
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 
ze  zasedání mimořádného  jednání Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 05/2001  konaného dne  24.6. 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 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 20:10   hodin. 
 
Ověřovatelé zápisu :V.Zejda a M.Vičar 

       Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise:  Ing.M.Krupica a P.Vodka 

     Hlasováno : pro 11 
 
 
Program : 

1. Majetkoprávní úkony 
2. Prodej akcií ČS, a.s. 
3. Vyhláška č. 2/2001 o příspěvku na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů mateřských škol a školních 
družin ve městě Kuřimi 

4. Různé - Výstavba tenisových kurtů u Sokolovny, výběrové řízení na 
dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace u kostela“,  
žádost Římskokatolické duchovní správy o odvedení 
dešťových vod se střechy kostela  

 
Hlasováno o programu: pro 11 
 
Úvodem jednání přítomno 11 členů ZM. 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1.  
MUDr. Michaela Bláhová, Brno, Stojanova 10 – nabídka na odprodej chaty s pozemkem 
a zahrady v lokalitě „Zlobice“(příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1101/2001 - ZM schvaluje výkup nemovitostí zaps. na LV č. 1641 pro obec a  k.ú.Kuřim a 

LV č. 202 pro obec a  k.ú.Malhostovice od MUDr. Bláhové, Brno, Stojanova 10, v lokalitě 
„Zlobice“, za cenu dle znaleckého posudku. Úhrada bude provedena z Fondu bydlení. 

Hlasováno : pro 11 
 
MUDr. Michaela Bláhová, bytem Brno, Stojanova 10 nabízí městu Kuřim k odprodeji nemovitosti a to chatu ev. 
č. 216 na pozemku parc.č. 775/3 o vým. 28 m2, pozemek parc.č. 775/2 o vým, 181 m2 – vše k.ú.Malhostovice 
(LV č. 202 pro obec a k.ú.Malhostovice)  a zahradu parc.č. 3725 k.ú.Kuřim o vým, 625 m2 (LV č. 1641 pro obec 
a k.ú.Kuřim). Jedná se o nemovitosti, které zdědila po svém otci MUDr. Klimeckém v roce 1997. Manželům 
Klimeckým Město Kuřim v roce 1995 uvedené pozemky na k.ú.Malhostovice  tj. pozemek pod chatou (28 m2) a 
lesní pozemek o vým. 186 m2 odprodalo – pozemek pod chatou za cenu 100 Kč/m2 a lesní pozemek za cenu dle 
znaleckého posudku. MUDr. Bláhová (dcera manž. Klimeckých) uvedené nemovitosti nabízí Městu Kuřim za 
odhadní cenu stanovenou znaleckým posudkem. 
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SO navrhuje předmětné nemovitosti vykoupit. Chatu s přilehlým pozemkem by bylo možno využít pro případ  
„náhradního ubytování“ z důvodu soudního rozhodnutí na vyklizení bytu (neplatiči nájemného), zahradu dát do 
veřejné nabídky k pronájmu. Jedná se o nemovitosti, bezprostředně přiléhající ke zpevněné cestě do Zlobice, 
v těsné blízkosti chaty je veřejná studna,  jejíž opravu a zprovoznění  zajistili vlastními náklady manž. Klimečtí.  
Úhrada bude provedena z bytových fondů. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
Ve  20:15 přichází Ing. Kotek – přítomno 12 členů ZM. 
 
 
1.2.  
Manž. Zemanovi, Kuřim, Rozdělovací 1353 – směna pozemků (příl1) 
 
Přijaté usnesení : 1102/2001 - ZM schvaluje 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 výměře cca 5 m2 – 
vlastník manž. Zemanovi, (SJM) bez cenového vyrovnání s podmínkou, že žadatelé uhradí 
veškeré náklady  spojené s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 12   
 
Usn. ZM číslo 1081/2001 ze dne 4.6.2001 byl schválen adresný záměr na směnu shora uvedených pozemků. 
V souladu se zák. o obcích č. 128/2000 Sb. byl záměr po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
Jedná se o směnu pozemků v lokalitě nově budovaných RD „Díly za sv. Janem“. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
1.3.  
CORIMEX s.r.o. se sídlem Šmeralova 789, Kuřim – žádost o přehodnocení  odprodeje 
pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim (příl.1) 
 
Přijaté usnesení  : 1103/2001 - ZM ruší  usn. č.  1080/2001 ze dne 4.6.2001. 
 
Přijaté usnesení : 1104/2001 - ZM schvaluje pronájem a budoucí  odprodej 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 .500,- 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. 
Odprodej se uskuteční po kolaudaci staveb, které dle studie odsouhlasené městem, realizuje 
kupující.  

Hlasováno o obou usnesení současně: pro 11, zdrž.1 
    
SO předkládá ke  znovuprojednání a přehodnocení ceny odprodávaného pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim, 
lokalita Podlesí. Zpracovatel materiálu pro minulé jednání ZM pochybil  tím, že materiál byl předložen v tom 
duchu, že společnost  CORIMEX nabídku města na odprodej pozemku za cenu 1000,- Kč/m2 akceptuje,  nikoliv 
jak společnost  uvádí ve svém vyjádření k veřejné nabídce ze dne 24.5.2001  (v zákonné lhůtě) tj. že snahou 
města je prodat parcelu – zahradu včetně omezujících sítí za neadekvátní cenu a tudíž  za těchto podmínek o 
parcelu zájem nemá. 
Po seznámení se s usn. ZM číslo 1080/2001 z 4.6.2001, kterým byl s.r.o. CORIMEX prodej pozemku schválen,  
pan Stohl znovu reagoval na přijaté usnesení  a svým dopisem ze dne 12.6.2001 požádal o znovuprojednání celé 
záležitosti na jednání ZM dne 25.6.2001. Žádá o možnost snížení prodejní ceny za uvedenou parcelu na 
akceptovatelných 400-500,- Kč/m2 a to z důvodu nevhodně vedených inž. sítí – kanalizace, výtlačný řad 
k vodojemu, vzdušné el. vedení – a nutnosti zvýšených nákladů při realizaci projektu. Dalších negativním 
prvkem na uvedeném pozemku je existence zahrádek s výpovědní lhůtou k 1.10.příslušného roku s roční 
výpovědní lhůtou (§ 677, odst. 2 OZ)  tzn. že nájem skončí k 1.10.2002 v případě, že se nový vlastník s uživateli 
zahrádek nedohodne jinak. V případě odprodeje pozemku – změny vlastníka, tento vstupuje do smluvního 
vztahu s nájemci.  
Za chybu se zpracovatel  p. Stohlovi osobně omluvil a tímto tak činí i členům ZM. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
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Diskuze: 
Dr.Poledňák dává hlasovat, zda je zastupitelstvo ochotno jednat o snížení ceny pozemku - pro 11 zdrž. 1-

schváleno 
p.Štol          - žádá cenu pozemku max.500,- Kč/m2 , protože příprava pozemku pro přípravu zamýšlené výstavby 

bude vyžadovat další náklady . 
p.Zejda       - cena by měla být max.  500 Kč/m2,  musí se  přeložit sítě. 
 
 
 
2. Prodej akcií ČS a.s.  
 (příl. 2A,B) 
 
Přijatá usnesení : 1105/2001 - ZM  bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu 

akcií České  spořitelny a.s.  
 
 1106/2001 - ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o podmínkách 

prodeje 7700 ks akcií společnosti  Česká spořitelna a.s. ISIN CZ 0008023736 (dále jen 
„akcie“) se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní 
identifikační číslo v SCP:0090003195, (dále jen „kupující“), při zaplacení minimální kupní 
ceny ve výši 122,- Kč za  jednu akcii. 

 
   1107/2001 - ZM schvaluje registraci pozastavení výkonu nakládat s těmito akciemi na 

majetkovém účtu města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými 
papíry, společnosti EPIC  Securities,a.s. se sídlem Karlovo náměstí 24, 110 00 Praha 1, IČO 
61858781, zapsané v obchodním  rejstříku vedeného u městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 2751. 

 
 1108/2001 - ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“,jejímž 

předmětem  bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií 
rozhodnutím valné hromady České spořitelny a.s., o změně podmínek převoditelnosti akcií. 

 
 1109/2001 - ZM schvaluje převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných 

papírů. 
 
 1110/2001 - ZM deleguje Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny a.s., v souladu 

se smlouvou o  uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České 
spořitelny a.s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti 
akcií. 

 
 1111/2001 - ZM ukládá vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České 

spořitelny a.s   k zastupování na valné hromadě dle usnesení č. 1110/2001  
 
 1112/2001 - ZM ukládá zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších 

souvisejících  dokumentů. 
 

   1113/2001 - ZM ukládá kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií. 
Hlasováno o všech usneseních  současně : pro 12  
 
Město Kuřim, jako všechna ostatní města a obce ČR, které vlastní prioritní akcie ČS a.s., obdrželo 
prostřednictvím Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny a.s., nabídku Erste bank k odkupu výše 
uvedených akcií a to za minimální cenu 122,- Kč za kus. Město Kuřim vlastní 7 700 ks těchto cenných papírů. 
Tyto prioritní akcie jsou nepřevoditelné, čili neobchodovatelné ( s výjimkou měst a obcí mezi sebou ) a nenesou 
právo hlasovací, pouze právo na výplatu dividendy, která v minulém roce činila 2,- Kč za kus. Tato nabídka je 
reakcí Erste na splnění podmínek, ke kterým se zavázala českému státu při koupi majoritního balíku akcií České 
spořitelny a tudíž se již nebude opakovat. Tato nabídka bude platná, pokud se v této transakci podaří shromáždit 
od měst a obcí alespoň 60 % všech těchto akcií, pokud transakci zprostředkuje jediná práv. osoba, 1 zastupující 
města a obce, po dohodě s FNM, podmínky budou pro všechna města a obce stejná (min. cena 122,- Kč může 
vzrůst dle množství nabídnutých akcií) a celá akce bude jednorázová. Města a obce jsou částečně kryta potud, že 
pokud by Erste obdobnou nabídku někdy v budoucnu (během 10-ti následujících let ) zopakovala, doplatí všem, 
kteří prodají akcie nyní, cenový rozdíl. 
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Jelikož jsou akcie neobchodovatelné a vyplácená dividenda velmi nízká, je doporučováno ZM schválit 
odprodej za výše uvedených podmínek. Toto doporučení je podloženo i osobním názorem ředitele společnosti 
PATRIA ASSET MANAGEMENT Imricha Kalcsa, která spravuje některá městská aktiva ( jednáno telefonicky, 
pan ředitel je ochoten toto vysvětlit osobně či zodpovědět zastupitelům jakýkoliv dotaz). Je možné, že pokud se 
nepodaří prodat tyto akcie nyní, již se je nepodaří prodat nikdy, protože nelze předpokládat, že by byly 
v budoucnu obchodovány na trhu ( zákonná omezení). 

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

 
 
 
3. Vyhláška č. 2/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských 
škol a školních družin ve městě Kuřimi   
(příl.3A,B)   
 
Přijaté usnesení : 1114/2001 - ZM schvaluje Vyhlášku č. 2/2001 Města Kuřimi o příspěvku na částečnou 

úhradu neinvestičních  nákladů mateřských škol a školních družin v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12  
 
Stávající vyhláška je platná od roku 1993 a její novelizací je sledováno především narovnání výše příspěvku na 
částečnou úhradu.Dle zákona 190/1993 Sb. o soustavě ZŠ a SŠ lze vybírat příspěvek až do výše 30% skutečně 
vynaložených neinvestičních nákladů. Za loňský rok činily tyto náklady u MŠ 1.778.259 Kč, což při počtu 290 
žáků činí 6.132 Kč na žáka a rok. Od této částky a zákonného limitu 30% byla vykalkulována měsíční částka 
příspěvku 150,- Kč za 1 žáka MŠ, ve stejném poměru byl zvýšen i příspěvek na žáka navštěvující školní družinu 
to na částku 65,- Kč.   
Poznámka: 
V den jednání zastupitelstva předložil p.P.Vodka pozměněnou verzi vyhlášky. Tato verze je součástí zápisu, 
původní znění je přílohou spisu. 
 

Vyhláška Města Kuřimi č. 2/2000 
ze dne 25. června 2001 

o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol 
a školních družin ve městě Kuřimi 

 
Zastupitelstvo města Kuřimi vydává na základě ust. § 10 zákona 
č. 128/2000 Sb.          o obcích (obecní zřízení) a ust. § 19a zák. 
č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen 
„vyhláška“):    
 

Čl. 1 
Předmětem vyhlášky je stanovení výše příspěvku rodičů nebo 
jiných zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů na provoz mateřských škol a školních družin ve městě 
Kuřimi. 
 

Čl. 2 
Výše příspěvku na úhradu nákladů podle čl.1 činí: 
a) Pro mateřské školy ve městě Kuřimi částku 150,- Kč měsíčně 
za žáka. 
b) Pro školní družiny ve městě Kuřimi částku 65,- Kč měsíčně za 
žáka. 
 

Čl. 3 
1) Příspěvek stanovený v čl. 2 bude uhrazen vždy do dvacátého 
dne příslušného měsíce na účet města Kuřimi, a to buď 
bezhotovostním převodem, platbou prostřednictvím poštovní 
poukázky nebo úhradou v hotovosti na pokladně Městského 
úřadu. 
2) V případě nezaplacení příspěvku do uvedeného termínu lze 
plátci vyměřit penále ve výši 5% z dlužné částky za každý 
započatý týden prodlení, maximálně však do výše 100 % dlužné 
částky.  
 

Čl. 4 
Příspěvek uvedený v čl. 2  se neplatí v případě, jestliže  po  jeho 
zaplacení  klesne součet  příjmů příslušníků  domácnosti, ve 
které dítě žije, pod 1,25 násobek částky potřebné     k zajištění 
výživy a ostatních  základních osobních  potřeb1) a nezbytných 
nákladů na domácnost.2) 
------------------------------------------------------------------ 
1) § 3 odst. 2 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve 
znění pozdějších předpisů.  
    § 1  nařízení vlády  č. 56/2000  Sb., kterým  se zvyšují částky 
životního minima. 
2) § 3 odst. 3 zákona č. 463/1991 Sb. 
    §2 nařízení vlády č. 56/2000 Sb. 

 
Čl. 5 

V případě umístění sourozenců ve stejné mateřské škole nebo 
školní družině činí sleva na druhé dítě 30% a na třetí a každé 
další dítě 50 % ze základní částky příspěvku. 
 

Čl. 6 
1) V případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole nebo školní 
družině v průběhu celého kalendářního měsíce se příspěvek za 
tento měsíc neplatí.  
2) V případě přítomnosti dítěte pouze pět a méně dnů v měsíci, 
lze žádat o úlevu.  
 

Čl. 7 
Ve výjimečných případech může obec osvobodit plátce od 
placení příspěvku zcela nebo zčásti, a to zpravidla na jeden rok.   
 



Čl.  8 
Osvobození dle čl. 4, čl. 6 odst. 1 a čl. 7 nebo úlevu dle čl. 6 
odst. 2 od platby příspěvku uplatní žadatel na finančním odboru 
Městského úřadu. 
 

Čl. 9 
Zrušuje se Vyhlášku města Kuřimi ze dne 16.8.1993 o příspěvku 
na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a 
školních družin ve městě Kuřimi, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Čl. 10 

1) Tato vyhláška byla vyhlášena dne 26. června 2001. 
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2001. 
  …………………………..…  

 

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

Diskuze: 
Dr.Holman - jaká je reakce družinářek? 
Ing.Varmužka -  družinářky budou žádat o navýšení  příspěvků z kulturního fondu. 
M.Uchytil - navrhuje změnu v čl.5 – poskytnout slevu na každé další dítě pouze 30% a ne 50%. 
Dr.Poledňák -  ponechal bych slevu 50%, případů je velice málo. 
Hlasování o pozměňujícím návrhu p. Uchytila – pro 4, proti 3, zdrž. 5 - neschváleno 
 
 
 
4. Různé 
 
4.1. Žádost Římskokatolické duchovní správy o odvedení dešťových vod se střechy 

kostela (příl. 4) 
 
Přijaté usnesení : 1115/2001 - ZM schvaluje objednání projektové dokumentace na odvedení dešťových vod se 

střechy kostela do kanalizace - v ceně do výše 15.000,- Kč. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.2 
 
Římskokatolická duchovní správa v Kuřimi se obrátila na Město Kuřim se žádostí o odvedení dešťových vod se 
střechy kostela do městské kanalizace.   
Dle zjištění na místě samém v současností odtéká voda se svodů kostela volně do terénu a zejména na straně 
Křižkovského ulice podmáčí opěrnou zeď nad komunikací, která je ve velmi špatném technickém  stavu.  Dle 
zjištění odborníka současný způsob likvidace dešťových vod negativně působí na technický stav opěrné zdi.  
Navrhuji, aby město Kuřim nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na odvod dešťových vod  s tím, že na 
základě rozpočtových nákladů ZM dále posoudí, jestli zde město bude investovat do dešťové kanalizace. V 
případě realizace stavby předkladatel považuje za vhodné její koordinaci s budováním spojovací komunikace. 
 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek – voda zatéká pod zeď, specialista potvrdil, že voda na ni působí negativně. Navrhuji zpracovat 

projektovou dokumentaci na odvod dešťové vody, projekt odhadován na 15 000 Kč. 
Ing.Novotná - cena za dokumentaci se mi zdá vysoká, obvykle činí 3% z ceny díla. 
Ing.Zejda -  také se mi zdá tato cena vysoká, ponechal bych formulaci do 15 000 Kč 
Dr.Holman: navrhuji na projekt stejný zdroj krytí jako na výstavbu komunikace kolem zámku, předpokládáme i 

podíl farnosti. Navrhuji tedy 10 000 Kč. 
Dr.Poledňák - navrhuji doplnit do návrhu usnesení „s podílem města do výše 10 000 Kč“ 
Ing.Zejda - nejsme tu od toho, abychom posuzovali cenu projektu. 
Ing.Kotek – navrhuje hlasovat nejprve o vyšší ceně projektu a pak o nižší. 
Bude financováno z částky na realizaci stavby spojovací komunikace u zámku. 
 
 
 
4.2.  
Výběrové řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce komunikace u kostela“ (příl.4A) 
 
Přijaté usnesení : 1116/2001 ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby „ 

Rekonstrukce komunikace u kostela“ a schvaluje dodavatelem stavby firmu TOPSTAV s.r.o. 
Brno s cenovou nabídkou 1.664.198,- (ve variantě „vlastní dlažba“). 

Hlasováno : pro 12 
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Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem s cenou s kostkami/bez kostek včetně DPH  

- Silnice Brno s.r.o.                             2 336 968 / 1 898 488 Kč 
- PKS INPOS a.s. Žďár nad Sázavou 2 178 479 / 1 710 076 Kč 
- Dopravní stavby s.r.o. Brno             2 240 781 /  1 812 440 Kč  
- TOPSTAV s.r.o. Brno                      2 106 484 / 1 664 198 Kč 
- Silniční stavby s.r.o.                         2 437 073 /  1 959 008 Kč 

 
Komise doporučuje pořadí firem: 

1. TOPSTAV s.r.o. 
2. PKS INPOS a.s. 
3. Dopravní stavby 
4. Silnice Brno 
5. Silniční stavby s.r.o. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
Diskuze: 
Ing. Kotek -  komise doporučuje pořadí dle ceny - 1.TOPSTAV . . . 
Dr.Poledňák -   navrhuje dodavatelem firmu TOPSTAV s.r.o. Brno ve variantě bez kostek ( za cenu 1 664 198 

Kč ) – vlastní  dlažbu dodá město. 
 
M.Uchytil - jak pokračuje výstavba Podhoří ?  Stavba stojí. 
Ing.Kotek - stavba pokračuje v ul.Kout. 
Dr.Poledňák - dochází k přehodnocení rozpočtů, stavba není ohrožena definitivně, probíhají tvrdá jednání.Stavba 

nebude dokončena v původním termínu, nebudou tedy vyčerpány ani prostředky na ni vyčleněné pro 
tento rok. 

 
 
4.3. 
Výstavba tenisových kurtů u Sokolovny (příl.5) 
         Předkládá : Ing.Miloš Kotek 
 
K tomuto  bodu programu nebyl  předkladatelem dodán žádný písemný podklad mimo grafické přílohy se 
zakreslenou polohou hřišť.  
Diskuze: 
Ing.Kotek - Sokol Kuřim získal 700.000,- Kč na vybudování tenisového hřiště. Nastal problém s prostorovým 

rozmístěním hřišť - máme od projektanta výkres s návrhem. Jednalo by se o to, že jeden kurt by byl na 
ploše škvárového hřiště v majetku města. 

dr.Holman - mám zásadní námitky.  
1.Jaký kurty budou – antukový nebo drahý s umělým povrchem  ? Rozhodlo se bez nás ?  
2. Rozložení v areálu by mělo být takové, aby  bylo rozvojeschopné. 
3. Stavíme jedno nebo dvě hřiště? Jedno zničíme ? Je třeba zahájit debatu s občany a 
zainteresovanými stranami. 

Ing.Kotek - pracovníci města, Sokola a školy navštívili několik takových hřišť a přesvědčili se o jejich 
fungování. Ideální je umělá tráva, je bezúdržbová, 6 let funguje bez nákladů na větší údržbu. Závěr 
této pracovní skupiny bylo – postavit hřiště s povrchem „umělá tráva“. Sokol nemá na údržbu antuky 
finance.  

Dr.Holman - dejme dohromady  s Ing.Veselým pracovní skupinu na posouzení. 
Ing.Kotek - je nutné začít pracovat co nejdříve, aby projektant věděl, jak a kam hřiště naprojektovat, je potřeba 

souhlasu města 
Starosta vyhlásil ve 21:25 10min.přestávku 
Jednání pokračuje ve 21:45 hod. 
 
Starosta předkládá návrh schválit záměr na odprodej pozemků pod stavbou hřiště. 
Přijaté usnesení  : 1117/2001 - ZM schvaluje adresný záměr na budoucí  bezúplatný  převod  části pozemku  

ve zjednodušené evidenci – parcely původ  evidence nemovitostí (EN) čís. 612/2 k.ú.Kuřim  
(školní  hřiště) o výměře cca 1400 m2  do  vlastnictví   Tělocvičné jednotě  Sokol Kuřim - dle 
přílohy. 

Hlasováno: pro 12 
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Dr. Holman – žádá zahájit veřejnou diskusi, jejíž účastníci by byli sportovní oddíly (volejbalisté, tenisté, 
,,nohejbal,liga malé kopané), st.komise, výbor finanční a kulturní, Sokol, škola – ředitel, 
tělocvikáři, zástupci SPŠ, tajemník MěÚ atd. a na základě diskuse těchto subjektů předložit do 
zastupitelstva návrh. 
Do veřejné prac.komise navrhuje : M.Vičara, R.Ekla,  těl.SPŠ, Ing.Širokého, p. Mrkose za 
Sokol, za SK Jiřího Rozmana,Vítězslava Baxu, ing.Štarhu, D.Holmana a Ing.Krupicu. 

 
Přijaté usnesení : 1118/2001 - ZM  jmenuje pracovní komisi pod vedením Dr.Davida Holmana k posouzení  

výstavby tenisových hřišť v areálu Sokolovny ve složení dle zápisu. 
Hlasováno . pro: 11 zdrž.1 
 
První veřejné jednání o výstavbě  tenisových hřišť bude ve středu  4.7.2001 v 18:00 na sokolovně. 
 
 
Dr.Holman - informuje o chystaném výběrovém řízení na dodavatele vysílání Infokanálu. Předloží do příštího 
jednání ZM. 
 
Starosta  vyzval návrhovou  komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1101/2001  
ZM schvaluje výkup nemovitostí zaps. na LV č. 1641 pro obec a  k.ú.Kuřim a LV č. 202 pro obec a  
k.ú.Malhostovice od MUDr. Bláhové, Brno, Stojanova 10, v lokalitě „Zlobice“, za cenu dle znaleckého posudku. 
Úhrada bude provedena z Fondu bydlení. 
 
1102/2001  
ZM schvaluje 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 výměře cca 5 m2 – vlastník manž. Zemanovi, (SJM) bez cenového 
vyrovnání s podmínkou, že žadatelé uhradí veškeré náklady  spojené s převodem, včetně daně z převodu 
nemovitosti. 
 
1103/2001  
ZM ruší  usn. č.  1080/2001 ze dne 4.6.2001. 
 
1104/2001  
ZM schvaluje pronájem a budoucí  odprodej 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 .500,- 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. Odprodej se uskuteční po kolaudaci staveb, které dle studie odsouhlasené městem 
realizuje kupující.  
 
1105/2001  
ZM  bere na vědomí důvodovou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České  spořitelny a.s.  
 
1106/2001  
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o podmínkách prodeje 7700 ks akcií společnosti  
Česká spořitelna a.s. ISIN CZ 0008023736 (dále jen „akcie“) se společností Erste Bank der oesterreichischen 
Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP:0090003195, (dále jen „kupující“), při zaplacení minimální 
kupní ceny ve výši 122,- Kč za  jednu akcii. 
 
1107/2001  
ZM schvaluje registraci pozastavení výkonu nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku 
cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC  Securities,a.s. se sídlem Karlovo 
náměstí 24, 110 00 Praha 1, IČO 61858781, zapsané v obchodním  rejstříku vedeného u městského soudu 
v Praze, oddíl B, vložka 2751. 
 
1108/2001  
ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů“, jejímž předmětem  bude prodej akcií 
kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny a.s., o 
změně podmínek převoditelnosti akcií. 
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1109/2001  
ZM schvaluje převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů. 
 
1110/2001  
ZM deleguje Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny a.s., v souladu se smlouvou o  uzavření budoucí 
smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny a.s., na které bude schvalována změna stanov o 
změně podmínek převoditelnosti akcií. 
 
1111/2001  
ZM ukládá vystavit plnou moc Sdružení měst a obcí – akcionářů České spořitelny a.s   k zastupování na valné 
hromadě dle usnesení čís. 1110/2001. 
 
1112/2001  
ZM ukládá zajistit podepsání uvedených smluv, plné moci a veškerých dalších souvisejících  dokumentů. 
 
1113/2001  
ZM ukládá kontrolovat provedení úhrady kupní ceny akcií. 
 
1114/2001  
ZM schvaluje Vyhlášku č. 2/2001 Města Kuřimi o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních  nákladů 
mateřských škol a školních družin v Kuřimi. 
 
1115/2001  
ZM schvaluje objednání projektové dokumentace na odvedení dešťových vod se střechy kostela do kanalizace - 
v ceně do výše 15.000,- Kč. 
 
1116/2001  
ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby „ Rekonstrukce komunikace u kostela“ 
a schvaluje dodavatelem stavby firmu TOPSTAV s.r.o. Brno s cenovou nabídkou 1.664.198,- (ve variantě 
„vlastní dlažba“). 
 
1117/2001  
ZM schvaluje adresný záměr na budoucí  bezúplatný  převod  části pozemku  ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ  evidence nemovitostí (EN) čís. 612/2 k.ú.Kuřim  (školní  hřiště) o výměře cca 1400 m2  do  
vlastnictví   Tělocvičné jednotě  Sokol Kuřim - dle přílohy. 
 
1118/2001  
ZM  jmenuje pracovní komisi pod vedením Dr.Davida Holmana k posouzení  výstavby tenisových hřišť 
v areálu Sokolovny ve složení dle zápisu. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení: pro 12 - schváleno 
 
Starosta ukončil jednání ZM ve 22:00 hodin. 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
 
V Kuřimi dne 25.6.2001 
Zapsal : Ing.A.Varmužka 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
Vladislav .Zejda           Martin Vičar 
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Přílohy. 
 
- Pozvánka 
1,1A Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
2,2A,B Prodej akcií ČS a.s. 
3,3A,B Vyhláška č. 2/2001 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a ŠD v Kuřimi 
4,4A Žádost o odvedení  dešťových vod se střechy kostela, VŘ na dodavatele stavby „rekonstrukce 

komunikace u kostela 
5 situace – tenisové kurty u sokolovny 
6 Přehled investičních akcí v Kuřimi 

- Usnesení návrhové komise 
- prezenční listina 
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