
 
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 04/2001  konaného dne  4.6. 2001 
 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 

PaedDr.David Holman, MVDr.Lenka Horáková, Miloš Kotek st., Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří 
Marek, Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
 
Ing.F.Veselý - tajemník 

 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : Petr Vodka a Marian Uchytil 

        Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise:    Dr.Ing.Jiří Marek a Martin Vičar  

       Hlasováno : pro 11 
 
 
 Starosta  zahájil jednání  zastupitelstva v 17:10 hod. a žádá přednostní projednání  bodu 6.2. – Petici občanů 
z ul.Bezručova č. 
Hlasováno o změně programu : pro 11 - schváleno 
 
 
 
Program : 
 
1. Petice občanů ul. Bezručova č. 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
3. Výstavba města, investice, ÚP – žádost o příspěvek na prodloužení vodovod. 

řadu, výměna oken ZŠ Jungmannova, změna plánu investic č.3/2001, změna č. 
IV. ÚP, výstavba tenisových kurtů u sokolovny, výstavba vod. prvku a park. 
úpravy  v sekci „A“ nám.1. května 

4. Finanční záležitosti – municipální úvěr KB k výstavbě ZUŠ,  půjčky na bytovou 
výstavbu,  

5. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
6. Novelizace zřizovacích  listin příspěvkových organizací města 
7. Různé – oprava usnesení 1051/2001, SELF servis s.r.o. – žádost o schválení věc. 

břemene, akcie ČS, a.s., dotace na výstavbu nájemních  bytů na ul.Bezručova, 
návrh nového ceníku MTCK s.r.o,  

Program schválen 
 
 
1. Petice občanů ul. Bezručova č.  (příl. 13) 
 
Obyvatelé  bytové zástavby Bezručova čtvrť zaslali na MěÚ petici se 158 podpisy proti záměru majitele objektu 
- bývalé  prodejny ryb a skladu potravin, p.M.Uchytila, uprostřed  bytové zástavby vystavět a provozovat  
internetovou kavárnu.  Jsou přesvědčeni, že provoz  kavárny by ještě nadále zhoršoval podmínky k bydlení 
občanů v této lokalitě, které se postupně komplikují a zhoršují průjezdem zásobovacích aut k přilehlým 
obchodům a k nové  prodejně autodoplňků p.M.Uchytila. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák – petice byla projednána na radě města dne 24.5.2001 a přestože je řešení petic v její  kompetenci, 

byla rozeslána zastupitelstvu města, protože jen  ZM může rozhodnout o odstoupení  od smlouvy na 
prodej pozemků, nutných pro stavbu kavárny. Navrhované odstoupení od smlouvy je reakce města 
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na skutečnost, že je v objektu provozován pneuservis v rozporu se stavebním povolením. 
Navrhované odstoupení je formou nátlaku na stavebníka, aby  plnil podmínky povolení. 

Signatáři petice – objekt byl postaven kdysi jako vyloženě účelová stavba (žádná občanská vybavenost), která 
měla sloužit jako sklad pro tehdy jedinému obchodu v Kuřimi, kde zásobování bylo 1 - 2 krát 
v měsíci. Pak byla přistavena „rybárna“ se kterou jsme  nesouhlasili, ale tehdy bylo nám řečeno, že 
tím je rozšiřování  této stavby ukončen.  
A nyní máme mít hned pod okny restauraci. Dnes je na úzké obslužné komunikaci obrovský provoz 
způsobený zásobováním obchodů,  přibylo osobních aut, takže zaparkovaná auta  všude překáží, a to 
i průjezdu popelářům. Žádáme, aby byla zastavena jakékoliv další přístavba objektu. Žádný dům 
v Kuřimi nemá jako náš 4 stran vozovku ! 

Dr.Poledňák se dotázal p.Uchytila, zda se nechce k připomínkám vyjádřit. 
p.Uchytil – ne. 
Dr.Holman –  bez ohledu na to, že Uchytil je členem  ZM, zákon nám neumožňuje, abychom mu zakázali něco 

postavit na soukromém pozemku. Nepřeceňujte moc zastupitelstva.  Jedině stavební úřad - státní 
správa, má určitou moc v této záležitosti. Samospráva se k záměrům  jenom vyjadřuje jako jeden 
z účastníků  řízení. 

V.Zejda – komise výstavby nemá rozhodovací právo. Záměr se projednával 3x, protože p.Uchytil 3 x změnil 
svůj záměr s touto budovou: 
1. měl zde provozovat prodejnu vzduchotechniku a pneuservis. Ale územní plán zde doporučuje  

drobnou obč. vybavenost (služby).  Proto byl zásadně  nedoporučen pneuservis. 
2. místo pneuservis bylo  řečeno, že tam má být  montáž autodoplňků. 
3. na objektu měla vzniknout  nástavba a v ní měla být provozována internetová kavárna, která 

není v rozporu s  ÚP. Ale podle mého se tam kavárna dimenzí nevejde.  
Dle původního záměru  měla  být budova ponechána tak jak je - bez  přístavby. Dle hygienic. 
předpisů by  měl ale p.Uchytil zajistit  adekvátní příjezd, což by asi nebylo v tomto případě 
možné a zajistit 6 park. stání. Já osobně budu v zásadě proti tomuto rozšíření. 

Dr.Poledňák – jak vysvětlíte   provoz pneuservisu a  jaké výhledy jsou do budoucna? 
M.Uchytil – já jsem se choval k lidem slušně a  už  při 1. petici jsem jim řekl, že pokud  se domnívají, že jim 

zhoršuji svojí činností životní prostředí, ať si mají nechat udělat posudek hygieny. Ten se neudělali, 
takže si myslím, že by  zkoušky vyšly negativně.  Já zásadně neovlivňuji provoz ulice. A tu nástavbu 
mohu pojmout  jinak – že tam bude bydlet. 

Dr.Poledňák - co tam hodláte  provozovat?  
M.Uchytil - můžu tam postavit tam nástavbu ve které budu bydlet ?  Mám vyjádření hygieny, že tam nástavbu 

mohu postavit.   
Dr.Holman - jaký je názor SÚ ? 
Dr.Poledňák – rozhodnutí  SÚ bude až po vyjádření všech stran.  
Dr.Holman -  pokud p. Uchytil  provádí něco co nemá, má SÚ moc uložit  pokutu ? 
p. Burian (signatář) – p.Uchytil dnes říká, že si tam postaví byt. Alen za čas  z něj  udělá hospodu ! 
V.Zejda  -  dle zákona by musel na 10 m restaurační plochy postavit 1 parkovací stání. 
p.Novák (signatář) - nejde jen  o park. stání. Jedná se o  občanské soužití. Jeho  dosavadní postoj nám potvrzuje 

bezohlednost p.Uchytila. 
Dr.Holman -  měli bychom se domluvit o konkrétních krocích. 
p.Plachký (signatář) – zásadní věc je ta, že p.Uchytil bude hledat cestu, jak si své prosadit. My chceme zabránit 

postavení nástavby.  
p.Procházková (signatářka) - popelnice nám nechtějí vyvážet, protože je se k nim nedostanou. Pan Uchytil by  

měl sám uznat naše argumenty a  sám by měl od záměru  odstoupit. 
Dr.Holman – vy (signatáři ), jako účastníci  stavebního řízení, máte vliv na jednání stavebnímu úřadu, který 

koriguje stavební činnost v Kuřimi. 
Signatář  – svoboda podnikání není v tom, že bude  na  úkor náš a  životního prostředí ! 
Dr.Poledňák cca 18 hod. předkládá procedurální návrh  - ukončit diskuzi k tomuto tématu. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 – schváleno. 
 
 
 
Návrh Dr.Poledňáka: 
Návrh usnesení : Město Kuřim odstupuje od smlouvy o budoucím převodu pozemku, tvořícího pruh podél 

bývalého skladu Konzum p.M.Uchytilovi. 
Hlasováno :pro 5, proti 1, zdrž. 4 – neschváleno. 
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2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
2.1.  
Manželé Al-Dury, Kuřim, Zborovská 886 – žádost o odprodej části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1 k.ú.Kuřim 
o výměře cca 350 m2 k rozšíření přídomní  zahrady u RD (příl.1A,B) 
 
Usn. RM číslo 173/2001 ze dne 9.5.2001 byl schválen adresný záměr na odprodej části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 350 m2 
k rozšíření zahrady. Schválený záměr byl od 10.5. po dobu 15- ti dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě 
zveřejnění záměru podali manž. Al-Dury námitky. 
Manž. Al-Dury byl „Kupní smlouvou“ č. 4/2001 ze dne 8.1.2001 odprodán pozemek parc.č. 3204/24 k.ú.Kuřim  
o výměře 324 m2 a od paní Arnoštky Kubíkové zakoupili pozemek parc.č. 3204/71 o výměře 352 m2 s tím, že 
na těchto pozemcích jako koncových v lokalitě Podlesí vybudují rodinný dům. Usn. ZM číslo 1045/2001 ze dne 
12.3.2001, kterým byl  schválen návrh na změnu územního plánu města Kuřimi, spočívající v rozšíření obytné 
zóny B6.2 Podlesí severozápadním směrem,  byli nemile překvapeni a zaskočeni. Aby nadále jejich stavební 
pozemky zůstaly jako poslední a koncové v uvedené lokalitě, požádali město o přehodnocení záměru na změnu  
ÚP a o odprodej části poz. PK číslo 1830/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 350 m2  k rozšíření zahrady (viz příloha).   
V případě realizace odprodeje pozemku  manž. Al-Durovým by  muselo dojít k přehodnocení  návrhu změny 
ÚP.  
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 

katastr (PK) číslo 1830/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 350 m2 k rozšíření zahrady  za cenu  600,- 
Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti 

O návrhu nehlasováno. 
Diskuze: 
Al - Dury -  koupil jsem pozemek  s tím,  že tato parcela bude  poslední. 
P.Vodka - stavební pozemky město  v této lokalitě  prodává za 1200,-. Navrhuje  prodat manž. Al-Dury pozemek 

za 600,-Kč/m 2 a pokud nebude schválen  nový ÚP, který by povoloval další zástavbu, navrhuje cenu 
350,-Kč/m2 

Ing.Novotná – pokud nebude chválena změna ÚP,  bude zase jeho pozemek poslední a nemusí nic kupovat. 
Dr.Holman  navrhuje prozatím žadateli prodat „horní  trojúhelník C“  
 
Přijaté usnesení : 1078/2001 - ZM schvaluje odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1 k.ú.Kuřim část „C“ (dle přílohy 1B o výměře 
cca 170 m2 k rozšíření zahrady  za cenu  350,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů 
spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno: pro 10, proti 1 (Dr.Marek) 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje     : Němcová 
 
 
2.2.  
Manž. Báborovi, Kuřim, Fučíkova  861 – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 3271 
k.ú.Kuřim o výměře cca 55 m2 k rozšíření zahrady (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1079/2001 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3271 k.ú.Kuřim o výměře cca 55 

m2 k rozšíření zahrady manž. Báborovým, Kuřim, Fučíkova 861 za cenu 350,- Kč/m2 
pozemku s  podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti 

Hlasováno : pro 11 
 
RM svým usnesením číslo 178/2001 ze dne 9.5.2001 schválila adresný záměr na odprodej části poz.parc.č. 3271 
k.ú.Kuřim o výměře cca 55 m2 k rozšíření zahrady manž. Báborovým, Kuřim, Fučíkova 861 za cenu 350,- 
Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů vč. daně z  převodu nemovitosti. Schválený záměr byl od 
10.5.2001 po dobu 150-ti dnů zveřejněn – bez připomínek, 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
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         Vyřizuje     : Němcová 
 
 
 
2.3.  
Veřejná nabídka na odprodej pozemku  parc.č. 3396 k.ú.Kuřim ke komerčnímu využití 
(příl.1D) 
 
Přijaté usnesení : 1080/2001 - ZM schvaluje pronájem a budoucí odprodej  pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim 

o výměře 2105 m2 ke komerčnímu využití s.r.o. CORIMEX, se sídlem  Kuřim, Šmeralova 
789 za cenu 1.000,- Kč /m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z  této ceny 
a při prodeji druhá polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 11 
 
Usn. RM číslo 176/2001 ze dne 9.5.2001 byla vyhlášena veřejná nabídka na prodej pozemku parc.č. 3396 
k.ú.Kuřim-Podlesí (pod prodejnou potravin) o výměře 2105 m2 ke komerčnímu využití za cenu min. 1000,- 
Kč/m2. Záměr byl v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. od 10.5.2001 po dobu 15-ti dnů zveřejněn. Po zákonem 
stanovené lhůtě zveřejnění záměru eviduje správní odbor  pouze nabídku s.r.o. CORIMEX, se sídlem Kuřim, 
Šmeralova 789, která podmínky veřejné nabídky akceptuje. 
Na uvedeném pozemku se v současné době nachází zahrádkářská kolonie – celkem 6 zahrádek. První zahrádka 
(od ul. Šmeralovy) zůstává volná jako rezerva  ke zřízení sběrného odpadového dvora pro lokalitu Podlesí. 
V případě schválení odprodeje bude třeba vypovědět nájemní smlouvy  se stávajícími uživateli zahrádek (pokud 
nedojde k dohodě o ukončení nájmu) k 1.10.2001( § 677, odst. 2  OZ). Od tohoto data běží roční výpovědní 
lhůta tzn. že pozemek by byl  uvolněn k 1.10.2002. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje     : Němcová 
 
 
 
2.4.  
Manž. Zemanovi, Kuřim, Rozdělovací 1353 – žádost o směnu pozemku v lokalitě „Díly 
za sv. Janem“ (příl.1E) 
 
Přijaté usnesení : 1081/2001 - ZM schvaluje  adresný záměr na směnu  části pozemku parc.č. 2654/2 

k.ú.Kuřim o výměře cca 8 m2 – vlastník Město Kuřim za část pozemku parc.č. 2654/33 
k.ú.Kuřim o vým. cca 5 m2 – vlastník SJM Zeman Zdeněk a Iveta bez cenového vyrovnání  
s podmínkou , že žadatelé manž. Zemanovi uhradí veškeré náklady spojené s převodem vč. 
daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 11 
 
Manž. Zemanovi  požádali  již v loňském roce o odprodej části pozemku parc.č. 2654/2 k.ú.Kuřim k zarovnání 
hranice pozemku – zahrady u novostavby RD v lokalitě „Díly za sv. Janem“.  Komise výstavby dne 6.12.2000 
doporučila žádost projednat až po vyjasnění situování STP plynovodu a po výjezdním zasedání komise, které se 
uskutečnilo dne 11.5.2001. Na základě zjištěných skutečností  a  násl. projednání v komisi  16.5.2001 tato  
směnu pozemků doporučuje. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje     : Němcová 
 
 
 
 
 
 
2.5.  
Výkup pozemků (GP) od obce Moravské  Knínice (příl.1F) 
 
Přijaté usnesení : 1082/2001 - ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

grafický příděl (GP) 1222 o vým. 99 m2 a 1223 o vým. 903 m2 z vlastnictví obce Moravské 

 4



Knínice do majetku Města Kuřimi za cenu 12,43 Kč/m2 s tím, že Město Kuřim jako 
nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vč. daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro  11 
 
Kontrolou evidenci majetku města bylo zjištěno, že Obec Moravské Knínice je dle výpisu z KN, LV číslo 3236 
pro obec a k.ú.Kuřim vlastníkem pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ grafický příděl (GP) číslo 
1222 o vým. 99 m2, 1223 o vým. 903 m2 a poz. 1247 o vým. 413 m2, které se nacházejí na našem k.ú. Jedná se 
o původní cesty, které jsou dnes součástí honu. Zastupitelstvo obce M.Knínice bylo vyzváno ke stanovisku ve 
věci možného odprodeje do vlast. města Kuřimi. Obdobná záležitost již byla realizována v roce 1999, kdy 
naopak Město Kuřim  obci Mor.Knínice  odprodalo pozemky – původní cesty za cenu 12,54 Kč/m2 (cena dle 
ZP)  s tím, že nabyvatel uhradil náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. Celkové 
náklady spojené s nabytím uvedených pozemků do majetku města představují částku 13..695,- Kč (z toho : cena 
za pozemky 12.565,- Kč, náklady 500,- Kč, daň 630,- Kč). 
Zastupitelstvo obce M.Knínice na svém zasedání dne 5.3.2001 nabídku projednalo a vyslovilo souhlas 
s odprodejem pozemků (GP) 1222, 1223.  Odprodej pozemku (GP) 1247  schválen nebyl, neboť v pozemku je 
veden kalovod z Moravských Knínic a obec si  jej nadále hodlá ve vlastnictví ponechat. 
 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje     : Němcová 
 
 
2.6.  
Ladislav Bikár- změna nájemní smlouvy (příl.8) 
 
Přijaté usnesení : 1083/2001 - ZM schvaluje změnu nájemní smlouvy manž. Ladislava a Marie Bikárových 

k bytu 1122/8 – NS se nově  uzavře na dobu neurčitou. 
Hlasováno : pro  11 
 
Smlouva s manžely Bikárovými byla uzavřena 8.1.1997 a do lhůty pěti let, kdy město mění nájemní smlouvu 
z doby určité na dobu neurčitou zbývá cca půl roku. Manželé se chtějí stěhovat do Brna , chtějí stávající byt 
vyměnit a proto je pro ně stávající znění smlouvy velkým handicapem. Návrh je předkládán s doporučením, 
neboť manželé Bikárovi vzorně hradili nájemné po celé období a byli skutečně dobrými až příkladnými 
nájemníky. 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje :  SO 
 
 
 
3. Výstavba města, investice, ÚP 
 
3.1.  
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení prodlouženého vodovodního 
řadu délky 41 m na ulici Na vyhlídce  (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1084/2001 - ZM schvaluje  uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi 

městem Kuřim a p. Šuterovou Marii, Na Královkách 884, Kuřim. Město se bude podílet 50% 
na nákladech stavby „ prodloužení vodovodního řadu délky 41 m na ulici Na vyhlídce“.  

Hlasováno : pro 11 
 
Město Kuřim obdrželo žádost p. Šuterové Marie o poskytnutí finančního příspěvku na zhotovení prodlouženého 
vodovodního řadu délky 41 m, JS 100, který bude po zhotovení sloužit jako přívod vody pro novostavbu RD. 
Toto prodloužení vodovodu  bude v budoucnosti sloužit také pro napojení  dalších pozemků, na kterých je  ÚPN 
SÚ  města Kuřimi plánována rodinná výstavba.  Předběžné náklady dle vypracované projektové dokumentace 
jsou určeny na cca 200 000 Kč za provedení prodloužení vodovodního řadu. 
    Město Kuřim odbor výstavby  navrhuje uzavřít mezi investorem stavby  a městem Kuřim smlouvu o sdružení 
a budoucím převodu investic s tím, že město na své náklady zajistí výběrové řízení na dodavatele stavby  a bude 
mu smluvním partnerem ve smlouvě o dílo, vlastní stavbu bude financovat přímo a jeho podíl bude činit 50 % 
nákladů.  Smlouvu s dodavatelem uzavře město poté, co investor složí na účet města  50 % částky odpovídající 
sjednaným nákladům stavby dle výběrového řízení.  Vodoprávní povolení si zajistí investor na vlastní náklady. 
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Závazky z vypořádání stavby budou uhrazeny do jednoho měsíce od kolaudace stavby.  Spoluvlastnický podíl na 
vybudovaném vodovodním řadu bude činit okamžikem kolaudace pro město 51 % a pro investora 49 %. Po 
kolaudaci převede investor bezúplatně ( darovací smlouvou) svou část do vlastnictví města. 

                                         Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                           Vyřizuje: Kříž Pavel 
Poznámka : 
Dr.Poledňák - navrhuje obdobný postup jako u manž.Täuberových. 
 
 
3.2.  
Výměna oken ZŠ Jungmannova 813 – II.etapa, Kuřim“  (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1085/2001 - ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   

„Výměna oken ZŠ Jungmannova 813 – II.etapa, Kuřim“ a souhlasí s navrženým pořadím 
firem na dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro 11 
 
Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem :  
1. Daman spol s.r.o., Ostrava ve výši 218 606 Kč vč. DPH 
2. Gromathic s r.o., Kuřim ve výši  203 086 Kč vč. DPH 
3. Profiplast spol. s.r.o., Brno ve výši 206 490 Kč vč. DPH 
4. Hoco Bauelemente s.r.o., Děčín ve výši 207 906 Kč vč. DPH 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1. Gromathic s.r.o., Kuřim 
2. Hoco Bauelemente s.r.o., Děčín 
3. Profiplast s.r.o., Brno 
4. Daman s.r.o., Ostrava 

                  Předkládá:  RNDr. Poledňák Igor 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
3.3.  
Změna plánu investic  č. 3/2001 (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1086/2001 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. 3/2001 - přístavba dvoutřídní MŠ 

s prioritou 4. 
Hlasováno : pro 11 
 
Změna plánu investic č. 3/2001  předpokládá: 
1) Začlenění do plánu investic novou akci „ Přístavba dvoutřídní MŠ„ s prioritou 4. 

Na tuto akci byla vypracována studie, která řeší  přístavbu  dvoutřídní mateřské školy ve dvou variantách, 
varianta I. – přístavba MŠ Popkova, varianta II- přístavba ZŠ Tyršova.  Tato studie je k nahlédnutí na 
odboru výstavby. 

         Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje : Kříž Pavel 

 
 
3.4.  
Změna č. IVa ÚPN SÚ města Kuřimi sestávající se ze změny H (příl. 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1087/2001 - ZM schvaluje změnu č. IVa územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 

sestávající se ze změny H dle návrhu  a vydá vyhlášku o změně č. IVa ÚPN SÚ. 
Hlasováno : pro 11 
 
Změna H : 
Důvodem pořízení změny č. IVa sestávající se ze změny H územního plánu SÚ města Kuřimi, vyvolanou 
Městem Kuřimí je skutečnost, že schválený územní plán řeší náměstí 1. května  návrhem ploch občanského 
vybavení, návrhem ploch dopravy a část ponechává jako plochy stávajících místních komunikací. Význam 
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centrální zóny jako rozvojové a současně nejvýznamnější přestavbové plochy pro rozvoj městských funkcí je 
uveden v návrhu regulativů územního rozvoje.  
     Z těchto důvodů je proto nutné v grafických přílohách celý prostor náměstí 1 května jednoznačně vymezit, 
jako zónu veřejného a občanského vybavení celoměstského a regionálního významu –U(C) (fialovou barvou) 
s tím, že se v plném rozsahu jedná o zónu centrální U (C), kde jsou přípustné ty druhy funkčního využití, které 
jsou stanoveny přílohou vyhlášky o závazných částech ÚPN SÚ města Kuřimi, návrhem regulativů územního 
rozvoje. 
     Změnou H budou dotčeny zcela nebo jen částečně tyto pozemky 293/1, 293/4, 289/1 a 290/1 v k.ú. Kuřim.  
Pozemky leží v současně zastavěném území města, v lokalitě náměstí 1. května a v současné době jsou pozemky  
využívány ke komerčním aktivitám (tržiště, kolotoče) a parkování aut a jejich průjezdům. 
 
Oznámení o projednání konceptu a návrhu bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 15.11.2000 do 22.1.2001. Dotčené 
orgány se vyjádřily do 22.1.2001, jednání s veřejností bylo dne 19.12.2001 s možností vyjádření se do 
22.1.2001.  K projednávání byly doložena veškerá kladná stanoviska DOSS. Námitky nebyly vzneseny.  
  

                   Předkládá: Ing. Veselý František 
                        Vyřizuje : Dokládalová Monika 
 
Přestávka 18:30 – 18:40 hod. 
 
 
3.5.  
Výstavba tenisových kurtů u sokolovny (příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1088/2001- ZM schvaluje příspěvek TJ Sokol Kuřim na výstavbu tenisových kurtů u objektu 

sokolovny ve výši rozdílu investičních nákladů a grantu (700 tis. Kč) přiděleného TJ Sokol 
Kuřim  s termínem  čerpání v  r. 2002. 

Hlasováno : pro 11 
 
TJ Sokol Kuřim obdržel grant z programu „Venkovní sportoviště“ přidělený ČOS na výstavbu dvou tenisových 
kurtů ve výši  700.000,- Kč. Grant byl přidělen na základě žádosti TJ Sokol Kuřim a na základě zpracované 
studie a musí být vyčerpán v letošním roce. Hřiště jsou uvažována v prostoru mezi sokolovnou a ZŠ Tyršova . 
TJ Sokol zadal zpracování  projektové dokumentace  na výstavbu sportovišť (zpracovává ing.Štarha), na základě 
které bude  stanoven rozpočet akce.Z podkladů studie je však zřejmé, že celkové náklady budou podstatně vyšší, 
než je výše grantu, odhad činí 1,6 mil. Kč ( v podmínkách grantu je mimo jiné uvedeno, že jednota musí zajistit 
další zdroje ve výši min. 30% nákladů). Protože jednota disponuje prostředky prakticky pouze na provoz 
sokolovny, je zřejmé, pokud se jí nepodaří získat prostředky vně, bude se muset grantu zříci. 
Předkladatel navrhuje (s přihlédnutím k tomu, že město se samo pokoušelo získat prostředky na výstavbu 
sportoviště  v tomto prostoru a zatím neúspěšně a s přihlédnutím k tomu, že stavba je v souladu se záměry města 
v tomto prostoru), aby ZM učinilo příslib Sokolu Kuřim, že grant dokryje do výše  investičních nákladů z 
vlastních zdrojů za podmínek, že Město Kuřim se bude podílet na vyhlášení a průběhu výběrového řízení, za 
podmínek stanovených školou (škola žádá zachování nouzového východu z tělocvičny, zakrytí oken tělocvičny 
sítí nebo pletivem a bezplatné zapůjčení hřiště pro potřebu v dopoledních hodinách), popř. dalších podmínek.  
Přepokládané krytí : FRR, možnost částečného dofinancování v příštím roce. 
         Předkládá : Ing.M.Kotek 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek – TJ Sokol Kuřim nechyl zpracovat studii (ing.Štarhou) kurtů. Předpokládají umělý povrch. Pokud by 

se město na výstavbě podílelo, účastnilo by se výběru stavební firmy i povrchu.. Projekt ještě není 
hotov. 

Dr. Holman – je třeba se rozhodnout, zda  povrch bude  umělé nebo antuka. Pro umělý povrch se investoři 
rozhodují,  pokud není k dispozici voda, není kdo na údržbu, nebo mají dostatek peněz a chtějí  max. 
kvalitní povrch.  
Navrhuje příspěvek Sokolu schválit  na r.2002. 

V. Zejda   – kdo rozhodne o povrchu? 
Ing. Kotek – nějaké vstupní informace  již  máme ze zkušeností Tišnova a Brna-Bohunic. 
Ing.Veselý -  v Tišnově  a Brně - Bystrci jednoznačně pozitivně  hodnotí  umělý povrch. Rovněž  v ZŠ 

v Bohunicích umělý povrch hodnotí jednoznačně kladně (slouží  přes 6 let, povrch je stále velmi  
kvalitní a snadno regenerovatelný). 

Dr.Holman – ale žádný z nich s tímto povrchem nemá zkušenosti 15-20 let. 
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Ing.Veselý   - kurty by byly využívány dětmi ZŠ Tyršova a event. sportovním odd.   
 
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Municipální úvěr KB k výstavbě ZUŠ (příl. 8A) 
 
Přijaté usnesení : 1089/2001 - ZM schvaluje změnu svých usnesení č. 1248/2000 a 1249/2000, namísto 

hypotečního úvěru se na výstavbu ZUŠ schvaluje  úvěr municipální  od Komerční banky, do 
výše 20 mil. s pevnou sazbou na pět let  6,7% s datem splatnosti v roce 2011 dle nabídky ze 
dne 28.5.01. 

Hlasováno : pro  11 
 
V souvislosti s přípravou úvěrové smlouvy nám KB navrhuje jiný druh úvěru stejné výše a stejného úročení. 
Tento úvěr má výhodu, protože nevyžaduje ručení.  V případě hypotečního úvěru došlo k potížím v tom smyslu, 
že budovy určené k ručení a to ZUŠ i budova MěÚ byly znalcem ohodnoceny každá na cca 5 mil. což je ( 
neuvěřitelné) málo pro zajištění hypotéky a proto musí pobočka žádat v Praze o výjimku. Přijetí municipálního 
úvěru by celou záležitost zjednodušilo, navíc bychom nemuseli zastavovat budovu MěÚ , což  je významné pro 
její využití jako pověřeného úřadu III. stupně i pro případnou realizaci střešní nástavby. 

 
  Předkládá:RNDr.I. Poledňák 

        Vyřizuje: FO 
 
 
4.2.  
Půjčky na bytovou výstavbu – dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 (příl.9A) 
 
Přijaté usnesení : 1090/2001 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města 

Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění 
pozdějších změn a doplňků  dle návrhu. 

Hlasováno : pro  11 
 
Dne 2.3.2001 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavby ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších novel a 
doplňků.  Žádosti byly podávány do 18.5.2001.Ve stanoveném termínu bylo přijato 12 žádostí o půjčku. Celkový 
objem požadovaných půjček činí 2 187 500,- Kč. U žadatelek č.11 a 12 se jedná o atypické žádosti , u žadatelky 
č. 11 se jedná o přebudování provozovny a dílny v objektu ubytovny na ulici Wolkerova na byt 2+1, poskytnutí 
půjčky je podmíněno pravomocným kolaudačním rozhodnutím, vydaným SÚ MěÚ Kuřim. Žadatelka č. 12 žádá 
o poskytnutí půjčky na zakoupení jednogarsonky na ulici Wolkerova, která je prohlášením vlastníka označena 
jako bytová jednotka 947/84 a v současné době probíhá stavební řízení směřující ke kolaudaci. SO předkládá ZM 
ke zvážení, zda v případě č. 12 půjčku poskytnout. Ostatní žádosti vyhovují podmínkám  výše uvedené vyhlášky. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   L.Krejčová 

 
 
 
5. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
(příl.10A-D) 
 
Přijaté usnesení : 1091/2001 - ZM schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu komise  s doplněním. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Dne 23.5.2001 zasedala dle plánu komise pro posouzení žádostí o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti (KF). 
Komise projednala žádosti 11 žadatelů, 2 žádosti jsou zaslány přímo členům zastupitelstva, neboť žadatelé o 

příspěvek jsou členy komise KF. Jedná se o žádost p.R.Ekla -  uspořádání sportovní akce „Plechový muž – 
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Plechová žena“ a žádost p.N.Chocholáčové - uspořádání letního koncertu v rámci letního prázdninového 
kytarového koncertu – viz přílohy. 

 
 Žadatelé č.j. žádaný 

příspěvek 
využití příspěvku dle žádosti doporuč. 

příspěvek 

1.  Městská knihovna 2865/373 10.000.- nákup CD s  mluveným slovem 10.000,- 

2 Sdružení zdravot.postižených 2820/367 2.000,- Na vstupenky do divadla 2.000,- 

3. SK Kuřim, odd. volejbalu 2641/332 47.000,- cestovné, nájem a rozhodčí odd. 
žáků,  mužů a žen 

39.000,- 

4. Český zahrádkář. Svaz Kuřim-
Podlesí 

2336/279 8.000,-  Oblastní výstava ovoce a zeleniny 8.000,- 

5. Římskokatol.farnost Kuřim 2887/377 22.000,- nákup hudebních nástrojů(kytary, 
bubny,mikrofon, 
zesil.,reproduktory)pro romskou 
mládež 

0,- 

  2888/376 9.000,- 2-3 koncerty a divadlo jednoho herce 3.000,- 

6. Plavecký klub Kuřim 2810/378 5.000,- startovné,  doprava a účastnické 
poplatky dětí  

5.000,- 

7. Občanské sdružení Petrov 2889/375 6.000,- jednodenní výlety, Romská pouť- pro 
kuřimské romské děti 

2.000,- 

8. Sbor dobrovolných hasičů 2892/379 2.500,- medaile a diplomy do soutěže 
kolektivů mladých hasičů v požárním 
sportu - Plamen 

2.500,- 

9. Naděžda Chocholáčová 2906/384 3.000,- na uspořádání 2 koncertů(Gajdoši a 
konzervatoriské) v rámci Letního 
kytarového kurzu 

3.000,- 

10. Základní umělecká škola Kuřim 2905/383 1000,- převod  nevyčerpaných prostředků 
(2.500,-dle  smlouvy KF-11/2001 a 
příspěvek 1000,- na soutěž JUNIOR 
NOTE 

1.000,- 

11. Rostislav Ekl 2922/389 5.000,- závody Plechový muž - Plechová 
žena 

5.000,- 

12. Ing.Jiří Široký 2939 3.000,- poháry nebo ceny na nohejbalový 
turnaj 

3.000,- 

13.  Svaz postiž.civil.chorobami 654/106     ? na činnost a pronájmy tělocvičen 150,-/1 člen 

 
Ze zápisu komise KF 

Přítomni : p.M.Vičar, F.Doné, A.Szabová, I.Švaňhalová, D.Stražovská, A.Kadlec 
Host :  Jiří Brabec 

ad 1 –  schváleno bez připomínek 
ad 2 – schváleno bez připomínek 
ad 3 -  pro příští  žádost doložit příjmy,  částka schválena bez  8 tis. pro rozhodčí družstev  dospělých 
ad 4 –schváleno bez připomínek 
ad 5 - neschváleno 
ad 5 – schváleny 3.00,- do konce roku 2001,komise doporučuje vybírat vstupné a koordinovat  vystoupení se 

MSCK. Zbytek přeloženo do další komise FK. 
ad 6 – schváleno bez připomínek 
ad 7 - v event. další žádosti  komise žádá  podrobnější rozpočet, nyní schválena částka 2.000,-  na cestovné a 

vstupné na kulturní akce. 
ad 8 – schváleno, komise žádá předkládat žádosti v dostatečném předstihu 
ad 9 – žádost  nebyla posuzována, předloženo  přímo k posouzení ZM 
ad 10 – schváleno bez připomínek 
ad 11 - žádost  nebyla posuzována, předloženo  přímo k posouzení ZM 
ad 12 – příspěvek schválen, poháry viz.Dr.Holman 
ad 13 – komise doporučuje 150,-Kč/osobu z Kuřimi k úhradě tělocvičny 
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         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje   : D. Stražovská 
Doplnění: 
1. Základní umělecká škola v Kuřimi požádala dodatečně o příspěvek   2.000,-  na pronájem sálu  KD na 

závěrečné vystoupení z¨žáků tanečního oboru. 
Hlasováno :  pro 11 - schváleno 

2. FC Kuřim - kopaná požádala dodatečně o příspěvek 15.000,-  na uspořádání oslav k 70 výročí klubu. 
Dr. Holman nesouhlasí  se schválením příspěvku, žádost nebyla řádně projednána v komisi KF. 
Hlasováno o jeho návrhu příspěvek neposkytnout  – pro 5 

 Ing.Krupica  navrhuje fotbalovému klubu poskytnout příspěvek v poloviční výši – 7.500,-.  
Hlasováno o návrhu :  pro 11 - schváleno 

Během projednávání tohoto bodu se vzdálil Dr.Holman a  dostavila se Dr. Horáková. 
 
3. Žádosti členů komise KF (řádně v termínu předložené) projednalo a schválilo ZM v žádaném rozsahu: 

- R.Ekl  - závod Plechový muž -  Plechová žena  - 5.000,- 
   Hlasováno : pro 11 – schváleno 
- N.Chocholáčová – uspořádání koncertů v rámci Letní kytarové školy- 3.000,- 

     Hlasováno -  pro 11 - schváleno 
 
Na jednání se vrátil l Dr.Holman  – přítomno 12 členů ZM. 
 
 
 
6. Novelizace zřizovacích  listin příspěvkových organizací  - Penzion pro důchodce (příl. č. 
11A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1092/2001 - ZM  schvaluje  novelizované zřizovací listiny příspěvkových organizací Města 

Kuřimi -  Penzionu pro důchodce, Služeb  města Kuřimi a Základní školy, Tyršova 1255. 
Hlasováno : pro 12 
 
Zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je nově stanovena povinnost zapisovat 
příspěvkové organizace do obchodního rejstříku.Ve zřizovacích listinách,které je nutno při zápisu předkládat, je 
povinností uvádět některé údaje,které ve starých zřizovacích listinách chybí,proto je ZM předkládán návrh na 
jejich novelizace.Konkrétně se jedná o SMK,ZŠ Tyršova a Penzion.Statuty k těmto listinám budou dopracovány 
ihned po jejich zápisu,pro zápis samotný nejsou nutností.Oficiální název školy Tyršova bude upřesněn na 
jednání zastupitelstva,po konzultaci s Ministerstvem školství – zajišťuje Dr.Motlíček. 

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

 
 
Návrat k bodu 3 programu – Výstavba města 
 
 
3.6. Výběr vodního prvku a parkových úprav pro sekci „A“ nám. 1. května (příl.6A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1093/2001 - ZM schvaluje odměnu ve výši 10.000,- Kč prvním pěti  zpracovatelům studie 

vodního prvku na nám. 1. května v Kuřimi - p.Pavlu Opočenskému, akad. soch. Michalovi 
Gabrielovi, akad. soch. Stefanu Milkovovi, akad. soch. Lukášovi Rittsteinovi,  a p.Jiřímu 
Šiborovi. 

Hlasováno  : pro 12 
 
V souladu s usnesením ZM č. 1041/2001 a 1042/2001poptalo Město Kuřim zpracování studie na výstavbu 
vodního prvku  a architektonického řešení plochy nám. 1. května. Město Kuřim u 13 autorů . Zadání viz příloha. 
Město obdrželo nabídky na řešení zadané části náměstí od 10 autorů. Komise pro posouzení nabídek vybrala 5 
nabídek, které doporučuje ZM do užšího výběru a stanovila pořadí takto: 
 

1) Nabídka č. 4 Pavel Opočenský, Neklanova 40, 128 00 PRAHA 
2) Nabídka č. 5 akad. sochař Michal Gabriel, Dlouhá 32, 110 00 PRAHA 
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3) Nabídka č. 8 akad. sochař Stefan Milkov, Jana Zajíce 10, 170 00 PRAHA 
4) Nabídka č. 3 Lukáš Rittstein, Dolní Břežany 411, 252 41 
5) Nabídka č. 2 Jiří Šibor, Lidická 32, 602 00 BRNO 
 

Všechny návrhy je možné shlédnout na výstavě ve velkém sále kulturního domu do  neděle 3. 6. 2001 denně od 
14 do 18 hod., v pondělí 4.6. od 14 do 16 hod. V průběhu výstavy až do neděle 3.6. je současně pořádána veřejná 
anketa, jejíž výsledek může být zastupitelstvu pomocným vodítkem ke konečnému rozhodnutí o výběru 
vhodného řešení. Výběr vhodného prvku a podoby náměstí považuji za rozhodující krok k tomu, zda se podaří 
oživit dosud mrtvé náměstí do podoby živého a příjemného centra města a pobídnout investory k dostavbě linie 
podnikatelských domů. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek - z 15 oslovených  firem se účastnilo 10 firem, po  ukončení  soutěže byl doručen ještě jeden návrh 

z laické  veřejnosti - od sl. Ivanky Červenkové ( 10 let ). 
Následně v krátkosti  přestavil všechny návrhy a pořadí prvních 5 nejlépe hodnocených účastníků 

soutěže odbornou komisí. Tito  účastníci soutěže budou  odměněni částkou 10.000,-Kč. 
Jsou to návrhy:  

 1. Nabídka č. 4 Pavel Opočenský, Neklanova 40, 128 00 PRAHA 
 2. Nabídka č. 5 akad. sochař Michal Gabriel, Dlouhá 32, 110 00 PRAHA 

3. Nabídka č. 8 akad. sochař Stefan Milkov, Jana Zajíce 10, 170 00 PRAHA 
4. Nabídka č. 3 Lukáš Rittstein, Dolní Břežany 411, 252 41 

 5. Nabídka č. 2 Jiří Šibor, Lidická 32, 602 00 BRNO 
 

 
Po dobu  cca 2 týdnů byly  modely  vodního prvku  vystaveny pro veřejnost, aby se tak mohla 
s jednotlivými  projekty seznámit vyjádřit se k nim. V této anketě byly  nejlépe hodnoceny nabídky čís. 
5.,1., 2.,4.,7. 

Ing.Novotná – před zahájením stavby prodejny firmou Ahold přišel architekt  této firmy s návrhem, jak řešit 
sekci „A“ náměstí. Já jsem iniciovala výběrové řízení na tuto studii a výběrovou komisi na vysoké 
odborné  úrovni.  
Následně Ing.Novotná představila práci této 12 členné komise a její výsledek. Navrhuje respektovat 
doporučení odborníků, tedy realizovat návrh vodního prvku a parkové úpravy dle návrhu p.Pavla 
Opočenského. 

Ing.Kotek – považuji všechny návrhy za velmi kvalitní a navrhuje přiklonit se k názoru veřejnosti, tedy schválit 
zadání projektové dokumentace na výstavbu vodního prvku a parkové úpravy dle nabídky čís. 5 -  
akad. sochaře Michala Gabriela, protože vodní prvek je koncipován  především pro veřejnost. 

Dr. Holman – doporučuje rovněž  respektovat odbornou komisi a schválit  návrh P.Opočenského. 
J.Brabec (Zlobice) doporučuje rovněž respektovat a schválit návrh odborné komise. 
p.Wenzel (jeden o účastníků VŘ) – i odborná komise se může mýlit, třebaže  je dílo vysoce hodnoceno, nemusí 

se hodit do daného prostředí.. 
 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu Ing.Kotka :  
ZM schvaluje zadání projektové dokumentace na výstavbu vodního prvku a parkové úpravy sekce „A“ nám. 1. 

května u  akad.sochaře Michala Gabriela. 
Hlasováno : pro 1, proti 4, zdrž. 6 – návrh neschválen 
 
 
Přijaté usnesení : 1094/2001 - ZM schvaluje zadání projektové dokumentace na výstavbu vodního prvku a 

parkové úpravy sekce „A“ nám. 1. května u  sochaře Pavla Opočenského. 
Hlasováno :.pro 11, proti  1 
 
 
 
 
7. Různé 
 
7.1. Oprava usnesení 1051/2001 – půjčky z FRB (příl.12) 
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Přijaté usnesení: 1095/2001 - ZM  bere na vědomí opravu usnesení ZM č. 1051/2001 ze dne 23.4.2001 o 
poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení (FRB) – I. kolo výběrového řízení v roce 2001   

Hlasováno : pro 12  
 
V materiálu k jednání ZM dne 23.4.2001 na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB) v roce 2001 došlo 
v příloze Pořadí FRB – I.kolo 2001 ke dvěma překlepům, a to u žadatelů s pořadovým číslem  8 a 10. 
Správná výška půjčky v souladu se žádostmi i s vyhláškou o FRB na účel s kódem 08 – půdní vestavba, má činit 
v obou případech 150.000,- Kč. Tím se současně mění i celkový součet poskytnutých půjček na 1,530.000,- Kč. 
Navrhujeme, proto, provést v tomto smyslu opravu přílohy usnesení č.1051/2001. 

 
                                                              Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 

                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
7.2. 
SELF servis, s.r.o., zastoupená dle plné moci firmou ZK-Brno s.r.o. – žádost o schválení 
„Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“ na pozemcích ve vlastnictví města 
Kuřimi pro uložení dálkových optických kabelů 
 
Přijaté usnesení : 1096/2001 - ZM neschvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“  pro 

uložení optických kabelů na k.ú. Kuřim na pozemcích v majetku města dle přiložené situace 
s tím, že doporučuje přepracovat vedení trasy kabelu dle vyjádření odboru výstavby MěÚ 
v Kuřimi  a v součinnosti s připomínkami Městského technického centra Kuřim, spol. s r.o. 
ze dne 30.5.2001. 

Hlasováno : pro 12 
 
SELF servis s.r.o. požádala o vyjádření souhlasu k výstavbě optické kabelové trasy Rosice-Tišnov-Kuřim. Dle 
předložené situace vede trasa zámeckou zahradou, přechází přes komunikaci ul. Zámecká a dále pod areálem 
bývalého státního statku „Křivá“. SO může s určitostí potvrdit, že pouze pozemek parc.č. 2703 – zámecká 
zahrada – je v majetku Města Kuřimi, dle evidence  parc. EN 2704  je zapsána na LV č. 2 – ČR OKÚ Brno-
venkov a  ve vlastnictví  města je parc. PK č. 2533/1  díl 1 (díl 2 je opět v majetku ČR OKÚ). Z předložené 
dokumentace není patrno, který díl trasa postihuje. 
OV nesouhlasí s navrženou trasou kabelů – viz příloha.  MTCK s.r.o. záležitost se spol. SELF servis  
konzultovalo a  vzneslo připomínky k zamýšlené trase optického kabelu – viz dopis ze dne  30.5.2001. 
Materiál je předkládán k projednání ZM v souladu s ust. § 85 zák.č. 128/2000 Sb. 
 
          Předkládá : Ing. Kotek 
          Vyřizuje   : Němcová 
Poznámka: 
Dr.Poledňák - doporučuje  dohodu neschválit, trasa se musí  dopracovat. 
 
 
Přestávka 20:10 – 20:25 hod. 
 
 
7.3.  
Akcie ČS spořitelny  (příl.16A,B) 
 
Návrhy usnesení viz příloha 1A 
 
Erste  Bank der österreichischen Sparlassen AG  se obrátili na  města ČR  s nabídkou na odkup prioritních  akcií 
České spořitelny, a.s., které byly na města  v rámci  privatizačního projektu ČS  převedeny.  Městům za jednu  
akcii bylo nabídku 122,- Kč s tím, že cena může vzrůst na  137,- Kč. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - akcie ČS jsou nepřevoditelné, dosavadní zisk máme jen z dividend ( 15.000/rok ).  Pokud je  

prodáme, získáme cca 940 tis..  Pokud se ale sejde alespoň 60% akcií, budou se moci akcie 
prodat.. Převoditelnost je pouze mezi městy,  nabídka „Erstre trvá do 9. července t.r. 

Ing. Kotek  -  pokud by se hodnota  akcií v horizontu  l0 let zvýšila, bude městům rozdíl doplacen. 
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Ing.Varmužka  - v současné době obce čekají  „na Prahu“,  na jakou cenu přistoupí. 
Dr.Poledňák je nakloněn záměru akcie prodat. 
 
Po krátké poradě  navrhují poradit  se o postupu s investičním poradcem, firmou Patria Asset Management, a.s.  
a  následně  k tomuto  rozhodnutí  svolat  mimořádní jednání zastupitelstva  25. června ( ve 20 hod.). 
 
 
7.4. Dotace  na výstavbu  nájemních bytů na akci „Bezručova č.- 5 bytů“ (příl.17) 
 
Dr.Poledňák informoval, že Státní fond rozvoje bydlení schválil  městu Kuřimi žádost o státní dotace na 
výstavbu 5  bytů  na ul.Bezručova č. Vzhledem k tomu, že město cca 2 roky (až na výjimky) se nepřiděly obecní 
byty, navrhuje  tyto byty postavit jako „obecní“. 
Dr.Holman  - navrhuje  stavět raději i byty družstevní. 
Ing.Kotek - navrhuje stavět  byty obecní. 
Ing.Krupica -  je naděje, že by jsme dostali dotace pro byty na  ul. Školní ? 
Ing. Kotek -  město  má podány 3 žádosti, ale příslib jsme dostali na byty  na ul. Bezručova. 
V.Zejda -   stavba na ul. Školní bude  určitě fin. náročnější.  Technické parametry mluví ve prospěch  

ul.Bezručova. 
Hlasováno  orientačně, aby byly tyto byty „obecní a v tomto směru se zpracovávala agenda -  schváleno  
11 hlasy. 
 
Rozhodnutí  této bytové výstavbě je  nutné udělat na konce června, proto bude rovněž projednáno na mimoř. 
jednání zastupitelstva 25.6. 
 
 
7.5. 
MTCK s.r.o. – návrh dodatku ceníku služeb za připojení účastníka (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1097/2001 - ZM ukládá RM vydat dodatek ceníku 01/2001 služeb MTCK s.r.o., který 

umožní  úhradu  připojovacího  poplatku ke kabelové televizi ve splátkách. 
Hlasováno : pro 12 
 
Jednatel  MTCK s.r.o. p.M.Uchytil  předkládá zastupitelstvu návrh dodatku ceníku služeb za připojení nového 
účastníka  k TKR. 
Smyslem návrhu je umožnit okamžité připojení nového účastníka ke kabelové televizi bez toho, že by  musel 
jednorázově zaplatit  připojovací poplatek. Dodatek by tak umožňoval zaplatit připojení formou 10 – 12 splátek, 
čímž se vyjde vstříc domácnostem s nižšími příjmy nebo těm, kteří splácejí půjčky či hypotéky.  
Splátkový kalendář: A) bytové domy : 10 splátek po 300,- Kč do výše 3.000,- Kč 
   B) rodinné domy: 12 splátek po 300,- Kč do výše 3.600,- Kč 
 
         Předkládá : M.Uchytil – člen ZM 
Poznámka: 
p.Uchytil – tímto návrhem reagujeme na situaci vyvolanou prodejem bytů na ubytovně Wolkerova. Tito vlastníci  

nás žádali o splátkou  službu. 
Dr.Poledňák - připomínka  k původnímu návrhu, v němž je klauzule o propadnutí všech složených splátek 

v případě, že nebude dodržena  i jediná splátka.  
A.Kadlec – tento náš návrh by nebyl  až tak striktní. Pokud by nás dotyčný člověk ještě před nedodržením 

splátky kontaktoval, je možné se dohodnout.  
 
 
Dr.Poledňák informoval, že při cestě do Malhostovic je na prodej chata, která by se dala použít  jako náhradní  
bydlení  pro ty, co by měli soudní vystěhování. Návrh bude zpracován do dalšího ZM. 
 
 
Dr.Holman navrhuje přijmout níže uvedené blahopřejné usnesení: 
Přijaté usnesení : 1098/2001 - ZM blahopřeje p. Zdeňku Klusákovi k 1. místu na Mistrovství  Evropy ve 

vzpíraní v kategorii  MASTERS. 
Hlasováno : pro 12 
 
Dále navrhuje vyhlásit VŘ na dodavatele zpravodajství TKR, členy výběr. komise by byli ZM. 
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Dr.Poledňák  doporučuje, aby bylo zadání k VŘ předloženo písemně a navrhuje aby se o takto předloženém 
návrhu  nehlasovalo. 
Krátká diskuze podmínkách a hodnocení soutěže. 
 
 
Dr.Holman - je zpracován materiál „plnění usnesení „ ? 
Ing.Veselý – ano, je zpracován. 
 
Dr.Holman  žádá do  mimoř.  zasedání  ZM vypracovat  aktuální tabulku  „přehled investičních akcí „. 
 
 
P.Vodka navrhuje schválit sl.Ivance Červenkové (10 let) věcnou odměnu za vytvoření keramického návrhu 
„vodního prvku“ na nám.1. května. 
 
Přijaté usnesení : 1099/2001 - ZM schvaluje Ivaně Červenkové věcný dar ve výši 500,- Kč za vytvoření 

návrhu  na vodní prvek na nám. 1. května. 
Hlasováno : pro 11, zdrž.1 
 
 
Dr.Poledňák - navrhuje kontaktovat nějaké město v Srbsku postižené válkou a dlouhodobě mu finančně 
vypomáhat. Orientačně hlasováno - souhlasilo by 8 z 12 zastupitelů. 
 
 
Ing. Kotek vyzval k vylosováni 4 účastníků ankety pořádané u příležitosti výstavby architektonických návrhů  
vodního prvku  a  nám. 1. května v Kuřimi.  
Hlasováno,  aby vylosovaní mimo drobné věcné ceny obdrželi i peněžní odměnu 100,- až 400, Kč - pro 11, 
zdrž.1 
Losováno: 
4. cena -  mapu  Svratecka  a 100,- Kč  -  získal  účastník čís. 181 -  Jiří Ustohal, Na Královkách  930, Kuřim. 
3. cena -  Knihu o Kuřimi    a  200,- Kč  -   získal  účastník čís.  48 -  Radim Novák , Sv.Čecha, Kuřim 
2. cena -  videokazetu o Kuřimi a 300,- Kč - získal účastník čís. 23 -  Jiří Pelar, Mečířova  45, Brno 
1. cena -  20 volných vstupů na bazén a 400,- Kč - získal účast. čís. 182 – Josef  Novák, Bezručova  1112, Kuřim 
 
Přijaté  usnesení : 1100/2001 - ZM schvaluje věcné a finanční ceny účastníkům ankety pořádané u příležitosti 
výstavby  architektonických návrhů  vodního prvku  a  nám. 1. května v Kuřimi. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1078/2001  - ZM schvaluje manž. Al-Dury, Kuřim, Zborovská 886 odprodej části pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1830/1 k.ú.Kuřim část „C“ (dle přílohy 1B) o výměře 
cca 170 m2 k rozšíření zahrady  za cenu  350,- Kč/m2 s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem, 
včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1079/2001 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3271 k.ú.Kuřim o výměře cca 55 m2 k rozšíření 
zahrady manž. Báborovým, Kuřim, Fučíkova 861 za cenu 350,- Kč/m2 pozemku s  podmínkou úhrady nákladů 
spojených s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1080/2001 - ZM schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby pozemku parc.č. 3396 
k.ú.Kuřim o výměře 2105 m2 ke komerčnímu využití spol. s  r.o. CORIMEX, se sídlem  Kuřim, Šmeralova 789 
za cenu 1.000,- Kč /m2 pozemku s tím, že v nájmu bude uhrazena polovina z  této ceny a při prodeji druhá 
polovina ceny + náklady a daň z převodu nemovitosti. 
 
1081/2001 - ZM schvaluje  adresný záměr na směnu  části pozemku parc.č. 2654/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 8 
m2 – vlastník Město Kuřim, za část pozemku parc.č. 2654/33 k.ú.Kuřim o vým. cca 5 m2 – vlastník SJM Zeman 
Zdeněk a Iveta bez cenového vyrovnání  s podmínkou , že žadatelé manž. Zemanovi uhradí veškeré náklady 
spojené s převodem vč. daně z převodu nemovitosti. 
 
1082/2001 - ZM schvaluje nabytí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ grafický příděl (GP) 
1222 o vým. 99 m2 a 1223 o vým. 903 m2 z vlastnictví obce Moravské Knínice do majetku Města Kuřimi za 
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cenu 12,43 Kč/m2 s tím, že Město Kuřim jako nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vč. daně 
z převodu nemovitosti. 
 
1083/2001 - ZM schvaluje změnu nájemní smlouvy manž. Ladislava a Marie Bikárových k bytu č. 1122/8 
ul.Bezručova č.  – NS se nově  uzavře na dobu neurčitou. 
 
1084/2001 - ZM schvaluje  uzavření smlouvy o sdružení a budoucím převodu investice mezi Městem Kuřim a 
p. Marií Šuterovou, Kuřim, Na Královkách 884. Město se bude podílet 50% na nákladech stavby „ prodloužení 
vodovodního řadu délky 41 m na ul. Na vyhlídce“.  
 
1085/2001 - ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   „Výměna oken ZŠ Kuřim, 
Jungmannova 813 – II.etapa“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 
 
1086/2001 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. 3/2001 - přístavba dvoutřídní MŠ s prioritou 4. 
 
1087/2001 - ZM schvaluje změnu č. IVa  územního plánu sídelního útvaru Města Kuřimi sestávající se ze 
změny „H“ dle návrhu  a vydá vyhlášku o změně č. IVa  ÚPN SÚ. 
 
1088/2001- ZM schvaluje příspěvek TJ Sokol Kuřim na výstavbu tenisových kurtů u objektu sokolovny ve výši 
rozdílu investičních nákladů a grantu (700 tis. Kč) přiděleného TJ Sokol Kuřim. Termín  čerpání příspěvku  r. 
2002. 
 
1089/2001 - ZM schvaluje změnu svých usnesení č. 1248/2000 a 1249/2000. Namísto hypotečního úvěru se na 
výstavbu ZUŠ schvaluje  úvěr municipální  od Komerční banky, do výše 20 mil. s pevnou úrokovou sazbou 
6,7% na pět let,  s datem splatnosti v roce 2011 -  dle nabídky KB ze dne 28.5.2001. 
 
1090/2001 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o 
poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 ve znění pozdějších změn a doplňků - dle návrhu. 
 
1091/2001 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu 
výběrové komise - s doplněním. 
 
1092/2001 - ZM schvaluje novelizaci zřizovacích listin příspěvkových organizací Města Kuřimi - Penzionu pro 
důchodce, Služeb  města Kuřimi a Základní školy Kuřim, Tyršova 1255. 
 
1093/2001 - ZM schvaluje odměnu ve výši 10.000,- Kč prvním pěti  zpracovatelům studie vodního prvku na 
nám. 1. května v Kuřimi - p.Pavlu Opočenskému, akad. soch. Michalu Gabrielovi, akad. soch. Stefanu 
Milkovovi, akad. soch. Lukáši Rittsteinovi,  a p.Jiřímu Šiborovi. 
  
1094/2001 - ZM schvaluje zadání projektové dokumentace na výstavbu vodního prvku a parkové úpravy sekce 
„A“ nám. 1. května u  sochaře p. Pavla Opočenského. 
  
1095/2001 - ZM  bere na vědomí opravu usnesení ZM č. 1051/2001 ze dne 23.4.2001 o poskytnutí půjček z 
„Fondu rozvoje bydlení (FRB) – I. kolo výběrového řízení v roce 2001. 
 
1096/2001 - ZM neschvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“  pro uložení optických 
kabelů na k.ú. Kuřim na pozemcích v majetku města dle přiložené situace s tím, že doporučuje přepracovat 
vedení trasy kabelu dle vyjádření odboru výstavby MěÚ v Kuřimi  a v součinnosti s připomínkami Městského 
technického centra Kuřim, spol. s r.o. ze dne 30.5.2001. 
 
1097/2001 - ZM ukládá RM vydat dodatek ceníku 01/2001 služeb MTCK s.r.o., který umožní úhradu 
připojovacího  poplatku ke kabelové televizi ve splátkách. 
 
1098/2001 - ZM blahopřeje p. Zdeňku Klusákovi k 1. místu na Mistrovství  Evropy ve vzpíraní v kategorii  
MASTERS. 
 
1099/2001 - ZM schvaluje sl. Ivaně Červenkové věcný dar ve výši 500,- Kč za vytvoření návrhu  na vodní 
prvek na nám. 1. května. 
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1100/2001 - ZM schvaluje věcné a finanční ceny účastníkům ankety pořádané u příležitosti výstavby  
architektonických návrhů  vodního prvku  a  nám. 1. května v Kuřimi. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých  usnesení:  pro 11, jeden člen ZM nehlasoval. 
 
Starosta ukončil jednání v 21:30 hod. 
 
 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 4.6.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 

Petr Vodka          Marian Uchytil 
 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka  
1, 1A-F  Majetkoprávní úkony a grafic. přílohy 
2  M.Šuterová – žádost o příspěvek na prodloužení vodovod. řadu 
3  VŘ na výměru oken na ZŠ Jungmannova 
4  Změna plánu investic č. 3/2001 
5,5A  , Změna plánu investic č. IV – změna „H“, Vyhláška 
6,6A-B  Výběr vodního prvku a parková úprava pro sekci „A“ nám.1. května 
8 L.Bikár – změna NS 
8A  KB – Municipální úvěr k výstavbě ZUŠ 
9, 9A  Půjčky na bytovou výstavbu dle vyhlášky č. 4/97 
10,10A-D Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
11, 11A-C Novelizace zřizovacích listi PO města 
12  Oprava usnesení  1051/2001 – půjčky z FRB 
13  Petice občanů ul.Bezručova č.  
14,  Sokol Kuřim, - výstavba tenisových kurtů 
15A,B  SELF servis s.r.o. -  žádost o schválení věcného břemene 
16,16A-B Návrh na prodej akcií České spořitelny 
17  Státní fond rozvoje bydlení – příslib  stát. dotace 
18  MTCK s.r.o -  návrh dodatku ceníku 
19  Přehled investičních akcí 
20  Usnesení návrhové komise 
21  Dopis do DD Dagmar 
- Prezenční listina 
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