
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 06/2001  konaného dne  16.7. 2001 
 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 

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

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

       Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise:  Ing.H.Novotná a M.Vičar  

     Hlasováno : pro 10 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 17:20  hodin. 
Úvodem jednání přítomno 10 členů ZM. 
 
 
Program : 
1. Majetkoprávní úkony  

- Silnice Brno,s.r.o -  žádost o odprodej pozemků 
- SELF servis, s.r.o.- žádost o schválení „Dohody o 
budoucím zřízení věcného břemene“ 
- Tenisové kurty a školní hřiště ZŠ Tyršova 
- Ahold – majetkoprávní  vypořádání 4m2 pozemku 
- Návrh smlouvy o sdružení – sv. Jan 

2. Schválení změny č. V  ÚPN SÚ města Kuřimi  - sestávající se ze 
změny M,N,O P a Q  

3. Podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  
přeložka veřejně  prospěšné stavby komunikace 7b  

4. Finanční  záležitosti 
- Zpráva FO o odstranění nedostatků dle zprávy o 
přezkoumání  hospodaření města za rok 2000 

5. Různé 
-  Podnikatelský OBOLUS 
- Opatření navazující na průzkum vodního toku 

Kuřimka 
- VŘ na dodavatele zpravodajství informačního kanálu 

TKR Kuřim 
- Rekonstrukce sítě VO – III. etapa v Kuřimi 
- Přeložka sítě nn v ul.Kout 

 
Program schválen i s dodatečně rozeslanými materiály - všemi přítomnými. 
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1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Silnice Brno, spol. s.r.o., se sídlem Brno, Dukelská 34 – žádost o odprodej 
pozemků (příl. 1) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný změnou ÚPN SÚ města Kuřimi, 

vybudováním obslužné komunikace a ozelenění areálu dle předložené situace – části 
pozemku parc.č. 3430/1o vým. cca 6660 m2, pozemku parc.č. 3430/2 o vým. 964 m2, 
poz.parc.č. 3430/3 o vým. 2212 m2 a poz.parc.č. 3430/4 o vým. 168 m2 (celková 
výměra pronajímaných a násl. odprodávaných pozemků cca 10.000 m2) spol. s.r.o. 
Silnice Brno za cenu 200,- Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina 
z této ceny, při odprodeji druhá polovina ceny. Náklady spojené s převodem, daň z  
převodu nemovitosti vč. nákladů spojených se zpracováním projektové dokumentace 
změny ÚPN SÚ města uhradí budoucí nabyvatel 

Hlasováno : pro 8, proti 1(Dr.Holman) , zdržel se 1(P.Vodka) – návrh  neschválen 
 
Usn. RM číslo 211/2001 ze dne 24.5.2001 byl schválen adresný záměr na pronájem a budoucí odprodej 
podmíněný změnou ÚPN SÚ města Kuřimi, vybudováním obslužné komunikace o ozelenění areálu dle 
předložené situace shora uvedených pozemků spol. s.r.o. Silnice Brno. Schválený záměr byl po dobu  15-ti 
dnů zveřejněn – bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
Připomínky: 
Dr.Holman  – navrhuje materiál prozatím stáhnout z jednání – jedná se o velký zásah do životního prostředí  

Kuřimi a Podlesí. Z toho důvodu by měla předcházet  schvalování  veřejná diskuze. Má 
podezření, že za znečištěním  vody na Podlesí stojí právě obalovna. 
Připomínka k ceně -  domnívá se, že  je nízká (firmě Corimex prodán pozemek v blízkosti za 
cenu 500,- m2). 

Dr.Poledňák – jedná se o jiné pozemky  než jaké jsme prodaly firmě Corimex. Tyto pozemky jsou určeny  
pro komunikace a administrativu. 
Co se týče informovanosti občanů –  záměr prodej byl řádně dle zákona zveřejněn, mimo to 
na Podlesí bydlí i občan, který se účastní jednání rady, takže občané by měli být  
informováni.  
Cena je úměrná, nedoporučuje další odklady projednání prodeje. 

 
 
 
1.2. SELF servis, s.r.o.- žádost o schválení „Dohody o budoucím zřízení věcného 
břemene“ na pozemcích ve vlastnictví města Kuřimi pro uložení dálkových 
optických kabelů (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1119/2001 - ZM schvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“ 

pro uložení optických kabelů Rosice-Tišnov-Kuřim na k.ú.Kuřim za cenu 20,- Kč/l 
bm na pozemcích v majetku města dle přiložené situace  

Hlasováno : pro 10 
 
SELF servis s.r.o. požádala o vydání souhlasu k výstavbě optické kabelové trasy Rosice.Tišnov-Kuřim. Dle 
usn. ZM číslo 1096/2001 ze dne 4.6.2001  byla trasa optokabelu přepracována dle požadavků MTCK, spol. 
s  r.o. Kuřim a odboru výstavby MěÚ Kuřim. Po upřesnění trasy tato prochází přes pozemky v majetku 
města a to : parc.č. 2703 k.ú.Kuřim – podél oplocení zámecké zahrady - a dále přes pozemek ve 
zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2533/101 k.ú.Kuřim (pod areálem 
bývalého st. statku – farma Křivá).  
Podmínkou pro uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ bude povinnost investora předložit 
geometrického zaměření  optické kabelové trasy Rosice-Tišnov-Kuřim. 
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
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1.3. Tenisové kurty a školní hřiště ZŠ Tyršova (příl. 7A-D) 
 
Důvodová zpráva: 
Na základě doporučujícího stanoviska pracovní komise zvolené zastupitelstvem města předkládá 
Dr.D.Holman níže uvedený návrh ( který byl oproti původně předloženému materiálu přímo na jednání ZM 
redukován). 
 
Přijaté usnesení: 1120/2001 - ZM schvaluje výstavbu školního multifunkčního hřiště rozměrů 20x40m + 

výběhy (v jihovýchodním konci a našíř stávajícího školního hřiště) pro účely školní 
tělovýchovy a další sportovní využití. 

 
Přijaté usnesení : 1121/2001 - ZM schvaluje dotaci TJ Sokol Kuřim ve výši stanovené podmínkami 

grantu poskytnutého ČOS TJ Sokol Kuřim na výstavbu 2 antukových tenisových kurtů 
(vč. oplocení, příslušenství, přístupové komunikace, přívodu vody) na ploše současného 
školního  hřiště (rozloha: 1400 m2   s umístěním v severozápadní části stávajícího 
školního hřiště). 

 
Přijaté usnesení : 1122/2001 -  ZM schvaluje bezúplatný převod  části pozemku ve zjednodušené 

evidenci  - parcely původ  evidence nemovitostí  (EN) čís. 612/2 k.ú.Kuřim, o výměře cca 
1400 m2 určeného pro dva tenisové kurty,  do vlastnictví TJ Sokol Kuřim ( viz vyhlášený 
záměr usn.čís. 1117/2001 ze dne 25.6.2001). 

 
Přijaté usnesení :  1123/2001 -  ZM ruší   své usnesení čís. 1053/2001  ze dne 23.4.2001. 
 
Přijaté usnesení : 1124/2001 - ZM žádá TJ Sokol Kuřim, aby umožnil souběžné vyhlášení výběrového 

řízení na dodavatele  2  tenisových kurtů a multifunkčního hřiště.  
 
Přijaté usnesení : 1125/2001 - ZM za účelem výše uvedených investic schvaluje rozpočtové opatření č. 8.  

Možné zdroje:a) výtěžek z prodeje pozemku na Podlesí firmě Corimex  
 b) část těch prostředků, které v letošním roce prokazatelně nebudou 

čerpány na zahájených investičních akcích – s podmínkou, že tyto 
zdroje budou v následujícím roce do příslušné kapitoly opět zařazeny. 

 
Hlasováno o 6 výše uvedených usnesení  současně : pro  11  
Během jednání se v 17:45 dostavil Dr.J.Marek -  přítomno 11 členů ZM. 
 
Zápis z jednání pracovní komise 
1. Komise doporučuje současně s výstavbou tenisového kurtu vybudovat i multifunkční hřiště rozměrů 20x40m (při kraji a napříč 
stávajícího „hřiště“ ZŠ) pro účely školní tělovýchovy a další využití – pan Mrkos se zdržel, ostatní pro (p.ředitel po jednání 
s tělocvikáři) 
2. Komise pro umístění tenisového kurtu doporučuje umístění v následujícím vhodném pořadí: 

1. -2 místa pro antuková hřiště na stávajícím škol.hřišti v případě, že bude navazovat na nové multifunkční školní 
hřiště (viz výše) 
2. -2 místa pro antuková hřiště na prostranství mezi atletickou drahou a plotem u ul.Brněnská 
3. -1 místo pro hřiště s umělým povrchem mezi školní tělocvičnou a nohejbalovým hřištěm 

 
Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman 

 
 
 
1.4. Ahold – majetkoprávní  vypořádání 4m2 pozemku (příl.8) 
 
Přijaté usnesení : 1126/2001 - ZM vyhlašuje adresný záměr na směnu nebo převod pozemku parc. čís. 

293/13 o výměře  4 m2  firmě AHOLD Czech Rep. a.s. , Brno, Slavíčkova 1a. 
Hlasováno : pro 11 
 
Jedná se o vypořádání 4m2, které byly zastavěny  budovou prodejny. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : SO 
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2. Schválení změny č. V  ÚPN SÚ města Kuřimi  
 - sestávající se ze změny M,N,O P a Q (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1127/2001 - ZM schvaluje změnu čís. V územního plánu sídelního útvaru Města 

Kuřimi sestávající se ze změny M,N,O,P a Q a vydává vyhlášku o změně č. V  ÚPN 
SÚ  Města Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11 
 
      Důvodem pořízení změny M územního plánu sídelního útvaru  města Kuřimi je skutečnost, že budoucí 
vlastník pozemků p. č. 2743/1 a 2759/3,v k.ú. Kuřim  požádal město o možnost  změny funkčního využití 
těchto pozemků.  Tyto pozemky jsou nyní součástí veřejně prospěšné stavby NZb č.2 – rozšíření hřbitova a 
výstavba smuteční síně  (dle schváleného územního plánu města Kuřimi) Změnou dojde ke změně funkčního 
využití na  zónu výroby, skladování a distribuce U(A).  Tímto dojde k rozšíření výrobní plochy stávající, 
která je již takto určena schváleným územním plánem sídelního útvaru města Kuřimi a výrobní plochy 
navrhované, (pozemky p.č. 2740, 2741 a 2742 v k.ú. Kuřim) která je součástí momentálně projednávané 
změny č. IV ÚPN SÚ města Kuřimi.  Zájemce  se zabývá projekční a poradenskou činností a hodlá celou 
lokalitu, jejíž součástí jsou i pozemky projednávané touto změnou využít pro administrativní budovu, 
skladovou halu (elektromateriál) , komunikaci a vybudování zpevněných ploch. Pozemek p.č. 2743/1 se 
nacházejí mimo  současně zastavěné území města, pozemek p.č. 2759/3 se nachází v současně zastavěném 
území města v  cípu mezi ulici Tišnovská a drážním tělesem Brno – Havl. Brod. Nyní jsou pozemky 
užívány jako zahrada, zemědělská půda. 
 
    Důvodem pořízení změny N územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je skutečnost, že vlastník  
pozemku p.č. 2611 v k.ú. Kuřim požádal město o možnost změny funkčního využití tohoto pozemku. Jedná 
se o  lokalitu Kolébka  (Za tratí) – změnu funkčního využití ze zóny U ( C) lokalita K 3.3.- plochy 
občanského vybavení a služeb na  zónu určenou jako plocha pro bydlení v rodinných domech s možností 
vestavby občanského vybavení . Lokalita Kolébka je z větší části určena právě  pro bytovou výstavbu.  
Zájemce chce v menší části lokality, která je v současnosti určena pro výstavbu občanského vybavení a 
služeb vystavět rodinný dům. Změna se týká konkrétně části pozemku p.č. 2611, ale jelikož by bylo účelné, 
aby tato část lokality U(C) byla změněna celkově, jsou do této změny zařazeny také pozemky část p.č. 
2609/1 a 2608/1 a pak o pozemky p.č., 2609/2,  2608/2,  2608/3, 2607/1, 2607/2 a 3455 v k.ú. Kuřim. 
Pozemek p.č. 2611 je částečně také součástí návrhové plochy veřejně prospěšné stavby 7b- koridoru pro 
propojovací úsek místních komunikací stejně jako část pozemku p.č. 2609/1 a 2608/1. Tyto pozemky (a 
jejich části) je nutno zachovat  pro tuto veřejně prospěšnou stavbu. Rodinný domek na pozemku p.č. 2611 
nutno umístit mimo navrhovaný koridor komunikace, což bude předmětem projednávání změny a 
následných stavebně správních řízení. 
    Tyto pozemky se nacházejí mimo zastavěné území města a jsou nyní užívány jako zahrady. 
 
    Důvodem pořízení změny O územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je skutečnost, že vlastník 
pozemku p.č. 3753/2 v k.ú. Kuřim požádal město o možnost změny funkčního využití tohoto pozemku. 
Jedná se o změnu funkčního využití ze zóny UAa- plochy zemědělské výroby na plochu N(R) určenou pro 
individuální rekreaci. Pozemek p.č. 3753/2  byl na žádost vlastníka schválen jako zemědělská plocha 
sloužící pro chovatelskou stanici psů. Z důvodu toho, že tento záměr nebylo možno zrealizovat, vlastník 
podal podnět ke změně na plochu individuální rekreace pro již konkrétního zájemce, který chce pozemek 
využít k individuální rekreaci (výstavba rekreační chaty atd). Tento pozemek navazuje na stávající plochu 
individuální rekreace. Z důvodu vytvoření ucelené lokality pro individuální rekreaci jsou do změny 
zařazeny také pozemky p.č. PK 832 a PK 835 v k.ú. Kuřim, které jsou zbývající částí lokality určené pro 
zemědělské účely UAa.  Pozemky se nachází v lokalitě Špihlík. 
      Tyto pozemky se nacházejí mimo současně zastavěné území města a jsou nyní užívány jako ovocný 
sad. 
   Důvodem pořízení změny P územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je změna vyhlášky č. 9/1998 
o závazných  částech územního plánu města Kuřimi -  jedná se o doplnění  čl. 3 výše uvedené vyhlášky – 
vymezení pojmů.  Vyhláška bude doplněna v tomto znění : „Hranice funkčních ploch jsou dány jako 
směrné“.  Tento požadavek vyplývá z toho, že územní plán řeší funkční plochy a nikoliv jednotlivé 
pozemky, což především  ve větších lokalitách způsobuje, že je obtížnější určit, které pozemky do jaké 
funkční plochy zasahují.  Jelikož z tohoto důvodu nelze přesně určit hranici ploch, je nutno doplnit do 
vyhlášky výše uvedenou větu. 
 
    Důvodem pořízení změny Q územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je změna rozsahu platnosti  
lokality Záhoří do klínů K4.1 a příslušné komunikace č.7. Tato plocha je nyní určena jako výhledová 
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rezervní plocha pro výstavbu občanského vybavení a služeb  zastavitelnosti až po roce 2010, až po 
vyčerpání či při majetkoprávní nedostupnosti rozvojových ploch dané funkce, které je možno zastavit v I 
nebo II. etapě. Zájmem města je tyto plochy zařadit do  II.etapy – rozvojové zastavitelné plochy do roku 
2010. – Jedná se o doplnění  Vyhlášky č.9/1998 o závazných částech  územního plánu sídelního útvaru 
města Kuřimi tak, aby v čl. 2 – rozsah platnosti,  byla upravena lhůta aktualizace – II.etapa-rozvojové 
plochy do roku 2010. Tato změna je navržena z důvodu, že město Kuřim  již nedisponuje většími  
plochami, které jsou majetkoprávně dostupné a tímto by je bylo možno nabídnout případnému investorovi 
o výstavbu.  Jelikož je možný zájemce o lokalitu K 4.1. a město Kuřim již nemá  dostatečnou požadovanou 
plochu pro tuto výstavbu, požaduje právě tuto změnu vyhlášky, aby mohla být již také nabízena plocha , 
určená v této době jako plocha rezervní.   
      Lokalita se nachází po levé straně komunikace I/43 ve směru Brno – Lipůvka, mimo současně 
zastavěné území města a je v současné době  využívána jako zemědělská půda. 
 
   Oznámení o projednání konceptu a návrhu bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 3.4.2001 do 2.5.2001. 
Dotčené orgány se vyjádřily do 18.6.2001, jednání s veřejností bylo dne 18.4.2001 s možností vyjádření se 
do 17.5.2001.  K projednávání byly doložena veškerá kladná stanoviska DOSS. Námitky nebyly vzneseny.  
 
 

Vyhláška Města Kuřimi č. 
ze dne 16.7.2001, 

 kterou se mění a doplňuje vyhláška Města Kuřimi č. 9/1998 ze dne 9.11.1998 
o závazných částech územního plánu města Kuřimi, ve znění pozdějších předpisů 

 
  Zastupitelstvo města Kuřimi vydává na základě schválené 
změny č. V územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
obsahující změnu M,N,O,P a Q,  podle ustanovení § 10 a § 84 
odst. 2 pís. b)  zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
a ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku, kterou je vymezena závazná část 
územního plánu sídelního útvaru: 
 

Článek 1 
Vyhláška Města Kuřimi č. 9/1998 o závazných částech 
územního plánu města Kuřimi, ve znění pozdějších předpisů, se 
mění a doplňuje takto: 
 
1. V článku .2 – rozsah platnosti dochází k následující změně 

: 
Plocha územní rezervy K 4.1 a část příslušné komunikace VPS 
č.7 je zařazena do II.etapy realizace územního plánu a to do roku 
2010. 
 

Článek 2 
1. V článku .3 –vymezení pojmů  dochází k následující 

změně : 
Doplnění  o větu : Hranice funkčních ploch jsou dány jako 
směrné, budou sledovat konkrétní hranice pozemků, jejichž se 
dotýkají. 

 
Článek 3 

1. V článku 4 – regulativy funkčního využití dochází 
k následujícím změnám : 
     Změna M se týká : 
- změny využití pozemků p.č. 2743/1 a 2759/3 v k.ú. Kuřim 

ze zóny určené pro veřejně prospěšnou stavbu NZb č.2 – 
rozšíření hřbitova a výstavba smuteční síně na zónu U (A)  
plochy výroby, skladování a distribuce.  
Změna N se týká : 

- změny využití pozemků p.č. 2611, 2609/2, 2608/2, 2608/3, 
2607/1, 2607/2, 3455 a části pozemků p.č. 2609/1 a 2608/1 
v k.ú. Kuřim ze zóny U( C ) lokalita K 3.3. – plochy 
občanského vybavení a služeb na zónu určenou jako plocha  
pro bydlení v rodinných domech U (B) s možností 
vestavby občanského vybavení. 
Změna O se týká :  

- změny využití  pozemků p.č. 3753/2, PK 832 a PK 835 
v k.ú. Kuřim ze zóny UAa – plochy zemědělské výroby na 
plochu N ( R ) – plocha individuální rekreace s omezením..  

 
Ćlánek 4 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího 
vyhlášení. 
 

                  Předkládá: Ing. Veselý František 
                         Vyřizuje : Ing. M.Dokládalová  
 
 
3. Podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  
– přeložka veřejně  prospěšné stavby komunikace 7b – propojovací úseky místních 

komunikací – Na vyhlídce  a ulice Blanenské   směrem JV-SZ do rozvojové zóny 
Záhoří (příl.3A) 

 
Přijaté usnesení : 1128/2001 - ZM schvaluje  podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru Města 

Kuřimi, týkající se změny trasy veřejně prospěšné stavby komunikace – 7b, varianty „A“ a 
„B“.  

Hlasováno : pro 11 
 
Město Kuřim podává podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, týkající se změny trasy 
výše uvedené komunikace funkční třídy C2 kategorie MO – obslužná, 8/30-40. Jsou navrženy tyto varianty :  



A) posunutí  komunikace 7 b – doprava od původní trasy - viz. náčrtek 
B) posunutí komunikace 7 b – doleva od původní trasy (bude kopírovat původní stávající komunikaci) – viz 

náčrtek 
  Změna původního vedení komunikace je vyžadována z důvodu umožnění výstavby  rybníka. Změna je 
podmíněna vypracováním podrobnější  studie dopravního řešení v lokalitě  Záhoří. 
 

                 Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                           Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
Poznámka :  
V.Zejda   navrhuje schválení záměru v obou variantách (A i B). 
 
 
Návrat k bodu 1 programu : 
 
1.5. Návrh smlouvy o sdružení – sv. Jan (příl.9A-C) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje účast města ve sdružení s firmou Moravská stavební – INVEST za účelem 

čerpání státní dotace 2,1 mil. Kč k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem 
(2. část II. etapy). Zastupitelstvo schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o sdružení dle 
předloženého návrhu.  

Hlasováno : pro 8, zdrželi se 3 – návrh  neschválen 
 
Pro letošní rok byla přiznána pro předmětnou lokalitu jen část požadované částky a to 2,1 mil. Kč, vlivem 
nedostatku zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. Naším záměrům tato skutečnost vyhovuje neboť pětiletá lhůta 
k výstavbě objektů bydlení začíná běžet až okamžikem čerpání dotace.  
 

Rok Dotace Počet b.j. 
1998 4 160 84 
1999 1 200 24 
2000 5 000 100 
2001 2 100 42 

 
V současné době je v lokalitě kolaudováno již 14 domů, dalších 5 kolaudací probíhá. Rozestavěno je celkem 72 
domků. 
Návrh usnesení je formulován tak, aby bylo možno ještě text smlouvy po formální stránce upravit 
 

     Předkládá: RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje SO, Výst 
Připomínky: 
p.Vodka  - vzhledem ke zpožďování prací  výstavby infrastruktury v předmětné lokalitě  nedoporučuje prozatím 
schválit smlouvu o sdružení 
Dle informací  vedoucího odboru výstavby p.Kříže v ul. Hojerova nebylo splněno cca 20% dešťové a splaškové 
kanalizace a vodovodu – dodatkem smlouvy jsou termíny splnění posunuty na r. 2002 a  pro letošní rok  práce  
nepostoupily. 
Dr.Holman – žádá více informací, proč se stavba zastavila, proč byly termíny posunuty. 
p.Vodka  na jednání předložil písemné  dotazy k investorovi ( viz příloha ), které p.Kříž na místě z části 

zodpověděl. Dále p.Vodka žádá  vypracování  podrobnější zprávy. 
 
4. Finanční  záležitosti 
 
4.1. Zpráva finančního odboru - o odstranění nedostatků dle zprávy o přezkoumání  

hospodaření města za rok 2000 (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1129/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o odstranění zjištěných nedostatků dle zprávy o 

přezkoumání  hospodaření města za rok 2000.  
Hlasováno : pro 11 

Termín plnění: 16.7.2001 
Zodpovídá: FO 
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Usnesením RM 158/2001 bylo finančnímu odboru uloženo předložit do jednání RM dne 3.7.2001 zprávu o 
odstranění zjištěných nedostatků na základě zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok 2000.Tato Rada 
byla zrušena,proto je tato zpráva předkládána přímo k projednání ZM.Nedostatky byly shledány pouze v oblasti 
provádění inventarizace majetku města,proto byla přijata následující opatření: 
 
1.Byla vypracována nová směrnice o zajištění úplnosti a průkaznosti vedení účetnictví města,která je předložena 

ke schválení na tomto zasedání. 
2.RM byla jmenována likvidační a škodní komise,která bude dohlížet a zodpovídat za vyřazování majetku – 

následně bude předáno k projednání v RM. 
3.V rámci provádění inventarizace majetku za rok 2001 budou ustanoveny i dílčí inventarizační komise, které 

dříve nebyly ( především pro inventarizaci v oblasti účetní – pohledávky, závazky, bankovní zůstatky, 
ceniny,…..).   

4.Byly opraveny zjištěné formální nedostatky v evidenci majetku,přepisy atd., a opraveny konkrétní nedostatky 
uvedené v auditorském zápise. 

5.Byla opravena evidence o prodaných bytech tak,aby byly odepsány v účetní hodnotě a ne v prodejní ceně. 
6.Pracovnice spravující agendu inventarizace prošla školením v dané oblasti. 
7.Na podzim letošního roku bude vydán nový pokyn k provádění inventarizací v roce 2001,který bude klást větší 

důraz na práci jednotlivých inventarizačních komisí – bude předloženo ke schválení RM. 
Nedostatky v ostatních oblastech shledány nebyly.  
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
Zpráva schválena bez připomínek. 
 
 
 
5. Různé 
 
5.1. Podnikatelský OBOLUS (příloha 6A ) 
 
Přijaté usnesení : 1130/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na opravu 

chodníku před prodejnou smíšeného zboží na Podlesí - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
 
Přijaté usnesení : 1131/2001 -  ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 44.098,- Kč pro Městský 

dům dětí a mládeže v Kuřimi - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Přijaté usnesení : 1132/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 36.112,- Kč pro TJ OREL 

Kuřim - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Hlasováno pro 3 výše uvedené usnesení současně : pro 11 
 
Dne 2.7.2001 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil podnikatelský 
OBOLUS v celkové výši 54.098,- Kč. Z uvedené částky určil 10.000,- na opravu chodníku před prodejnou 
smíšeného zboží na Podlesí a zbývající částku 44.098,- Kč určil pro MDDM Kuřim ( účel: dle uvážení vedení 
MDDM ). 
Následující den se dostavil podnikatel, pan Vítězslav Nováček, a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS ve výši 36.112,- Kč pro OREL jednota Kuřim ( účel: dle uvážení vedení ). 
 

    Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                    Vyřizuje:  FO a ŽÚ 
 
 
 
5.2. Opatření navazující na průzkum vodního toku Kuřimka (příl.10A) 
 
Důvodová zpráva - viz. zpráva RNDr. Miroslavy Beklové, CSc.- Ústav veterinární ekologie a ochrany životního 
prostředí (zpráva k dispozici na MěÚ) 
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Návrh  usnesení : ZM pověřuje pracovní skupinu (místostarosta ing.Miloš Kotek, radní Petr Vodka a RNDr. 
Jiří Pikula) jednáním s představiteli obcí a firem, které svojí činností mohou ovlivňovat 
kvalitu vodního toku Kuřimka (viz výše uvedená zpráva) a následnou přípravou návrhu 
opatření. 

O návrhu nehlasováno. 
Staženo z jednání,  opatření již byla provedena. 

Zpracoval a předkládá: Dr.David Holman 
 
 
 
5.3. VŘ na dodavatele zpravodajství informačního kanálu TKR Kuřim (příl. 11) 
 
Předkladatel Dr.Holman  předkládá návrh na vyhlášení  a podmínky výběrového řízení na dodavatele 
zpravodajství Infokanálu  TKR Kuřim. 
 
Návrh  usnesení : ZM vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele zpravodajství informačního kanálu TKR Kuřim 

a schvaluje postup a podmínky VŘ dle zápisu. 
Hlasováno : pro 5 (Dr. Holman, Ing. Krupica, P.Vodka, M.Vičar, Ing. Novotná.) 

      proti 3, zdrželi se 3 – návrh neschválen 
 

A) Postup: 
1) Do středy 25.7. 2001 budou odeslány nabídky na účast ve VŘ dodavatelům zpravodajských 

pořadů pro kabelové televize v okresech: Brno-venkov, Brno-město a Blansko. Nabídky 
ostatním zájemcům vč. podmínek VŘ budou odeslány vždy nejpozději do 2 pracovních dnů 
ode dne oznámení jejich zájmu o účast ve VŘ.  

2) Informace o VŘ bude (mj.) poskytnuta formou tiskové zprávy oblastním redakcím MF DNES, 
PRÁVA, BLESKU, LIDOVÝCH NOVIN a ROVNOSTI, redakci zpravodajství ČT Brno, ITV 
a FATEM, rádiím Kiss Hády a Krokodýl. Termín: do pondělí 23.7. 2001. 

3) Termín uzávěrky pro dodání přihlášek a požadovaných podkladů pro VŘ se stanovuje 
na středu 5. 9. 2001 do 12:00 

4) Do pátku 7.9. 2001 budou doručeny kopie nabídek a písemných podkladů pro VŘ všem 
členům výběrové komise. 

5) Na pondělí 10.9.2001 je stanoven termín veřejné video-projekce obrazových podkladů a 
slyšení účastníků VŘ (doporučené místo: Společenské centrum Kuřim) před členy výběrové 
komise.  

6) Účastníci VŘ pak mají možnost upravit svoji nabídku na základě připomínek, které zazněly 
během slyšení. Termín pro doručení případných úprav na MěÚ je pondělí 17.9. 2001 12:00 
hod.. 

7) Do středy 19.9. 2001 budou doručeny případné úpravy nabídek a písemných podkladů pro VŘ 
všem členům výběrové komise.  

8) Termín I. kola VŘ se stanovuje na pondělí 24.9. 2001. Z účasti na jednání jsou vyloučeny 
všechny osoby, které nejsou členy výběrové komise.  

9) Během I. kola VŘ vybere výběrová komise z účastníků VŘ finalisty tak, že každý z 
přítomných členů výběrové komise písemně nominuje do druhého (finálového) kola VŘ 1 
účastníka VŘ. Dva účastníci VŘ, kteří získají největší počet nominací, postupují do II. kola 
VŘ (finále). V případě rovnosti počtu nominací postupují všichni tito účastníci. 

10) Finalistům budou do 2 dnů po I. kole VŘ elektronickou poštou či faxem oznámeny připomínky 
členů výběrové komise (viz zápis – resp. záznam jednání), aby je pro II. kolo mohli  případně 
zapracovat do svých nabídek.  

11) Případné úpravy nabídek mohou postupující do II. kola (finále) doručit na MěÚ nejpozději do 
pondělí 1.10. 2001 12:00 hod. 

12) Kompletní podklady obou finalistů budou členům výběrové komise rozeslány do úterý 2.10. 
2001 (k prezentaci event. dalších videonahrávek nabídne tajemník členům výběrové komise 
termín).   

13) Termín II. kola (finále) VŘ je stanoven na říjnový termín zasedání ZM – pondělí 8.10. 
2001. 

14) Starosta stanoví čas přestávky v programu jednání ZM. Na tento čas svolá předseda výběrové 
komise jednání výběrové komise (místo jednání výběrové komise je shodné s místem jednání 
ZM).  
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15) Členové výběrové komise veřejným hlasováním rozhodnou o tom, který z obou finalistů je 
vítězem VŘ. Vítězem se stává ten, který získá nejvíce hlasů přítomných členů výběrové 
komise. Výsledek VŘ je starostou oznámen zastupitelstvu. 

16) Po přestávce (určené pro II. kolo VŘ) starosta zahájí další jednání ZM hlasováním o 
vypovězení stávající smlouvy s dodavatelem zpravodajství informačního kanálu TKR Kuřim. 

17) V případě, že bude stávající smlouva vypovězena, bude ZM hlasovat o usnesení: “ZM 
schvaluje výsledek VŘ na dodavatele informačního kanálu TKR a ukládá RM 
(resp.tajemníkovi) připravit s vítěznou firmou …….. smlouvu v souladu s podmínkami VŘ a 
vítězné nabídky. Termín plnění od ……(po uplynutí výpovědní lhůty smlouvy se současným 
dodavatelem) na dobu neurčitou. Výpovědní lhůta 3 měsíce je platná po dvouměsíční zkušební 
lhůtě, ve které je možné smlouvu vypovědět ze strany města s okamžitou platností.”  

B) Podmínky: 
1) Dodavatel bude městu pravidelně každých 14 dní poskytovat jeden  zpravodajsko – 

publicistický  pořad se zřetelně oddělenou zpravodajskou a publicistickou částí  pro informační 
kanál TKR (dále též “smyčka”). Pořad bude věnován společenskému, politickému, kulturnímu 
a sportovnímu životu města Kuřim, bude v délce 15 – 30 minut a do vysílání informačního 
kanálu TKR  bude zařazován denně nejméně 4x, nejvýše 12x, vždy po dobu 14 dnů vždy v 
předem dané hodiny. 

2) Zpravodajství bude reprezentativní  a public. část vyvážená tak, aby v ní byly průběžně 
zastoupeny všechny relevantní názorové proudy. 

3) Dodavatel zajistí úplný obrazový a zvukový video záznam z každého zasedání ZM a zařadí jej 
do vysílání nad rámec sjednaného zpravodajství v předem stanovené časy. (o tomto bodu 
navrhuje orientačně hlasovat – v případě malé podpory jej z návrhu vyřadím) 

4) Dodavatel má právo zařadit do vysílání informačního kanálu TKR také reklamní blok, který je 
zřetelně oddělen od zpravodajství a jehož celková doba trvání nepřesáhne 5 minut. Příjmy z 
vysílání reklamy plynou dodavateli. 

5) Město si vyhrazuje prostor pro vlastní textové zpravodajství, textovou reklamu a prostor pro 
zařazení nereklamních videozáznamů  a pořadů pořízených  jinými dodavateli v době, která 
nekoliduje s vysílacími časy dodavatele zpravodajského bloku. 

6) Dodavatel zváží, zda městu nabídne také výrobu (vč.grafické úpravy) textového zpravodajství 
sestaveného z textových podkladů dodaných městem. 

7) Dodavatel i město se budou vzájemně informovat o cenách poskytovaných reklamních časů. 
8) Zveřejňování pozvánek na kuřimské kulturní, sportovní a společenské akce musí být 

dodavatelem zajišťováno bezúplatně v základní formě 
9) Dodavatel bude město informovat o složení redakce, jména spolupracovníků bude uvádět v 

titulcích. 
10) Součástí nabídky účastníka VŘ musí být: 

a) struktura zpravodajského pořadu, 
b) představa o způsobu zajišťování obsahu vysílání, 
c) návrh smluvních podmínek (cena, platební podmínky, sankce apod.),  
d) prokázání kvalifikačních předpokladů (viz příloha), 
e) popis technického zabezpečení výroby, 
f) reference a ukázky obdobných zakázek. 

 
 Návrh usnesení: ZM Kuřim schvaluje výběrovou komisi pro VŘ na dodavatele zpravodajství informačního 

kanálu TKR Kuřim ve složení : předseda komise – RNDr.Igor Poledňák, místopředseda – 
Ing.Miloš Kotek, další členové – Ing.Hana Novotná, MVDr.Lenka Horáková, p.Miloš Kotek 
st., Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing. Jiří Marek, p.Petr Vodka, p.Ladislav Zejda, p.Marian Uchytil, 
p.Martin Vičar, Dr.David Holman. 

O návrhu nehlasováno. 
Předkládá: Dr. David Holman  

Před diskuzí přestávka: 18: 30  – 18:40 hod. 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - nepřeje si změnu dodavatele  zpravodajství – zpravodajství je „ryzí, nikoliv však neobjektivní ve 

srovnání s Českou televizí.  
Dr.Holman -  za čím je lidský faktor, nemůže být  absolutní objektivita, ale s tím nemám problém v TKR. 

Co se týče rozpočtu, letos by nebyly  žádné změny a na příští rok bude  by byl stanoven nový 
rozpočet. Cenový limit jsem neuvedl, protože mi to bylo doporučeno. Cena  za provozování  
Infokanálu by měla být součástí nabídky. 
Výběrová komise (složená z členů ZM) rozhodně svojí většinou o výherci VŘ. 
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M.Uchytil  -  rok  trvají dohady o tom, kdo je odpovědný  za vysílání Infokanálu. Dle nového zák.  z května 
2001 je zřejmé, že tuto odpovědnost  nese provozovatel. V materiálu Dr.Holmana o těchto věcech  
není žádná zmínka. 

 
 
 
Z jednání odešel M.Vičar – přítomno 10 členů ZM. 
 
 
5.4. Rekonstrukce sítě VO – III. etapa v Kuřimi (příl.12) 
 
Přijaté usnesení : 1133/2001 –  ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení  na dodavatele stavby 

„Rekonstrukce sítě VO – III. etapa v Kuřimi a souhlasí  s navrženým pořadím firem na 
dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro 10 
 
Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem : 
1. Elios v s.o., Brno ve výši  ……. 1.962.975,- Kč vč. DPH 
2. Elga s.r.o., Brno ve výši   …….. 1 900.500,- Kč vč. DPH 

 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1.  Elga s.r.o., Brno 
2.  Elios v s.o., Brno 
         Předkládá : Ing.M.Kotek 
         Vyřizuje : P.Kříž 
 
 
 
5.5. Přeložka sítě nn v ul.Kout  (příl. 13) 
 
Přijaté usnesení : 1134/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravskou energetikou a.s., o  

vybudování přeložky sítě  nn v ul.Kout s nákladem pro Město Kuřim ve výši do 1.020.000,- 
Kč. 

Hlasováno : pro 10 
 
Vzhledem k tomu, že se v loňském roce  již nepodařilo rekonstrukci nn v ul.Kout zařadit  do plánu investic JME, 
protože projekt se zpracovával až dodatečně poté, co bylo rozhodnuto o investicích zde a vzhledem k tomu, že  
původní dohoda  s JME o částečné úhradě  zemních prací je v letošním roce nemožná, je prakticky jedinou 
možností, jak  zrealizovat sítě nn v Koutě  dohoda s JME o vybudování přeložky. 

V Koutě je v současnosti vybudována kanalizace, provedena oprava vodovodu, nyní probíhá 
rekonstrukce plynu a s položením komunikace je třeba vyčkat právě na rekonstrukci nn a VO. 

Město Kuřim se dle  původní dohody s JME mělo podílet výkopovými pracemi na  budování sítě nn 
v ul. Štefánikova, části Zahradní a Kout.  S cenou za uvedené práce  bylo počítáno při výstavbě VO v této 
lokalitě a náklady  byly odhadnuty na 2,5 mil. Kč. Celkové náklady  na VO (1,96 mil.) a  přeložku v Koutě (1,02 
mil.) nyní vycházejí na 3 mil. Kč s tím, že do uvedené akce byla  začleněna i přípojka nn a VO k objektu ZUŠ. 
 JME provede rekonstrukci sítě nn v ul.Farského, Štefánikova, Třebízského, Husova, Zahradní 
kompletně a navíc ještě U potoka plně ve vlastní režii. 
         Předkládá : Ing.M. Kotek 
 
Poznámka: 
V.Zejda  doporučuje, se práce, které se týkají  ZUŠ, zainvestovali  z prostředků na ZUŠ. 
 
 
Poznámky, připomínky: 
 
Dr.Holman  
1.) Připomínkuje  provozní dobu pošty. Domnívá se, že  ti občané, kteří  pracují mimo Kuřim, obtížně 

vyzvedávají svoji doporučenou poštu. Navrhuje, aby tajemník jednal s ředitelem pošty a společně hledali 
řešení (rozšířením otevírací doby). 
Dr.Poledňák - jednání už proběhlo, ale  bez  výsledků žádaným směrem. 
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2) Žádá, aby bylo v zápise jmenovitě uvedeno, kteří členové ZM hlasovali pro  vyhlášení výběrového řízení na 

dodavatele zpravodajství v Infokanálu (bod  5.3.). 
Hlasováno opakovaně: pro Dr. Holman, Ing. Krupica, P.Vodka, M.Vičar, Ing. Novotná. 

 
 
Ing.Novotná 
Žádá, aby byla jmenována do komise na  výběrové řízení na dodavatele stavby „příprava území  pro retenční 
nádrž“. 
Dr.Poledňák – krátce informoval o průběhu  otevírání obálek -  cenové nabídky jsou celkem  vyrovnané, výběr 

bude složitý. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1119/2001 - ZM schvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“ pro uložení optických 

kabelů Rosice-Tišnov-Kuřim na k.ú.Kuřim za cenu 20,- Kč/l bm na pozemcích v majetku 
města dle přiložené situace  

 
1120/2001  ZM schvaluje výstavbu školního multifunkčního hřiště rozměrů 20x40m + výběhy (v 
jihovýchodním konci a našíř stávajícího školního hřiště) pro účely školní tělovýchovy a další sportovní využití. 

 
1121/2001 - ZM schvaluje dotaci TJ Sokol Kuřim ve výši stanovené podmínkami grantu poskytnutého ČOS TJ 
Sokol Kuřim na výstavbu 2 antukových tenisových kurtů (vč. oplocení, příslušenství, přístupové komunikace, 
přívodu vody) na ploše současného školního  hřiště (rozloha: 1400 m2   s umístěním v severozápadní části 
stávajícího školního hřiště). 
  
1122/2001  - ZM schvaluje bezúplatný převod  části pozemku ve zjednodušené evidenci  - parcely původ  
evidence nemovitostí  (EN) čís. 612/2 k.ú.Kuřim, o výměře cca 1400 m2 určeného pro dva tenisové kurty,  do 
vlastnictví TJ Sokol Kuřim ( viz vyhlášený záměr usn.čís. 1117/2001 ze dne 25.6.2001). 
 
1123/2001 - ZM ruší  své usnesení ZM čís. 1053/2001  ze dne 23.4.2001. 
 
1124/2001 - ZM žádá TJ Sokol Kuřim, aby umožnil souběžné vyhlášení výběrového řízení na dodavatele  2  
tenisových kurtů a multifunkčního hřiště.  
 
1125/2001 - ZM za účelem výše uvedených investic schvaluje rozpočtové opatření č. 8.  
Možné zdroje: a) výtěžek z prodeje pozemku na Podlesí firmě Corimex  

b) část těch prostředků, které v letošním roce prokazatelně nebudou čerpány na zahájených 
investičních akcích – s podmínkou, že tyto zdroje budou v následujícím roce do příslušné 
kapitoly opět zařazeny. 

 
1126/2001 - ZM vyhlašuje adresný záměr na směnu nebo převod pozemku parc. čís. 293/13 o výměře  4 m2 
firmě AHOLD Czech Rep. a.s. , Brno, Slavíčkova 1a. 
 
1127/2001 - ZM schvaluje změnu čís. V územního plánu sídelního útvaru Města Kuřimi sestávající se ze změny 
M,N,O,P a Q a vydává vyhlášku o změně č. V  ÚPN SÚ  Města Kuřimi. 
 
1128/2001  - ZM schvaluje  podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru Města Kuřimi, týkající se změny 
trasy veřejně prospěšné stavby komunikace – 7b, varianty „A“ a „B“.  
 
1129/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o odstranění zjištěných nedostatků dle zprávy o přezkoumání  
hospodaření města za rok 2000.  
 
1130/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč na opravu chodníku před 
prodejnou smíšeného zboží na Podlesí - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1131/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 44.098,- Kč pro Městský dům dětí a mládeže 
v Kuřimi - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
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1132/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 36.112,- Kč pro TJ OREL Kuřim - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
 
1133/2001 - ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení  na dodavatele stavby „Rekonstrukce sítě VO – 
III. etapa v Kuřimi a souhlasí  s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 
 
1134/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy s Jihomoravskou energetikou a.s., o  vybudování přeložky sítě  nn 
v ul.Kout s nákladem pro Město Kuřim ve výši do 1.020.000,- Kč. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 10 
 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 19: 10 hod. 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 16.7.2001 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
Miloš  Kotek st.           Ing.Miloš Krupica  
 
 
 
 
Přílohy: 
 
- Pozvánka 
1,1A Majetkoprávní úkony, grafic. Přílohy 
2,2A Změny č. V ÚPN  SÚ Kuřimi (MNOPQ), vyhláška 
3,3A Podnět ke změně ÚP Kuřimi, grafic. příloha 
4 Zpráva FO o odstranění  nedostatků  z auditu 2000 
5 Interní sdělení A.Kadlece – ve věci  poruchy v systému IVVS 
6,6A Podnikatelský obolus 
7,7A-D Tenisové kurty a školní hřiště  ZŠ Tyršova 
8 Ahold – majetkoprávní vypořádání 4m2 pozemku 
9,9A-C Návrh smlouvy o sdružení  - sv.Jan 
10,10A Opatření navazující na  průzkum vodního toku Kuřimka 
11 Návrh na VŘ na dodavatele zpravodajství informačního kanálu TKR Kuřim 
12 Rekonstrukce sítě VO – III. etapa 
13 Přeložka sítě nn v ul..Kout 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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