernizace Podhoří obdrželo návrh dodatku smlouvy o 
dílo, který předpokládá navýšení ceny o 6,4 mil. Kč. Podrobnosti budou sděleny na jednání zastupitelstva. 
Městský úřad  prověřuje možnosti řešení s tím, že návrh řešení bude předložen zastupitelstvu ke schválení.  
Diskuze: 
Ing.Kotek – stavba je od začátku komplikovaná. Zhotovitelská  firma DIS  již nyní fakturuje za vícepráce 1,2 

mil.  Firma považuje to, co předložil projektant za nereálné a předložila  vlastní projekt.  se 
smlouvou o dílo s navýšením o cca 6 mil. Kč a s termínem dokončení  06.2002.  
O některých  vícenákladech  bude město  s firmou DIS  jednat, o všem budeme ZM informovat. 
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M. Uchytil - kde je chyba, že projekty nesouhlasí se skutečností ? 
Ing.Kotek - projektant pracoval s údaji, které mu poskytli správci sítí. Třebaže vedení sítí bylo digitálně 

zaměřené,  údaje nesouhlasí  se skutečností. 
M.Uchytil - pokud dali správci sítí špatné údaje, ať rozdíl v ceně díla uhradí  oni. 
Ing. Kotek - správci sítí se budou podílet pokládkou nových sítí. 
M.Uchytil - stavební dozor  měl  uvést změny ve stavebním deníku. 
Ing. Kotek - byly tam vícepráce, které nikdo nemohl předpokládat.: 
 
Možná řešení :  

1. pokračování ve smluvním vztahu  
2. nepokračovat  

Město je v jednání  s dodavatelskou firmou, pokud bude třeba nějaké zásadní rozhodnutí, bude  ZM 
informováno, v případě nutnosti svoláno  mimoř. jednání. 
Dr.Holman - navrhuje zainteresovat další odborníky, kteří by byli zkušení jak ve věci stavební, tak ve věci práva. 
Dr.Poledňák - předjednali jsme technický dozor „z vnějšku“, z právní stránky jsou předjednané konzultace  

renomované právnické  kanceláře, která s městem  již  spolupracovala. 
 
Přestávka 18:25 – 18:40 
 
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Výsledky hospodaření k 31.12.2000, audit  ( příl. č.  9A -D) 
 
Přijaté usnesení : 1066/2001 - ZM schvaluje závěrečný účet Města Kuřimi za rok 2000 a bere na vědomí 

zprávu o přezkoumání hospodaření  za rok 2000. 
 
Přijaté usnesení : 1067/2001 - ZM ukládá RM předložit do 16.7.2001 zprávu o odstranění zjištěných 

nedostatků dle zprávy o přezkoumání   hospodaření města  za r. 2000  
Hlasováno pro obě usnesení současně : : pro 10 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31.12.2000.  
Příjmy města po konsolidaci činily k 31.12.2000 115.297.828,95 Kč, výdaje města po konsolidaci činily            
138.478.597,39 Kč. Hospodářský výsledek za rok 2000 je  – 23.180.768,44 Kč. Tento rozpočtový deficit byl 
uhrazen z přebytků minulých let. 

Skutečný deficit je menší o pořizovací hodnotu cenných papírů ve správě společnosti Patria Finance 
Management a.s. Tato částka činí 10.000.000 Kč. 

Ve dnech 15. – 23.3 2001 proběhla na MěÚ v Kuřimi kontrola hospodaření Města Kuřimi v roce 
2000.Tuto kontrolu prováděly pracovnice OkÚ Brno – venkov. Ověření účetní závěrky bylo provedeno 
s výhradou a to z důvodu některých nedostatků v oblasti inventarizace majetku. 
Přijatá opatření: 

V současné době je chystána nová směrnice týkající se provádění inventarizací majetku města, která 
zpřísní pravidla při provádění inventarizací. Pracovnici zodpovědné za inventarizační práce byla rozšířena 
pracovní náplň v této oblasti, čímž by mělo dojít k dokonalejšímu provádění evidence majetku. Výše uvedené 
nedostatky budou v průběhu roku touto pracovnicí napraveny a při provádění inventarizací za rok 2001 bude 
přenesena větší zodpovědnost na práci jednotlivých inventarizačních komisí. 

V ostatních oblastech hospodaření města nebyly shledány žádné závady. 
Bez dalších připomínek. 

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

 
 
 
4.2. Výsledky hospodaření bytových fondů k 31.12.2000   ( příl. č. 10A ) 
 
Přijaté usnesení : 1068/2001 -  ZM bere na vědomí  výsledky hospodaření bytových fondů  k 31.12.2000. 
Hlasováno : pro 10 
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Bytové fondy skončily v minulém roce s následujícími peněžními zůstatky: 
Středisko PBF:        20 851 560,07 Kč 
Středisko FRB:          1 802 624,20 Kč 
Středisko PFVB:       1 344 345,56  Kč 
Středisko PBV:                   98 737  Kč 
Středisko FDŠ:             - 29 340,40 Kč  
Celkem:     24 067 926,52 Kč 
 
Pozn. 
V rozborech v příloze byly skryty řádky,které nevykazovaly za poslední rok žádný pohyb, proto nesedí některé 
součty v minulých letech ( výsledné součty jsou uvedeny správně,chybí jen některé sčítané položky ). Dále byla 
odmazána rezerva na úhradu daně z  nemovitostí ( má vliv jen na účetní stav fondů, nikoliv na hotovostní) a 
z účetnictví byly vyvedeny půjčky na krytinu ( dle smluv pohledávka zanikla ). Z fondu PBF byl nadotován fond 
PBV a to tak,aby nevykazoval záporný zůstatek ( administrativní přesun ). 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
4.3. Odměňování členů zastupitelstva a rady města  (příl.11) 
 
Přijaté usnesení : 1069/2001 - ZM  schvaluje  dle zák. 128/2000 Sb o obcích  s přihlédnutím k Nařízení vlády 

č. 358/2000 Sb interní předpis o odměňování  členů  zastupitelstva, rady města a komisí. 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 18.12.2000 schválilo ZM interní předpis o odměňování členů zastupitelstev v obcích – dle zákona 358/2000 
Sb. V přichystaném materiálu bylo zmíněno,že odměna se skládá z částky pevné a pohyblivé, pro případ města 
Kuřimi pro ZM 250 Kč + až 150 Kč, pro RM,předsedy výborů a komisí 1 050 Kč + až 150 Kč. Na tomto jednání 
ovšem  nebylo schváleno, v jaké výši se odměny budou vyplácet. Po jednání na OkÚ bylo dále zjištěno, že 
částky za více funkcí (souběh funkcí) nelze kumulovat, proto byla přichystána další novela tohoto interního 
předpisu. 

 
Zastupitelstvo Města Kuřimi stanoví dle Zákona 128/2000Sb. o obcích  

s přihlédnutím k Nařízení vlády č. 358/2000 Sb.  

předpis o převodu peněz 

Čl. 1 

 a) Všem členům Rady města Kuřimi se převede po Kč 1 050  měsíčně. 

 b) Všem členům Zastupitelstva města Kuřimi se převede po Kč 400  měsíčně. 

 c) Předsedům stálých komisí  rady a výborů zastupitelstva v Kuřimi se převede měsíčně 

     po Kč 1 050   a členům těchto orgánů po Kč 250  , pokud se v kalendářním měsíci alespoň 

     jedenkrát účastnili jednání komise.   

 d)  Asistentům oddávajícího (matrikářka, obřadnice, ...) se převede po Kč 100 za každou započatou 

     hodinu obřadu a dále se převede příplatek na ošatné po Kč 150 na den. 

Čl. 2 

 a) Při kumulaci funkcí se částky uvedené v článku 1 nesčítají a je             vyplacena 
odměna za výkon funkce, u které je odměna    
nejvyšší. 

 

 b) Převod finančních prostředků bude prováděn čtvrtletně a návrh se předkládá v předstihu 

     na vědomí Radě města Kuřimi.   

Čl. 3 

 Ruší se předpis o převodu peněz z roku 2000. 

Čl. 4 

 a) Schváleno na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne ...................... č.usn.: ....../2000. 

 b) Převod peněz vypočtený dle tohoto předpisu přísluší od 1.12.2000. 

     

 RNDr. Igor Poledňák  ing. Miloš Kotek 

 starosta města Kuřimi  zástupce starosty města Kuřimi 

     

 Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
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4.4.  
Finanční výbor – dovolba členů (příl. 12,21,27) 
 
Po rezignaci Dr. Holmana na členství ve finančním výboru má tento výbor sudý počet členů, což není v souladu 
se zákonem. Při této příležitosti je navrhováno posílit výbor ještě o dva členy znalé problematiky. O členech  
výboru hlasováno jednotlivě: 
Návrh RNDr.I.Poledňáka: 

Návrh usnesení : ZM zvolilo členy finančního výboru : 
 
Ing. Vlastu Veselou- pro 9, zdrž.1  - schváleno 
Ing. Jiřího Jakubce – pro 7, zdrž.3 - neschváleno 
Lenku Katolickou – pro 8, zdrž.2 - neschváleno 

 
Návrh M.Vičara: 

Návrh usnesení : 
ZM zvolilo p.Petra Vodku  členem finančního výboru. - pro 6, zdrž.4 - neschváleno 

 
Návrh Dr.D.Holmana 

Návrh usnesení :  
ZM volí pana Josefa Vozdeckého členem finančního výboru zastupitelstva města -pro  7, zdrž.3 - 
neschváleno 

 
Ing.Krupica žádá přerušit  jednání na 5min.  
Po tomto krátkém přerušení je předložen níže uvedený  a následně schválený návrh usnesení : 
 
Přijaté usnesení : 1070/2001 - ZM zvolilo Ing. Vlastu Veselou, Ing. Jiřího Jakubce, Lenku Katolickou,.Petra 

Vodku a Josefa Vozdeckého členy finančního výboru zastupitelstva města. 
Hlasováno : pro 10 

        Vyřizuje SO 
 
 
4.5.  
Půjčka obci Hvozdec (příl. 13A) 
 
Přijaté usnesení : 1071/2001 - ZM schvaluje poskytnutí půjčky obci Hvozdec  ve výši  200.000,-  Kč splatné 

v pravidelných měsíčních splátkách do konce roku 2002 s úrokem 6,7%, ručení směnkou. 
Hlasováno : pro 10 
 
Pol.- bude překlenuto z FRR 
 
Na  opětovnou žádost  obce Hvozdec  a po předchozím projednání s p.Vodkou a Ing.Krupicou  je předkládán 
návrh na o  poskytnutí půjčky obci kuřímského regionu. Velikost částky je v našich možnostech, výše úroku je 
navrhována obdobná té, za kterou si města půjčuje u KB a zdrojem financí budou bytové fondy obdobně jako 
v případě půjčky společnosti Medex nebo SIŠ. 
Bez připomínek. 

  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: FO 
 
 
4.6. 
Odepsání pohledávky (příl. 14A) 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje odepsání pohledávky za panem Jaroslavem Cahou,vzniklé za neplacení  

místních poplatků.  
Hlasováno : pro 8, proti 1 zdrž.1 - neschváleno 
 
Krajský soud v Brně rozhodl ve věci úpadku Jaroslava Cahy, Popkova 997,Kuřim tak , že se ruší konkurzní 
řízení z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu. 

 10



 Původní dluh pana Cahy, bývalého provozovatele Restaurace U Mertů, činil za místní poplatky částku 
172 739 Kč. Část dluhu se podařilo vymoci ještě v době kdy podnikal, dnešní dluh činí 85.576,20 Kč a na 
základě usnesení Krajského soudu v Brně je nevymožitelný. Proto je ZM předkládán návrh na jeho vyvedení 
z účetnictví města a odepsání. 

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

Diskuze: 
Dr.Holman – co by se stalo, kdyby město ho nechalo ve své evidenci jako dlužníka ? 
Ing.Veselý – p.Caha je trvale invalidní,  není předpoklad, že by město svoji pohledávku získalo zpět. 
p.Vodka    –  poznamenal, že pohledávka  může být již  promlčena. 
 
 
4.7. 
Schválení žádostí o příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti (příl.15 
A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1072/2001 - ZM k příspěvkům poskytnutým dle usnesení RM čís. 142/2001  Českému svazu 

včelařů ZO Kuřim (žádost č.j. 1048/148) a čís. 144/2001 Lyžařskému odd. TJ TOS Kuřim 
(žádost č.j. 1987) -  schvaluje čerpání   z  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  
v celkové výši 18.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 10 
   
Žádost českého svazu včelařů o příspěvek ve výši cca 20 tis. Kč na pořízení  byla komisí kulturního fondu (KF) 
postoupena k posouzení odboru  životního prostředí při MěÚ Kuřim, který následně  předložil žádost  
s doporučením do rady města. Rada svým usnesením  142/2001 schválila  poskytnutí příspěvku 15.000,- Kč 
s tím,  že úhrada bude kryta  z KF. 
 Žádost lyžařského odd. TJ TOS Kuřim o příspěvek 5.000,- Kč na uspořádání country bálu byla 
doručena na MěÚ 28.3. a rada  usnesením 144/2001 schválila příspěvek  4.000,- rovněž s tím, že  bude  uhrazen 
z KF. 
Jelikož poskytování příspěvků z FK je podřízeno   schválení  zastupitelstvem - dle nového předpisu  schváleného 
12.3.2001 usn. 1033/2001, jsou tyto žádosti  nyní ke schválení předloženy ZM. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - na základě doporučení ZM  rada  projednala a schválila příspěvek svazu včelařů a  následně 

schválila žádost  lyžař. odd. o příspěvek na country bál. Příspěvky bylo doporučeno čerpat z KF. 
Dr.Holman -  komise KF  by se  neměla „obcházet“. Žádost  včelařů prošla řádně  VŘ KF. Lyžařský odd. ale 

„zaspal“. Navrhuje schválit lyžařskému odd. namísto 5 tis. příspěvek ve výši  3 tis.  Celkem tedy 
18 tis.-  15 tis. ČS včelařů  a 3 tis. lyžařskému odd. 

 
 
4.8. 
Finanční krytí pro rekonstrukci ul. Farského 
Staženo z jednání. 
 
Návrh na usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2001: 
                                  - výdaje doprava – silnice § 2212 položka 6121          + 1 500 000 Kč 
                                  - FRR                                                                             - 1 500 000 Kč   
O návrhu nehlasováno. 
 
S ohledem na usnesení č.1043/2001 je třeba stanovit finanční krytí pro rekonstrukci ulice Farského. Finanční 
krytí je předkládáno v původní podobě, protože do dosud žádný jiný návrh není znám. 

                                                                                         Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
Připomínka: 
Ing.Krup – finanční krytí nelze zodpovědně  stanovit dřív než v červenci. 
Ing.Kotek následně  tento bod programu stahuje z jednání. 
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5. Různé 
 
5.1. Zástupce města na valných hromadách společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. (příl.16) 
 
Návrh usnesení: ZM až do odvolání deleguje dle ust. § 84 odst. 2), písm.g) zák. ……..O obcích  - p. Petra 

Vodku   na valnou hromadu společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. –  
Hlasováno : pro 8, proti1 1 (Holman)Zdrž. 1(Uchytil) - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1073/2001 -  ZM až do odvolání deleguje dle ust. § 84 odst. 2), písm.g) zák. 128/2000 o 

obcích RNDr.Igora Poledňáka  na valnou hromadu společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o.  
Hlasováno : pro 10 
 
Město Kuřim vlastní ve společnosti 15% a dle nové legislativy je v pravomoci zastupitelstva delegovat zástupce 
na jednání valných hromad společností, ve kterých má město majetkovou účast.  

      Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje SO 
Diskuze: 
Ing.Krupica   navrhuje delegovat P.Vodku. 
Dr.Holman  navrhuje  Ing. M.Kotka  
Ing.Kotek   se vzdává této funkce ve prospěch  Dr.Poledňáka 
Dr.Poledňák – souhlasí  s kandidaturou v případě, že p.P.Vodka  nebude  chtít být delegován. 
 
 
5.2.  
Kulturní dům – správa a provoz (příl. 19 A) 
 
Přijaté usnesení : 1074/2001 - MZ bere na vědomí uzavření mandátní smlouvy k zajištění správy a provozu 

„Kulturního domu“ dle usnesení RM č. 129/2001 a pro sjednaná finanční plnění smlouvy 
schvaluje plnou závaznost pro město. 

Hlasováno : pro 9, zdrž. 1 
 
Účelem smlouvy je obstarávání správy, zajišťování provozu a oprav budovy Kulturního domu včetně zajišťování 
akcí kulturního a vzdělávacího charakteru v nepronajatých prostorách KD. Návrh smlouvy vypracoval Petr 
Vodka. Rada projednala a schválila uzavření smlouvy s tím, že ustanovení, která se týkají financování náleží do 
kompetence zastupitelstva. Z tohoto důvodu je navrhováno výše uvedené usnesení. 
Bez připomínek. 

    Předkládá: rada 
         Vyřizuje: FO, J.Vichta 
 
 
5.3.  
Podnikatelský OBOLUS ( příloha č.20B) 
 
Přijaté usnesení : 1075/2001 - ZM schvaluje  převod finančních prostředků ve výši 8.201,- Kč pro MŠ Kuřim, 

ul. Komenského - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Přijaté usnesení : 1076/2001 - ZM schvaluje  převod finančních prostředků ve výši 4.080,- Kč pro FC Kuřim - 

uplatněný podnikatelský OBOLUS 
Hlasováno pro obě usnesení současně:  pro 10  
 
Dne 21.3.2001 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na 
předepsaném tiskopise  podnikatelský OBOLUS ve výši 8.201,- Kč. Tyto finanční prostředky určil MŠ Kuřim – 
Komenského ( účel: dle uvážení ředitelky MŠ ). 

Dne 10.4.2001  se dostavil podnikatel – fyzická osoba, pan Martin Mikš a uplatnil na předepsaném 
tiskopise  podnikatelský OBOLUS ve výši 4.080,- Kč. Tyto finanční prostředky určil pro FC Kuřim ( účel: dle 
uvážení vedení klubu). 
Bez připomínek. 

               Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                     Vyřizuje:  Mgr. Alena Trtílková 
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Informace starosty 
-  Na MěÚ byla zaslána nabídka na odprodej akcií  České spořitelny.  Nabídka činí 120 ,- Kč/akcie, město 

vlastní   7.700 akcií. Navrhuje  tuto nabídku  předložit finanční komisi. 
-  ředitelka ZŠ Jungmannova žádá o výměnu oken  budovy školy ( v částce 220 tis.). Fin.výbor doporučuje  

ředitelce nalézt prostředky ve stávajícím rozpočtu. 
Ing.Krupica – finanční výbor  by byl ochoten  o výměně uvažovat v případě, že by ředitelka našla  v rozpočtu 
100 tis. Kč. Zbývající částka by v tomto případě byla pokryta rozpočtem města. 
Dr.Poledňák -  každý rok je na běžné opravy  vyčleněno  cca 250 tis. Kč, takže v rozpočtu ředitelka 
Dr.Holman  - navrhuje vzít prostředky z předpokládaného zvýšení DPH. 
p.Vodka  - navrhuje stažení  žádosti z projednání do doby, než  ředitelka školy navrhne samo možné úspory 
ze schváleného rozpočtu školy. Na dofinancování navrhuje použít peníze z daní z nemovitostí. 

 
Přijaté usnesení: 1077/2001 - ZM schvaluje  výměnu 38 oken v budově ZŠ  Jungmannova s tím, že  položka 

„opravy“  rozpočtu školy bude zvýšena  max. o 150.000,-  Kč. Finanční krytí bude převedeno: 
- z  navýšení příjmů  z nájmu MTCK - 100.000,- Kč  
-  z  navýšení  daně z nemovitostí -  50.000,- Kč   

Hlasováno : pro 10 
 
 
Kontrola plnění plnění usnesení usnesení ZM. 
Na návrh tajemníka jsou upraveny  termíny plnění  u usnesení čís. 
1018/2000 (p.Vodka  navrhuje  tento bod zařadit na program RM v červnu) 
1213/2000 
1245/2000 
1261/20000  (Dr.Poledňák – MR bude navrženo vystěhování 
1019/2001 (Ing. Kotek - jednání o smlouvě s dopravcem probíhá, 1.i 2. smlouva je připomínkována)  
1022/2001 (o příspěvku jednáno s Dětským domovem) 
 
 
Krátká diskuze o vyhlášení a zadání VŘ  na dodavatele  Infokanálu TKR. 
 
Závěrem jednání se přihlásil o slovo p.Doskočil, nájemce jedné ze zahrádek u stadionu – nyní v majetku Města 
Kuřim, aby námitkoval  vyměřenou výši nájemného  těchto pozemků, schválenou usnesením rady čís. 115/2001 
Domnívá se, že adekvátní by byla cena 1.10 Kč/m2ú rok. 
Ing.Krupica -  rada postupuje podle informací, které dostane a cena nájemného byla  projednána i v komisi 

složené ze zahrádkářů. 
Dr.Poledňák - dle bodovacího systému  v Kuřimi obvyklého  vyšla cena  tak, jak byla schválena 
Dr.Holman   -  navrhuje překontrolovat bodovací systém, zda v něm jsou faktické chyby. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
1051/2001  
ZM  schvaluje  poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ (FRB) – I. kolo výběrového   řízení v roce 2001 - 
dle návrhu . 
 
1052/2001  
ZM vyhlašuje výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi dle vyhlášky  č. 1/99 o 
majetkoprávním vypořádání s vlastníky  pozemků pod  stavbami  místních komunikací na den 7.5.2001 v 16,00 
hodin v  zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi.  Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou 
vyčleněny finanční prostředky ve výši Kč 200.000,- Kč.  
 
1053/2001  
ZM schvaluje budoucí bezúplatný převod části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ evidence 
nemovitostí (EN) číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 500 m2 Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim k vybudování 
tenisových kurtů s podmínkou získání finančních prostředků na výstavbu. Každá ze smluvních stran uhradí 1/2 
nákladů spojených s převodem.  
 
1054/2001  
ZM schvaluje uzavření dodatku ke „Smlouvě o  půjčce č. 379/2000“ ze dne 23.11.2000 uzavřené mezi Městem 
Kuřim a TJ SOKOL Kuřim s tím, že se prodlužuje splatnost  půjčky do 31.10.2001. 

 13



1055/2001  
ZM schvaluje změnu svého usnesení č. 1255/2000 takto: 
Město Kuřim vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků v lokalitě Podlesí, Pod 
Slavičkou. Pozemky se nabízí se závazkem vybudování kompletní infrastruktury do konce roku 2001. 
Nabídková cena pozemků č. 2, 3, 4, 5 činí 1300Kč/m2  a pozemků č: 13 –20 činí 1200 Kč/m2. K ceně se 
připočte poplatek TKR a poplatek Telecom. Žádosti se přijímají k prvému a patnáctému dni každého měsíce, 
v případě více zájemců o jeden pozemek se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky se 
hradí dle zákona. 
 
1056/2001  
ZM k pozemku  parc.č. 2642/82 v lokalitě Za sv. Janem schvaluje smlouvu o výstavbě objektu bydlení. 
 
1057/2001  
Ve vazbě na smlouvu o sdružení č. 89/98 s firmou Moravská stavební – INVEST a.s. , ZM schvaluje odprodej 
pozemku parc.č. 2642/283, 2642/103 a rozestavěné stavby RD za minimální cenu  2 mil. Kč dle pokynů firmy 
s tím, že se firma souběžně zaváže vystavět za tutéž cenu pro město Kuřim na parc.č. 2642/82 nový dvoubytový 
objekt.  
ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě č. 89/98 podle tohoto svého rozhodnutí. 
 
1058/2001  
ZM ruší svá usnesení čís. 1232/2000 a 1181/2000. 
 
1059/2001  
ZM schvaluje dodatek čís. 2 ke „Smlouvě o sdružení“ ve věci výstavby technické infrastruktury v lokalitě B6.1 
Podlesí. 
 
1060/2001  
ZM schvaluje přijímání finančních darů k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě B6 1. Podlesí od 
vlastníků dotčených pozemků a schvaluje k tomuto účelu smluvní vzor. 
 
1061/2001  
ZM schvaluje bezúplatné nabytí id. části o vel. až 70/102 pozemků parc.č. 1419/1, 1419/4 a 1419/8 k.ú.Kuřim 
z  majetku spol. s r.o. INVESTRENT do majetku města  s tím, že náklady spojené s uzavřeném smlouvy uhradí  
město Kuřim. 
 
1062/2001  
ZM schvaluje  termín podání podnětů ke změně č. VI ÚPN SÚ do 30.6.2001 
 
1063/2001  
ZM schvaluje zřízení úplatného věcného břemene pro oprávněné  Město Kuřim a  JMP, a.s. Brno, se sídlem  
Brno, Plynárenská 1 pro  stavbu  plynové regulační stanice  na pozemku p.č. 890 v k.ú. Kuřim za cenu 2.000,- 
Kč (vlastník  LV 10  - Luzar Boleslav  a Lenka). Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Město 
Kuřim.  
 
1064/2001  
ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby „stavební úpravy tribuny stadionu 
v Kuřimi a schvaluje pořadí firem na dodavatele stavby. 
 
1065/2001  
ZM schvaluje  příspěvek TJ Slovanu Podlesí  ve výši 50.000,- Kč  na úpravu hřiště v Kuřimi-Podlesí. Úhrada 
z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti,  způsob provedení bude odsouhlasen odborem výstavby MěÚ 
Kuřim. 
 
1066/2001  
ZM schvaluje závěrečný účet Města Kuřimi za rok 2000 a bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření  
za rok 2000. 
 
1067/2001  
ZM ukládá RM předložit do 16.7.2001 zprávu o odstranění zjištěných nedostatků dle zprávy o přezkoumání   
hospodaření města  za r. 2000. 
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1068/2001  
ZM bere na vědomí  výsledky hospodaření bytových fondů  k 31.12.2000. 
 
1069/2001  
ZM  schvaluje, dle zák. 128/2000 Sb o obcích  s přihlédnutím k Nařízení vlády č. 358/2000 Sb, interní předpis o 
odměňování  členů  zastupitelstva, rady města a komisí. 
 
1070/2001  
ZM zvolilo Ing. Vlastu Veselou, Ing. Jiřího Jakubce, p.Lenku Katolickou, p.Petra Vodku a p.Josefa Vozdeckého 
členy finančního výboru zastupitelstva města. 
 
1071/2001  
ZM schvaluje poskytnutí půjčky obci Hvozdec  ve výši  200.000,-  Kč splatné v pravidelných měsíčních 
splátkách do konce roku 2002 s úrokem 6,7%, ručení směnkou. 
 
1072/2001  
ZM k příspěvkům poskytnutým dle usnesení RM čís. 142/2001  Českému svazu včelařů ZO Kuřim (žádost č.j. 
1048/148) a čís. 144/2001 Lyžařskému odd. TJ TOS Kuřim (žádost č.j. 1987) -  schvaluje čerpání   z  Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti  v celkové výši 18.000,- Kč. 
 
1073/2001  
ZM až do odvolání deleguje dle ust. § 84 odst. 2), písm.g) zák. 128/2000 o obcích RNDr.Igora Poledňáka  na 
valnou hromadu společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o.  
 
1074/2001  
ZM bere na vědomí uzavření mandátní smlouvy k zajištění správy a provozu „Kulturního domu“ dle usnesení 
RM č. 129/2001 a pro sjednaná finanční plnění smlouvy schvaluje plnou závaznost pro město. 
 
1075/2001  
ZM  schvaluje  převod finančních prostředků ve výši 8.201,- Kč pro MŠ Kuřim, ul. Komenského - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
 
1076/2001  
ZM schvaluje  převod finančních prostředků ve výši 4.080,- Kč pro FC Kuřim - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS 
 
1077/2001  
ZM schvaluje  výměnu 38 oken v budově ZŠ  Jungmannova s tím, že  položka „opravy“  rozpočtu školy bude 
zvýšena  max. o 150.000,-  Kč. Finanční krytí bude převedeno: 

- z  navýšení příjmů  z nájmu MTCK - 100.000,- Kč  
-  z  navýšení  daně z nemovitostí -  50.000,- Kč   

 
Hlasováno o úplnosti přijatých usneseních : pro  10 
Starosta ukončil jednání ZM v 20: 35 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 23.4.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 

Vladislav  Zejda          Ing.Miloš Krupica 
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- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1,1,A  Majetkoprávní úkony 
1B  Sokol Kuřim – žádost o prodloužení splatnosti půjčky 
2  Změna usnesení – odprodej stavebních pozemků  v lok. B.6.1 
5 Vyhlášení změny  č.VI ÚPN SÚ 
6  Zřízení věc. břemene  na stavbu „Rekonstrukce Podhoří – plynová regul. stanice“ 
7 Stavební úpravy  tribuny stadionu 
8 Úprava hřiště – Podlesí 
9,9A-D  Výsledky hospodaření města k 31.12.2001 
10,10A  Výsledky hospodaření byt. fondů 
11,11A  Odměňování  členů rady, zastupitelstva a komisí 
12  dovolba člena FV 
13,13A  Půjčka obci Hvozdec 
14A  Odepsání pohledávky 
15,15A-C Schválení  dodatečných žádostí o příspěvek z KF (ČS včelařů, Lyžařský odd.) 
16  Volba zástupce města na valných hromadách SPŠ a SOU Kuřim s.r.o. 
17, 17A-C Sv.Ján – Smlouva o  výstavbě objektu bydlení 
18A-D  podlesí B6.1. – dodatek  ke smlouvě o sdružení 
19,19A  KD – správa a provoz 
20, 20A,B VŘ na půjčky z FRB, podn. obolus 
21  dovolba člena FV 
22  Smlouva o sdružení – Sv.Jan 
23  Investrend s.r.o.- nabídka na bezúplatný převod  pozemků  
24  Návrh na vyloučení z projednání – P.Vodka 
25  Zápis z jednání finančního výboru z 18.4.2001 
26  Splněné úkoly MZ v mezidobí 
27  Finanční krytí  rek. ul.Farského 
28  Nabídka na odprodej akcií ČS 
29  dovolba člena FV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	MĚSTO  KUŘIM
	Z á p i s
	Pořadí FRB - I. kolo 2001
	Pavel Martinek


	2.4.
	Změna usnesení č. 1255/2000 - odprodej stavebních pozemků v lokalitě B.6.1 (příl.2)
	2.5. 
	Sv. Jan – smlouva o výstavbě (příl.17A –C)

	2.6. 
	Sv. Jan - smlouvu o sdružení (příl.22)
	2.7. 
	Podlesí B6 1. – dodatek ke smlouvě o sdružení (příl. 18A-D)


	3.3. 
	Stavební úpravy tribuny stadionu  v Kuřimi (příl.7)
	Celkem:     24 067 926,52 Kč
	4.4. 
	Finanční výbor – dovolba členů (příl. 12,21,27)
	Návrh Dr.D.Holmana

	4.8.
	Finanční krytí pro rekonstrukci ul. Farského
	5.2. 
	Kulturní dům – správa a provoz (příl. 19 A)
	O v ě ř o v a t e l é
	Vladislav  Zejda          Ing.Miloš Krupica



