
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 07/2001  konaného dne  3.9. 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 : Dr.Ing..J. Marek a Mgr.M. Vičar 

       Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise:  Dr.D. Holman a M. Uchytil 

     Hlasováno : pro 11 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 19:00  hodin. 
Na jednání je přítomno 11  členů ZM. 
 
 
Program : 
 
1.  Majetkoprávní úkony  
2.  Výstavba města – změna plánu investic č. 4/2001, Podněty ke změně územního plánu sídelního útvaru města 

Kuřimi, Hřiště pro házenou s umělým povrchem, „Tenisové dvorce u sokolovny, ul. Tyršova 
480“ a „Víceúčelové hřiště při základní škole na ul. Tyršova“, Dětské hřiště Podlesí, 
Výstavba podkrovních bytů Bezručova,  

3. Novelizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města, Povýšení  příspěvku pro DPD Kuřim 
4. Finanční záležitosti - Výsledky hospodaření města k 30.6.2001, Výsledky hospodaření bytových fondů 

k 30.6.2001 
5. Různé -  Fond na podporu  kulturní a spolkové činnosti  k 30.6.2001, Podnikatelský OBOLUS, 

Rekonstrukce ulice Farského, Odvedení dešťových vod z kostela, Převod veřejného osvětlení 
do majetku města, 

 
Program schválen i s dodatečně rozeslanými materiály - všemi přítomnými. 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1.  
Záměr na bezúplatný převod pozemku parc.č. 3198/40, 3198/13 a 3198/15 k.ú.Kuřim do 
id. spoluvlastnictví (příl.1) 
 
V návaznosti na usn. MZ číslo 1223/99 a 1224/99 z 29.11.2999 a MZ 1193/2000 ze dne 2.10.2000 předkládá SO 
ke schválení usnesení, týkající se bezúplatného převodu formou „darovací smlouvy“ shora uvedených pozemků 
do id. spoluvlastnictví Města a občanů, kteří  finanční částkou 3.000,- Kč přispěli  městu na zakoupení pozemků, 
které tvoří přístupovou cestu k zahradám za ul. Fučíkovou v Kuřimi. 
V této souvislosti SO upozorňuje na nenaplnění usn. MZ číslo 1224/99 z 29.11.99, podmínkou kterého bylo ze 
strany občanů přispět městu částkou 60.000,- Kč  za zakoupení pozemku.  Ke dni 11.7.2001 činí dar občanů 
57.000,- Kč. 
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V současné době jsou  kupní smlouvy zrealizovány, přístup k zahradám je zajištěn tak, že  komunikace není 
průběžná, je přerušena u parc. 3198/39 3198/10. Od p.Milana Siky byl vykoupen pozemek parc.č. 3198/15 o 
vým. 138 m2 za částku 138.000,- Kč, od Ing.Jaroslava Salavy poz.parc.č. 3198/13 o vým. 61 m2 za částku 
61.000,- Kč, s panem Josefem Uchytilem Město Kuřim směnilo pozemek parc.č. 3217/1 o vým. 328 m2 za 
pozemek parc.č. 3198/40 o vým. 281 m2 s cenovým vyrovnáním dle platných předpisů (1.200,- Kč). 
SO upozorňuje na nelogičnost v případě schválení záměru, neboť dle vyhl. Města Kuřimi č. 1/99 ze dne 
26.4.1999 o  majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací  se město 
snaží komunikace, chodníky, veřejná prostranství atd. od vlastníků vykoupit - převést do majetku města, v tomto 
případě naopak by přístupová cesta, která je dnes v majetku města (LV č. 1) přešla do id. spoluvlastnictví města 
a dalších  cca 32 vlastníků (při darovací smlouvě manž. nenabývají nemovitost do SJM, ale každý 
z obdarovaných do id. spoluvlastnictví ). Dále je třeba občany upozornit na skutečnost, že s uzavřením darovací 
smlouvy  budou spojeny náklady : kolková známka (návrh na vklad smlouvy do KN), daň darovací, jejímž 
poplatníkem ze zákona je nabyvatel a dále znalecký posudek na ocenění nemovitosti pro daňové přiznání.  

 
Návrh  usnesení : RM schvaluje   záměr na bezúplatný převod (darovací smlouva)  pozemku parc.č. 3198/40 o 

výměře 281 m2, poz.parc.č. 3198/13  o vým. 61 m2 a poz.parc.č. 3198/15 o vým. 138 m2 vše 
v k.ú.Kuřim do ideálního spoluvlastnictví  Města Kuřim a občanů dle přílohy v poměru : 
město – vlastník id. 734/1000, jednotliví vlastníci každý v  poměru id. 14/1000, v případě, že 
se jedná o manžele, každý z  nich id. 7/1000. Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy 
ponesou účastníci rovným dílem, daň darovací bude hrazena dle zákona 

Hlasováno: pro 8, zdrž.3 – návrh neschválen 
Předkládá : RNDr.I. Poledňák 

         Vyřizuje    : Němcová  
Diskuze: 
Dr.Poledňák - vlastníci  žádají o bezúplatné převedení spoluvlastnického podílu. 
Dr.Holman   -  jejich zájmy by mohlo vyřešit předkupní právo (tak by měli jistotu, že jim nic nebude ani 

v budoucnu komplikovat přístup k zahrádkám). 
 
Starosta nechává hlasovat, zda  členové souhlasí  s tím, že by bod 1.1. byl znovu projednán. Pro se vyjádřilo 
všech 11 členů ZM. 
Zastupitelstvo souhlasí  s vyhlášením záměru na bezúplatný převod nebo předkupní právo k předmětným 
pozemkům  následně o návrhu hlasováno : 
 
Přijaté usnesení : 1135/2001 - RM schvaluje záměr na bezúplatný převod (případně  zřízení předkupního 

práva) pozemku parc.č. 3198/40 o výměře 281 m2, poz.parc.č. 3198/13  o vým. 61 m2 a 
poz.parc.č. 3198/15 o vým. 138 m2 vše v k.ú.Kuřim do ideálního spoluvlastnictví  Města 
Kuřim a občanů dle přílohy v poměru : město – vlastník id. 734/1000, jednotliví vlastníci 
každý v  poměru id. 14/1000, v případě, že se jedná o manžele, každý z  nich id. 7/1000. 
Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy ponesou účastníci rovným dílem, daň 
darovací bude hrazena dle zákona 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění  : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO  
 
 
 
1.2. 
AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Brno, Slavíčkova 1a – směna x odprodej 
pozemku parc.č. 293/13 k.ú.Kuřim (příl.1A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1136/2001 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 293/13 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 

(vlastník Město Kuřim) za část  pozemku parc.č. 380 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 (vlastník 
AHOLD Czech Republic, a.s.) bez cenového vyrovnání  s podmínkou, že vlastník  parc.č. 
380 k.ú.Kuřim uhradí   veškeré náklady spojené s převodem. 

Hlasováno: pro 11 
 Termín plnění  : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO 
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Varianty řešení, o kterých nebylo hlasováno : 
Návrh usnesení : ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 293/13 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 a.s. AHOLD Czech 

Republic, se sídlem Brno, Slavíčkova 1a za cenu .......Kč/m2 s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti (varianta 1) 

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 293/1 k.ú.Kuřim o výměře 179 m2 (část parkoviště) 

a  části pozemku parc.č. 289/1 o výměře 18 m2 a poz.parc.č. 293/13 o vým. 4 m2 (vlastník 
Město Kuřim) za část pozemku parc.č. 380 k.ú.Kuřim o výměře 201 m2 bez cenového 
vyrovnání s podmínkou, že AHOLD Czech Republic a.s. uhradí náklady spojené s převodem 
(varianta 3) 

 
Návrh usnesení : ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 293/1 k.ú.Kuřim  o výměře 250 m2 (celé 

parkoviště), části pozemku parc.č. 289/1 o výměře 18 m2 a poz.parc.č. 293/13 o vým. 4 m2 
(vlastník Město Kuřim) za část pozemku parc.č. 380 k.ú.Kuřim o výměře 201 m2 s cenovým 
vyrovnáním s podmínkou, že AHOLD Czech Republic a.s. uhradí náklady spojené 
s převodem (varianta 4) 

 
Usn. ZM číslo 1126/2001 ze dne 16.7.2001 byl vyhlášen adresný záměr na směnu nebo převod pozemku parc.č. 
293/13 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 firmě AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Brno, Slavíčkova 1a.  Schválený 
záměr byl v souladu s § 39 zák.č. 128/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů zveřejněn. Zástupci společnosti AHOLD 
Czech Republic, a.s. nabízí městu následující směnu pozemků jak výše uvedeno 
Na jednání schválena varianta 2, alternativa oddělená  4 m od  náměstí. 

Předkládá : RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
 
 
1.3.  
Manž. Mezníkovi, Kuřim, Nová 695 – nabídka na výkup pozemku PK 1179/913 o vým. 
172 m2 (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1137/2001 - ZM schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1179/913 k.ú.Kuřim o výměře 172 m2 od manž. PhDr. Jiřího a 
Ing. Hany Mezníkových, Kuřim, Nová 695 za cenu dle znaleckého posudku. Náklady 
spojené s uzavřením KS ponesou smluvní strany rovným dílem. 

Hlasováno: pro  11 
 Termín plnění : : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
Manž. Mezníkovi nabídli Městu Kuřim k odkoupení pozemek ve zjednodušené evidenci – parcelu původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1179/913 k.ú.Kuřim o výměře 172 m2. Jedná se o část zahrady u rodinného domu 
čp. 814, který dosud užívá majitelka RD paní Blanka Pučálková. Dle jejího prohlášení pozemek užívala v dobré 
víře, že se jedná o pozemek v jejím vlastnictví až do letošního roku, kdy ji manž. Mezníkovi vyzvali k jeho 
odkoupení. Vzhledem k finančním možnostem toto paní Pučálková odmítla a rovněž nemá zájem o úplatný 
pronájem. Protože se jedná  o pozemek bezprostředně přiléhající k objektu MŠ Jungmannova  a ke školnímu 
pozemku  ZŠ Jungmannova,  výkupem  od manž. Mezníkových by mohlo dojít k rozšíření školních zahrad. 
Nabízený  pozemek je bez porostů a staveb, oceněný znaleckým posudkem číslo 2024/2001 ze dne 20.6.2001 
znalce Ing. Miloše Hudce částkou Kč 11.530,-. 

Předkládá : RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
 
 
1.4.  
Ing. Alena Hájková, Kuřim, Šmeralova 741 – zřízení věcného břemene na části pozemku 
parc.č. 3397 k.ú.Kuřim za účelem zajištění příjezdu ke garážím (příl. 1D) 
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Přijaté usnesení : 1138/2001 - ZM schvaluje  bezúplatné zřízení věcného břemene (pro vlastníka nemovitosti 
na pozemku parc. čís. 3395/2 k.ú.Kuřim) na části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim k zajištění 
příjezdu ke garážím. Náklady spojené s realizací břemene nese budoucí oprávněný. 

Hlasováno: pro  11 
 Termín plnění: : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
Ing. Hájková požádala v reakci na schválený odprodej pozemku parc.č. 3396 k.ú.Kuřim firmě CORIMEX s.r.o. 
o odprodej části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim – ost.plocha, ost. komunikace k zajištění bezproblémového 
využívání příjezdu k dvojgaráži na pozemku parc.č. 3395/2 k.ú.Kuřim,  který je jejím vlastnictvím. S ohledem na 
skutečnost, že předmětný pozemek je zatížen inž. sítěmi (vodovod, kanalizace) nedoporučil odbor výstavby jeho 
odprodej. Ing. Hájková ve své žádosti argumentuje tím,  že přístup ke garážím přes pozemek parc.č. 3397 je 
jediným a tento jí byl odborem výstavby v roce 1995 povolen zpevnit návozem štěrku. SO rovněž odprodej 
pozemku na jednání RM dne 14.8.2001 nedoporučil s ohledem na vyhl. města č. 1/99 ze dne 26.4.1999 o 
majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací. Na jedné straně má město 
snahu pozemky pod komunikacemi vykupovat, v daném  případě by část veřejné cesty  (v KN označenu jako 
ost.komunikace) měla být odprodána. RM přijala usn. č. 283/2001, kterým ZM předložila návrh na bezúplatné 
zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim k zajištění příjezdu ke garážím s tím, že náklady 
spojené s realizací břemene nese budoucí oprávněný tj. Ing. Hájková.V případě schválení VB se toto může stát 
precedentem. Je nesmyslné, aby se na obecním pozemku, který slouží všem, zřizovalo věcné břemeno pro 
občana. Se stejným požadavkem by mohl přijít kdokoliv a pozemky města by takto byly věcnými břemeny 
zatěžovány. 

Předkládá : RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
 
 
1.5.  
JUDr. Milan Kružík, CSc. správce konkurzní podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s. – 
nabídka pozemku k odprodeji (příl.1E) 
 
Přijaté usnesení : 1139/2001 - ZM schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 2592/3 k.ú.Kuřim o výměře 2023 m2  od správce konkurzní 
podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s.  za  smluvní cenu  50.000,- Kč. 

Hlasováno: pro  11 
 Termín plnění: : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
JUDr.Milan Kružík, CSc. správce konkurzní podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s. nabízí Městu Kuřim k odprodeji 
pozemek ve zjednodušené evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 2592/3 k.ú.Kuřim o výměře 
2023 m2. Jedná se o komunikaci vedoucí od brány TOS za poliklinikou podél objektu kryté plovárny. 
Město Kuřim jako kupující, bude v případě realizace záměru hradit v souladu se zákonem o konkurzu a 
vyrovnání  náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti.  

Předkládá : RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
Diskuze: 
Dr.Holman navrhuje hlasovat  o ceně za komunikaci: 
- za 99 tis.  –  pro 3 - neschváleno 
- za 90 tis.  –  pro 7 - neschváleno 
- za 80 tis.  –  pro 7 - neschváleno 
- za 70 tis.  –  pro 7 - neschváleno 
- za 60 tis.  –  pro 8 -  neschváleno 
- za 50 tis.  –  pro 11 - schváleno 
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1.6.  
Vaillant spol s.r.o. Praha 5 - smlouva o budoucím převodu pozemku (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1140/2001 - ZM schvaluje budoucí nabytí částí pozemků parc.č. 2994/7, 2995, 2996/3 

k.ú.Kuřim od firmy Vaillant spol. s r.o. nezbytných k novému situování retenční hráze a 
schvaluje podstatné náležitosti smlouvy takto: cena 160 Kč/m2,  výměra dle nové situace max. 
však 4000 m2, náklady spojené s agendou hradí město. 

Hlasováno: pro 11 
 
K výběrovému řízení na dodavatele stavby hráze  bylo firmám předloženo k ocenění základní zadání a dále 
varianta s novým situováním hráze, která poněkud redukuje rozsah některých stavebních objektů.  Stalo se tak za 
účelem porovnání, zda úspora na stavbě vyváží případný dokup pozemků od firmy Vaillant. Z výběrového řízení 
je zřejmé, že nová varianta je přibližně o 10% levnější té původní, konkrétně u vybrané firmy Ekostavby činila  
cena  původní 24,135 a nová 21,567 a tedy úspora 2,568 mil. Dokoupíme li 4000 m2 pozemku od Vaillantu za 
výše uvedenou jednotkovou cenu, zaplatíme 0,64 mil a tím nám vznikne faktická úspora téměř dva miliony 
korun. Předkladatel navrhuje uzavřít s firmou Vaillant smlouvu o budoucí smlouvě  a potřebnou výměru 
dokoupit až v rámci nebo po realizaci stavby neboť situace je složitá a nelze předem vyloučit další drobné 
změny. 

       Předkládá:RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje SO, výst.  
 
 
1.7.   
Zrušení některých  obecně závazných vyhlášek (příl. 3A) 
 
Přijaté usnesení : 1141/2001 - MZ schvaluje vyhlášku města čís.5, kterou se zrušuje OZV 1/94 o tržním řádu, 

OZV 2/91 jednací řád rady a  OZV 13/95 o poskytování informací. 
Hlasováno: pro  11  
 
Při revizi obecně závazných vyhlášek byla zjištěna značná neaktuálnost některých z nich. Návrh je předkládán 
v návaznosti na usnesení RM 295/01 296/01301/01  
 
Tržní řád Města Kuřimi (dále jen Tržní řád) : V případě OZV  1/1994 jde o doslovné citace některých, dnes již 
zrušených právních předpisů, dle kterých byla eklektickou metodou sestavena. Obec je sice dle § 18 zák.č. 
455/1991 oprávněna vydat OZV o tržním řádu, avšak při konfrontaci s OZV jiných obcí jsem zjistil, že řada z  
nich nemá vůbec přijatu vyhlášku regulující provoz tržnic a pořádání trhů ve městě (Plzeň!, Habrovany, 
Broumov, Kostelec n. Labem..), nebo rovnou přistupují k jejich rušení (Havlíčkův Brod, Lovosice). Motivy 
vedoucí k rušení tržních řádů lze objasnit jejich nadbytečností. Formou totiž jsou doslovné citace jednotlivých 
zákoníků (občanský, obchodní), tedy obce znovu vydávají existující platné právní předpisy. K názorné 
demonstraci uvádím vybrané články platného Tržního řádu s komentářem či odkazem na již existující právní 
úpravu: 
 

Čl. 3 Oprávnění k prodeji 
Zde se vyhláška řídí dle Živnostenského zákona (zák. č. 
455/1991) a zák.č.570/1991 O živnostenských úřadech – 
tj.povolování prodeje i jiným osobám obecním úřadem. 

Čl. 4 Prodej výrobků rostlinného a živočišného 
původu 
V případě rostlinných výrobků je nutno se řídit zák.č. 295/1997 
O hygienických požadavcích na prodej potravin, u výrobků 
živočišného původu dle zák. 166/1999 Veterinární 
zákon,110/1997 O potravinách a tabákových výrobcích a vyhl. 
Min.zemědělství č.287/1999 O veterinárních požadavcích na 
živočišné produkty. 

Ceny zboží Jak je zde uvedeno dle zák.č. 526/1990 o cenách a 
zák.č. 634/1992 O Ochraně spotřebitele ve znění pozdějších 
změn a doplňků. 

Čl. 7 Poplatky 
Zde je možno se řídit dle aktuální OZV upravující místní 
poplatky. 

Čl. 8 Pokuty a jiné sankce 
Na půdě obecní samosprávy se lze řídit dle zák.200/1990 O 
přestupcích. Další kontroly a dozor pak spadají do kompetence 
České obchodní inspekce, České zemědělské a potravinářské 
inspekce, Okresní hygienické stanice Brno-venkov, Okresní 
veterinární správy Brno-venkov, Okresního úřadu Brno-venkov 

 
 

Jednací řád MR - dle stávající zákonné úpravy vydává svůj jednací řád rada §101, odst 4) 
 
O poskytování informací občanům města“ 
Při revizi OZV byla zjištěna neplatná právní úprava vyhlášky 13/1995. Nově je obec vázána zákonem č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tento zákon je dostatečně obsáhlý a srozumitelný, proto 



nebyly shledány důvody k dalšímu trvání platnosti vyhlášky 13/1995 „ O poskytování informací občanům 
města“. Navrhuji tedy odstranění této nadbytečné duplicity zrušením OZV 13/1995. 
 
Poznámka: Může nás potěšit skutečnost, že jsme o čtyři roky dříve než parlament, uzákonili na obci svobodný 
přístup k informacím. 

 Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje : SO 

 
 
1.8.  
Smlouva o sdružení – sv. Jan (příl. 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1142/2001 - ZM schvaluje účast města ve sdružení s firmou Moravská stavební – INVEST 

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

Hlasováno: pro 11 
 
Výše uvedený návrh byl předložen k jednání minulého zastupitelstva, avšak získal pouze 8 hlasů neboť  byl  na 
jednání vznesen požadavek na podrobnější důvodová zpráva.  Firma  dle osnovy vypracované P. Vodkou 
vypracovala zprávu a po předběžných konzultacích  se jeví původní návrh průchodný.  
 
Přílohy: návrh smlouvy,  osnova zprávy, zpráva s přehlednou tabulkou 
 
Původní zpráva: 
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.I.Poledňák 
         Vyřizuje SO, výst 
 
 
1.9.. 
J.Fikar, I.Halouzková - výzva ke zřízení věcného břemene (příl.16A) 
 
Návrh usnesení: není navrhováno 
 
Na město se obrátili žadatelé s výzvou k uzavření dohody o zřízení věcného břemene na pozemcích města. 
Zpracovatel bodu nedoporučuje výzvu akceptovat z důvodů uvedených v konceptu odpovědi. 
 
Koncept: 
Vážení, 

zastupitelstvo města Kuřimi bylo informováno na svém jednání dne 3.9.01 o Vaší výzvě ke zřízení 
věcného břemene a Vaši výzvu neakceptovalo.  

Zdvořile upozorňujeme, že ve Vašem textu je zcela opomenuta skutečnost, kdy v předmětné lokalitě má 
i město zájmy stanovené územním plánem a o těchto zájmech s Vámi bylo již vícekrát jednáno. V této chvíli 
jsou zájmy oboustranné. Vy máte zájem o napojení k inženýrským sítím, město potřebuje rezervu na veřejně 
prospěšnou stavbu. Nemůžeme si dovolit Vám v dobré vůli vyhovět a tak upadnout v jednostrannou závislost, 
neboť bychom v budoucnu stokrát více za realizaci zájmů veřejných zaplatili. Dále upozorňujeme na skutečnost, 
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že není systémové a zpravidla nebývají na majetku města zřizována věcná břemena a už vůbec ne za Vámi 
navrhovanou cenu, kterou považujeme za okatě přemrštěnou a nesouhlasíme s ní, neboť nechceme v Kuřimi 
zavést absurdní cenové poměry, které by do budoucna brzdily rozvoj města. 

Odhlédneme-li od výzev, dovolte mi, abych rekapituloval, že v návaznosti na dřívější jednání s Vámi a 
podle dohody na jednání učiněné, byl zastupitelstvem již schválen návrh na změnu územního plánu, která 
umožní racionálnější využití Vašich pozemků a snad i vyřeší současnou kolizi zájmů. Na posledním jednání dne 
27.8. jsme se dohodli, že obě strany budou průběžně konzultovat své zájmy se zpracovatelem dopravní studie, 
kterou objednává město. 

S pozdravem a v dobré víře, že společnými silami bude nalezeno řešení, které vyhoví Vašim 
představám a zároveň uchrání i zájmy veřejné. 
Poznámka: 
Dr.Poledňák -  dnes dopoledne se konalo S Ing.Fikarem jednání,   ze kterého vzešla rámcová dohoda o  postupu 

a  jeví se možná dohoda  mezi oběma stranami. 
Ve výše uvedené záležitosti nebylo ze strany zastupitelů navrženo usnesení. 
 
 

2. Výstavba města 
 
2.1.  
Změna plánu investic  č. 4/2001 (příl.5) 
 
Přijaté  usnesení : 1143/2001 - ZM schvaluje změnu přehledu plánu investic čís. 4/2001. 
Hlasováno: pro 11 

Termín plnění : 30.9.2001 
Zodpovídá :      odbor výstavby 

 
       Změna plánu investic č. 4/2001  předpokládá: 
1) Začlenění do plánu investic novou akci „Víceúčelové hřiště při ZŠ na ul. Tyršova a Tenisové dvorce u 

sokolovny na ul. Tyršova“ v Kuřimi s prioritou 2. 
Na tuto akci již probíhá výběrové řízení. Akce bude dokončena v letošním roce. 

2) Začlenění do plánu investic novou akci „ Hřiště na házenou s umělým povrchem v Kuřimi „ s prioritou 2. 
Na tuto akci již probíhá výběrové řízení.  Akce bude realizována v příštím roce. 

3) Začlenění do plánu investic novou akci „ Domy v lokalitě pod ZŠ Jungmannova“ s prioritou 3. 
Na tuto akci byla vypracována studie, která řeší  zástavbu lokality.  Tato studie je k nahlédnutí na odboru 
výstavby. 

4) Začlenění do plánu investic novou akci „Rozšíření posilovny v plaveckém areálu“ s prioritou 4. 
Na tuto akci byla vypracována studie a propočet. Tato studie je k nahlédnutí na odboru výstavby. Propočet 
je ve výši 530 000,- Kč. Pokud bude stavba prováděna svépomocí, bude materiál za cca 310 000,- Kč. 

 
                                                               Předkládá : Ing. Kotek  Miloš 

               Vyřizuje : Kříž Pavel 
Poznámka: 
Oproti původnímu návrhu v bodě 2)  je  posunuta realizace  r. 2002. 
 
 
2.2.  
Podněty ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi – rozšíření obytné 
zóny B 6.1. (návrhová lokalita pro bydlení)  a rozšíření lokality pro výrobu, skladování a 
distribuci u obalovny dle investičního záměru Silnice Brno s.r.o., (příl.6A) 
 
Přijaté  usnesení : 1144/2001 - ZM schvaluje  podněty ke změně čís. 6 Územního plánu sídelního útvaru Města 

Kuřimi, a to rozšíření lokality B6.1. severozápadním směrem dle přílohy a  rozšíření 
lokality pro výrobu, skladování a distribuci u obalovny dle přílohy. Potřebnou projektovou 
dokumentaci pro provedení změny si  předkladatel podnětu  hradí z vlastních zdrojů. 

Hlasováno: pro  11 
 
                     Termín plnění : 31.12. 2002 
                     Zodpovídá : odbor výstavby 
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      Město Kuřim podává podnět ke změně územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi, týkající se : 
- rozšíření lokality B.6.1. v Kuřimi Podlesí.  Tento podnět byl již schválen ZM usn. 1045/2001, kde se 

jednalo jen o rozšíření  části lokality,  kde již v současné době dochází k zastavění.  Po projednání s OkÚ 
RŽP Brno – venkov a zpracovatelem ÚPN SU města Kuřimi  odbor výstavby navrhuje, aby lokalita B6.1. 
určena pro bydlení byla  celkově rozšířena  severozápadním směrem, jak je uvedeno v příloze. Bude se 
jednat o ucelenou lokalitu. Rozšíření lokality bude o cca 30 m.  

- rozšíření stávající plochy  pro výrobu, skladování a distribuci (obalovna). Jedná se o pozemky ve 
vlastnictví města Kuřimi a to : pozemek p.č.3430/3, p.č. 3430/2 a část pozemku p.č. 3430/1 v k.ú. Kuřim. 
Zájemcem o tyto pozemky  jsou Silnice Brno s.r.o.,  které již předložily investiční záměr, kde se jedná 
především o rozšíření administrativy. Tento záměr byl doporučen i komisí výstavby. 

 
                                           Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 

                          Vyřizuje: Ing. M.Dokládalová 
 
 
 
2.3.   
Hřiště pro házenou s umělým povrchem  (příl.7A,B) 
 
Výběrové řízení se uskutečnilo 3.9.2001 v den zasedání  zastupitelstva, takže výsledky a protokol z jednání 
komise pro hodnocení a posouzení nabídek byly předloženy přímo do jednání zastupitelstva. 
 
Komisi byly předloženy nabídky firem: 
1. Pros-RS,s.r.o. Brno      varianta dle projektu ve výši                3,802.845,90 Kč 
2. Tennis,s.r.o, Zlín         varianta dle projektu  ve výši              3,555.930,47 Kč 
3. Dočekalová Michaela,Kuřim     var. dle proj.ve výši 2,623.069-3,586.285,00 Kč 
 
     Komise jednomyslně na základě nových poznatků,které vyplynuly z posudků Silniční  laboratoře Dobrovolný 
a Consultest s.r.o. doporučuje nevybrat žádnou z předložených nabídek. 
      Komise  doporučuje ZM  uvedenou akci zařadit  do přehledu investičních akcí r.2002 s prioritou 2, 
s finančním limitem 2,000.000Kč. 
     Komise doporučuje VŘ zrušit a vyhlásit nové VŘ  na podkladě výsledků  citovaných posudků.  
 
Přijaté usnesení : 1145/2001 - ZM souhlasí s návrhem komise pro hodnocení a posouzení nabídek na 

rekonstrukci hřiště na házenou v Kuřimi.  
1) Nevybrat žádnou z předložených nabídek. 
2) Uvedenou stavbu zařadit do přehledu investičních akcí r. 2002 s prioritou 2, 

s finančním limitem 2,000.000 Kč. 
3) Výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové VŘ na základě posudku Silniční Laboratoře 

Dobrovolný a Consultest s.r.o. 
Hlasováno : pro 11 
   Termín plnění : 31.8.2002 
   Zodpovídá : o.výstavby 
 
        Předkládá: ing. Veselý František 
        Vyřizuje: Kříž Pavel 
Poznámka: 
p.Ondrášek  - žádá termín realizace  max. do 31.srpna 2002. 
 
 
 
2.4.  
Tenisové dvorce u sokolovny, ul. Tyršova 480“ (příl.8A) 
 
Výběrové řízení se uskutečnilo 3.9.2001 v den zasedání  zastupitelstva, takže výsledek a protokol z jednání 
komise pro hodnocení a posouzení nabídek byla předložen přímo na  jednání zastupitelstva. 
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Přijatéusnesení : 1146/2001 - RM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   
„tenisové dvorce u sokolovny ul. Tyršova“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na 
dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro 11 
                        Termín plnění :  31.12.2001 
                      Zodpovídá : Kříž Pavel   
 
Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem :  
1. Pross – RS s r.o. Brno    ve výši 1 346 907,50- Kč vč. DPH 
2. Tennis Zlín s r.o. Zlín  ve výši 1 763 539,35- Kč vč. DPH 
3. Dočekalová Michaela, Kuřim ve výši 1 602 303,00- Kč vč. DPH 
4. JM Demicarr, Slavkov  ve výši 1 475 645,00- Kč vč. DPH 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1. Pross – RS s r.o. Brno  
2. JM Demicarr, Slavkov  
3. Tennis Zlín s r.o. Zlín  
4. Dočekalová Michaela, Kuřim  

                                          Předkládá: Ing. Veselý František 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Široká diskuze k otázce realizace osvětlení  tenisových kurtů. 
Dr.Holman - je přesvědčen, že osvětlení tenisových kurtů je nadbytečné, prostředky by raději vložil do samotné 

budovy sokolovny.  Rovněž se obává zvýšených nákladů sokolovny s osvětlením související, 
vložené náklady se pronájmem kurtů nevrátí. 

Ing.Kotek  - oponuje - v Brně  jsou  využívány především  v odpoledních a večerních hodinách. 
Dr.Poledňák - nedoporučuje  zasahovat do projektu. 
Dr.Holman - hovořil s projektantem,  ten  na osvětlení netrvá. 
Závěr – změna projektu nebyla schvalována,  osvětlení kurtů je nadále v plánu investic. 
 
 
2.5. 
Víceúčelové hřiště při ZŠ na ul. Tyršova (příl.8B) 
 
Přijaté usnesení : 1147/2001 - RM bere na vědomí  protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   

„víceúčelové hřiště při ZŠ na ul. Tyršova“ a  souhlasí s navrženým pořadím firem na 
dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro 11 
                        Termín plnění :  31.12.2001 
                       Zodpovídá : Kříž Pavel   
 
      Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem :  
1. Pross – RS s r.o. Brno    ve výši 1 844 152,80- Kč vč. DPH 
2. Tennis Zlín s r.o. Zlín  ve výši 1 743 037,20- Kč vč. DPH 
3. Dočekalová Michaela, Kuřim ve výši 2 124 745,00- Kč vč. DPH 
4. JM Demicarr, Slavkov  ve výši 1 933 552,00- Kč vč. DPH 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1. Tennis Zlín s r.o. Zlín  
2. Pross – RS s r.o. Brno  
3. JM Demicarr, Slavkov  
4. Dočekalová Michaela, Kuřim  

                                         Předkládá: Ing. Veselý František 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
2.6.  
Dětské hřiště – Podlesí (příl.17) 
 

 9



Přijaté usnesení : 1148/2001 - ZM děkuje organizátorům III. benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb za 
předání výtěžku plesu  5000,- Kč a na návrh organizátorů plesu schvaluje realizaci dětského 
hřiště na Podlesí s finančním limitem 25 tis. Kč. 

Hlasováno: pro 11 
  Termín plnění : 31.12.01 
  Vyřizuje:  ŽP 
 
Již tradiční benefiční ples (konaný v únoru letošního roku) vynesl organizátorům 5000 Kč a tito jsou připraveni 
výtěžek věnovat na výstavbu dalšího dětského hřiště. Pro připamatování – s podílem takto získaných peněz bylo 
první rok realizováno dětské hřiště na ulici Bezručova a následný rok další dětské hřiště U stadionu. Záležitost je 
předkládána zastupitelstvu u vědomí si skutečnosti, že v rozpočtu – organizaci „ostatní vzhled města“ máme více 
než částku 20 tis., ale protože se jedná o spontánní aktivitu občanů, je dobré aby ji zastupitelstvo projednalo a 
dalo organizátorům na vědomí, že si jejich aktivity cení. 
Poznámka: umístění hřiště na Podlesí bylo s organizátory konzultováno a tito souhlasí . 
 

  Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
 
 
2.7. 
Výstavba podkrovních bytů na objektu Bezručova 841-844 (příl.18) 
 
Návrh usnesení:  ZM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucím převodu nemovitosti a smlouvy o dílo“ 

s firmou Ing. Stanislav Dvořák k výstavbě pěti obecních nájemních bytů na objektu Bezručova 
841-844. 

Onávrh nehlasováno. 
 
V roce 98 město smluvně umožnilo  využití předmětných celkem osmi nebytových prostor k výstavbě bytů firmě 
Leoš Nejez  a  poté, co tato firma od záměru odstoupila byla uzavřena koncem roku 99 nová smlouva s firmou 
Ing. Stanislav Dvořák. Rozhodnutím zastupitelstva z ledna  2000 bylo na stavbu požádáno o státní dotaci 
původně v úmyslu realizovat zde družstevní výstavbu. V prvním roce žádosti o dotaci nám nebylo vyhověno a 
firma v průběhu roku realizovala tři byty a čtvrtý rozestavěla. Jeden byt byl prodán soukromé osobě,  dva byty 
městu pro potřebu integrace uprchlíků. Žádosti o dotaci bylo vyhověno až v letošním roce, kdy byla žádost 
aktualizována - požadováno pouze pět dotací (1,6 mil).  

S ohledem na naléhavou potřebu města získat každoročně několik nájemních bytů k realizaci koncepce 
bydlení a také pro komplikace spojené s ustavením družstva pro pět bytů, bylo na zastupitelstvu dne 4. června  
v orientačním hlasování dohodnuto, že bude připravena agenda pro variantu „pět bytů do vlastnictví města“. 
V mezidobí bylo realizováno stavební řízení, vydáno stavební povolení a firma jako jediný možný zájemce 
požádána dle ust. § 50, odst. 1, písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek o podání cenové nabídky.  

Srovnáme-li aktuální  cenovou nabídku s cenovou nabídkou téže firmy podanou v konkurenčním 
prostředí (zakázka na byty pro uprchlíky) je dnešní jednotková cena cca o 6-7% vyšší což odpovídá 
meziročnímu nárůstu cen ve stavebnictví a tedy je možné považovat nabídku za adekvátní. 

Financování stavby v letošním roce bude realizováno na konto státní dotace a v roce příštím z bytových 
fondů. 

  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
Diskuze: 
Ing. Novotná - původní  záměr firmy „Ing.Stanislav Dvořák“ i města byl takový, že si firma bude pro své  nové 

byty klienty shánět sama. Nyní město od firmy byty postupně odkupuje !  
Město by muselo  byty koupit, aby jsme na ně dostali  dotaci?  
Není možné vyhlásit nové VŘ na stavbu nových bytů ?  

Dr.Poledňák  - Pokud město objekty nevlastní je zapotřebí uzavřít smlouvu o sdružení. V tom případě je partner 
ze smlouvy o sdružení jediný možný dodavatel stavby a proto na výstavbu těchto 5 bytů nebylo 
vyhlášeno VŘ ale výzva 1 zájemci, protože firma  jeden prostor z pěti už vlastní na zbylé čtyři 
má uzavřenu smlouvu o budoucím převodu, dotace je přidělena na 5 bytů.  
Bytu pro uprchlíky (v těchže půdních prostorách) firma Dvořák realizovala v konkurenčním 
prostředí -  nikdo nedal  nižší nabídku, aktuální nabídka není v konkurenčním prostředí, ale 
oproti minulému roku je vyšší cca 6-7%. 

M. Uchytil    -  navýšení ceny o  7% je neopodstatněné.  Dle statistiky se ceny ve stavebnictví zvýšily o 1,5 %.  
P.Vodka        -  navrhuje, aby se vypsalo udělalo VŘ na 4 byty, 1 byt by  stavěla f. Dvořák. 
Dr.Poledňák -  tato varianta nebyla s firmou projednána, ale vidím to jako alternativu. 

 10



Starosta navrhuje tento bod prozatím odložit a projednat po přestávce, mezitím se  pokusí 
s firmou „Ing. Dvořák“ telefonicky spojit. 

Ing.Novotná, vzhledem k závažnosti rozhodnutí,  navrhuje  tento bod projednat  na dalším zasedání. 
Dr. Poledňák – upozornil, že na  odklad není čas, protože dotace se musí vyčerpat do konce roku. 
Pokračování  tohoto  bodu  po přestávce. 
 
 
 
3. Novelizace zřizovacích listin příspěvkových organizací města 
 (příl. 9A-D) 
Přijaté usnesení : 1149/2001 - ZM  schvaluje  novelizované zřizovací listiny příspěvkových organizací Města 

Kuřimi dle přílohy čís. 9. 
Hlasováno: pro 11 

Termín plnění:  1.9.2001 
Zodpovídá: FO 

 
Na červnovém zasedání ZM byly schváleny novelizované zřizovací listiny příspěvkových organizací města. Až 
po tomto zasedání bylo na  MF rozhodnuto, že příspěvkové organizace zřízené před účinností zákona č. 
250/2000 Sb. nebudou zapisovány do obchodního rejstříku. Pro tento zápis byl u obchodního jména nutný 
dovětek „příspěvková organizace“. Protože tyto organizace vznikly před účinností tohoto zákona, je navrhováno 
tento dovětek z obchodních názvů vypustit  z toho důvodu, že nebude nutné měnit razítka, fakturační adresy atd.   

Na základě usnesení RM je dále navrhováno rozšíření doplňkové činnosti Penzionu pro důchodce o 
provozování autodopravy. Po vyřízení nezbytných formalit, především pak vydání koncesní listiny, by Penzion 
zajišťoval rozvoz stravy a dále i potravin pro organizace města (školy,školky,jídelny,MěÚ,). Tuto činnost do 
současné doby zajišťoval pan Šíp, který k 31.12.2001 na vlastní žádost s poskytováním této služby končí. Tuto 
službu až doposud poskytoval v rámci pečovatelské služby.  

 
Povýšení příspěvku pro PPD Kuřim (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1150/2001 - ZM  schvaluje  povýšení příspěvku  pro PPD Kuřim ve výši 150.000,- Kč na 

pořízení vozidla  na rozvoz stravy a schvaluje k tomuto rozpočtové opatření: 
  § 4312 pol. 5331 + 150 000 Kč 
  § 4314 pol. 5169    - 60 000 Kč 
              pol. 5112     -90 000 Kč 
Hlasováno: pro 11 

Termín plnění:  3.9.2001 
Zodpovídá: FO 

 
Na Město Kuřim se obrátil pan Šíp,který v rámci pečovatelské služby rozvážel obědy důchodcům a některým 
organizacím města, s tím, že od 31.12.2001 s poskytováním této služby končí. Na základě toho RM doporučuje 
schválit v ZM povýšení příspěvku Penzionu pro důchodce s tím,že za tyto prostředky penzion pořídí 
vozidlo,kterým bude stravu rozvážet.Případný rozdíl do ceny vozidla dokryje Penzion z investičního fondu. 
V návaznosti na toto je třeba přijmout rozpočtové opatření . Pečovatelská služba obdržela dotaci od OkÚ,proto je 
možné snížit objem prostředků vkládaných na pečovatelskou službu městem (toto snížení rozpočtu je 
kompenzováno právě touto přijatou dotací – viz.rozp.opatření č.10). 

Předkládá: RNDr. I. Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. A.Varmužka 

 
 
 
4. Finanční záležitosti 
 
4.1.  
Výsledky hospodaření k 30.6.2001   ( příl. č. 10A )  
 
Přijaté usnesení : 1151/2001 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2001. 
Hlasováno: pro  11 

Termín plnění: 3.9.2001 
Zodpovídá: FO 
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V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2001.  
Příjmy města po konsolidaci činily k 30.6.2001 52 621 952,79 Kč, výdaje města po konsolidaci činily               
62 899 085,23 Kč. Hospodářský výsledek za první pololetí roku 2001 tedy činí  – 10 277 132,44 Kč. Tento 
rozpočtový deficit je způsoben pomalejším naplňováním rozpočtu na straně příjmů. Toto zaostávání je 
každoroční – daňové příjmy nabíhají rychleji ve druhém pololetí. Čerpání na výdajové straně je 
v konsolidovaném stavu. Deficit je způsoben také uvolněním větší částky finančních prostředků na půjčky 
obyvatelstvu v oblasti bydlení,které budou samozřejmě v budoucnu splaceny. 
Výsledky hospodaření byly projednány na zasedání Rady města. 
Bez připomínek.       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
4.2.  
Výsledky hospodaření bytových fondů k 30.6.2001   ( příl. č. 11A ) 
 
Přijaté usnesení : 1152/2001 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů města  k 30.6.2001. 
Hlasováno: pro  11 

Termín plnění: 3.9.2001 
Zodpovídá: FO 

 
Bytové fondy skončily k 30.6.2001 s následujícími peněžními zůstatky: 
 
Středisko PBF:        19 997 268,57 Kč 
Středisko FRB:          2 436 177,03 Kč 
Středisko PFVB:       2 615 794,56  Kč 
Středisko PBV:             -3 731 867  Kč 
Středisko FDŠ:             - 29 340,40 Kč  
Celkem:      21 288 032,76 Kč 
 
V rozborech v příloze byly skryty řádky,které nevykazovaly za poslední kvartál žádný pohyb, proto nesedí 
některé součty v minulých letech ( výsledné součty jsou uvedeny správně,chybí jen některé sčítané položky. 
Výsledky hospodaření byly projednány v Radě města.  

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

Poznámka starosty: 
Prodaných je  cca 70% obecních bytů. 
 
 
 
5. Různé 
 
5.1.  
Fond na podporu  kulturní a spolkové činnosti (KF) k 30.6.2001(příl. 12A ) 
 
Přijaté usnesení : 1153/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o činnosti „Výboru kulturního fondu“  a 

poskytování příspěvků Městem Kuřim z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  v 
období  01 – 06 2001. 

Hlasováno: pro 11 
 Termín plnění : 3.9.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
Tento fond Město Kuřim zřídilo usnesením městského zastupitelstva čís. 1065 dne 6.2.1995 jako peněžní fond 
na podporu kulturní a spolkové činnosti.  

V letošním roce doznal FK některých změn, které byly na základě návrhu starosty projednány  a 
schváleny  zastupitelstvem města dne  12.3.2001. Nově byl schválen  statut „Fondu“ a „Výbor kulturního 
fondu“ (namísto výběrové komise), jehož členy byli jmenováni dosavadní členové komise (mimo Dr.Holmana a 
p.Jiřího Brabce, kteří z komise odstoupili):  
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p.Hana Burianová, p.Naděžda Chocholáčová, Dana Stražovská, Ivana Švaňhalová, p.Alena Szabová,              
p.Filip Doné, p.Rostislav Ekl, p.Aleš Kadlec.  
Nově byl zvolen předsedou p.Martin Vičar, namísto p.R.Ekla. 

 
Příspěvky jsou, tak jako v předchozích letech, poskytovány fyzickým a právnickým osobám na realizaci 

projektů kulturní, spolkové a sportovní činnosti především v Kuřimi, se zvýšeným zřetelem na aktivity dětí a 
mládeže.  
 V první polovině r. 2001  zastupitelstvo  vyhlásilo dle plánu 2  kola na poskytnutí příspěvků.  
- V prvním kole žádalo 20 subjektů,  sepsáno bylo 17 smluv o příspěvek ve výši  428.600,- Kč. 
- Ve  druhém kole žádalo 15 subjektů, sepsáno bylo 15 smluv o příspěvek ve výši  94.050,- Kč. 
Za období  01 – 06  2001 bylo  celkem vyplaceno 271.476,40 Kč, do této částky se promítají i nárokované 
příspěvky  ze smluv uzavřených z roce 2000. 
 
Přehled  schválených a vyplacených příspěvků : 
 

 
 

 
     1 9 9 5 

 
     1 9 9 6  

 
     1 9 9 7  

 
     1 9 9 8  

 
    1 9 9 9  

 
    2 0 0 0  

 
    2 0 0 1  

 
Jednotlivá 

kola 
výběr. 
řízení 

 
 1.    2.    3. 

 
 1.     2.    3.  

 
 1.     2.    3. 

 
 1.   2.    3. 

 
 1.    2.     3. 

 
 1.     2.    3. 

 
 1.     2.    

 
Počet  

žadatelů 
v jednotl. 
kolech 

 
 27    34    14 

 
 14   20   27  

  
 25   22   23 

 
 18   18   23 

 
 30   23   23 

 
 26   16   23 

 
 20    15 

 
Počet 

uzavřenýc
h smluv 

 
 21    26      8 

 
 15   16   26 

 
 23   19   21 

 
 18   13   17 

 
 27   17  19 

 
 22   11  22 

 
 17    15 

 
Předpis 
celkem 

 
  591.255,10 

 
1.314.567,20 

 
  956.575,15 

 
  987.311,80 

 
1.425.520 

 
  766.675 

 428.600 
   94.050 

 
Vyplaceno 
celkem 

 
  567.375,80 

 
1.271.489,42 

 
  814.761,25 

 
  903.579,30 

 
1.006.595,80 

 
1.163.493,52 

 
 271.476,40

 
         Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: D.Stražovská 
             Ing.Aleš Varmužka 
 
 
 
5.2.  
Podnikatelský OBOLUS  (příl.13A) 
 
Přijaté usnesení : 1154/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6.000,- Kč pro Kuřimskou 

ligu malé kopané ( nákup sportovních potřeb pro FC MLOK ) - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS. 

Hlasováno: pro  11 
 
Přijaté usnesení : 1155/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.539,- Kč pro Tělocvičnou 

jednotu Sokol Kuřim, oddíl nohejbalu - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
Hlasováno: pro 11 
 
Dne 26.7.2001  se dostavil  podnikatel, pan Ing. František Merta a uplatnil  na předepsaném  tiskopise 
podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 15.539,- Kč. Z této částky určil 6.000,- Kč pro Kuřimskou ligu malé 
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kopané na nákup sportovních potřeb pro FC MLOK. Zbývající částku 9.539,- Kč určil pro TJ Sokol Kuřim, oddíl 
nohejbalu ( dle uvážení vedení oddílu). 

                                                               Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
5.3.  
Rekonstrukce  komunikace  ul.Farského v Kuřimi (příl. 14A) 
 
Přijaté usnesení : 1156/2001 - ZM bere na vědomí návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na 

výběrové řízení „Rekonstrukce komunikace Farského v Kuřimi“, souhlasí s uzavřením 
smlouvy s firmou  TOPSTAV (bez spojovací komunikace) a ruší finanční limit stanovený  
usnesením zastupitelstva čís.  1043/2001 ze dne 12.3.2001. 

Hlasováno: pro 9 ,  zdrž.2 
 
Dne 3.9.2001 proběhlo VŘ na dodavatele výše uvedené stavby . Do VŘ předložilo své nabídky celkem 6 firem: 
1. SIMOST s.r.o Brno   
2. Dopravní stavby s.r.o. Brno 
3. Topstav s.r.o. Brno 
4. Ekostavby a.s. Brno 
5. Silnice Brno  s.r.o. 
6. PKS Inpos a.s. Žďár n.Sázavou 
 
Komise doporučuje  provést rekonstrukce komunikace  ul.Farského  bez spojovací komunikace. 
Komise doporučuje toto pořadí firem: 
1. Topstav s.r.o. Brno   2,831.778,60 Kč vč. DPH 
2. Dopravní stavby s.r.o. Brno 2,961.036,75 Kč  vč. DPH 
3. Silnice Brno s.r.o   2,978.068,17 Kč vč. DPH 

       Předkládá : Ing.M.Kotek 
       Vyřizuje : P.Kříž 

 
Diskuze: 
Dr.Holman - věc má levnější řešení ( dle odborníků), stačily by jen nové chodníky a jejich odvodnění. Celá akce 

se prodražuje se také tím, že ji město chce realizaci ještě letos, v době, kdy stavební firmy mají 
dostatek práce a tak jsou zakázky dražší. Navrhuje realizaci na jaře. 

Ing. Kotek - Projekt je zpracován na vysoké odborné úrovni. Levné řešení povrchu vozovky  bylo konzultováno 
se specialisty. Poloha domů, chodníků a konstrukce vozovky levnější variantu (frézování ) 
neumožňuje. Komunikace je postavena na navážkách - tloušťka  komunikace  by těžkou dopravu  
neumožňovala.  
Navržená komunikace  je  konstruovaná na  2. nejnižší  nosnost.  

 Co se týče načasování akce -  rekonstrukce byla konzultována už od února, nikdo nepřednesl 
připomínku. 

Ing. Veselý - MěÚ hledal řešení  bez vytěžení „kufru“. Dokladem je návrh firmy Prost. 
Ing. Krupica -  ul. Farského  navazuje na ul. Třebízského, která byla  opravena stejnou technologií a nikdo tento 

postup nezpochybnil. Při kabelizaci a  osvětlení se nabízí nyní oprava i  komunikace. Doporučuje 
schválit nákladnější variantu s tím, aby se potřebné prostředky „přesměrovaly“ z Podhoří  (příští rok  
by se tam vrátily).   

 
Přestávka 20:25 – 20: 45 hodin. 
 
 
Návrat k bodu  2.7. -  
Výstavba podkrovních bytů na objektu Bezručova 841-844 
Dr. Poledňák informuje, že tel. hovořil  s dodavatelem stavby –  firma s touto variantou nepočítala.  
Nechává předběžně hlasovat, kdo ze zastupitelů by  byl pro variantu : 4  + 1 (na 4 byty by bylo vyhlášeno VŘ, 1 
byt by stavělo firma „Ing.Dvořák“. Pro tuto variantu by se rozhodlo  všech 11 přítomných členů zastupitelstva. 
Starosta stahuje tento bod  z programu. 

        Vyřizuje: SO, Výst 
         Termín: 30.10.2002  
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5.4.  
Odvedení dešťových vod z kostela (příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1157/201 - ZM schvaluje realizaci investiční akce „Odvedení dešťových vod z kostela“ 

v rozsahu „stoky“B“ s finančním limitem pro město 50 tis. Kč. 
Hlasováno: pro   11 
 
V návaznosti na usnesení ZM č.1115/2001 ze dne 25.6. 2001 byla pořízena projektová dokumentace na odvedení 
dešťových vod se střechy kostela, které nyní zatékají do opěrné zdi komunikace na Křižkovského ulici.  Podle 
projektu je rozpočet na odvedení vod s celé střechy kostela 262.740,- Kč bez DPH. Projekt byl předán k 
posouzení farnosti Římskokatolické církve, která se do jednání zastupitelstva vyjádří k technickému řešení, výši 
částky kterou sama ponese a ke způsobu financování. 
                                                                                                                                Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek   - je žádáno ze strany fary, aby město vybudovalo „stoku B“, ostatní by si  zrealizovali sami. Náklady 

cca 70 tis. 
Dr.Holman  -  navrhuji náklady zahrnout  do rozpočtu „spojovací cesty“. 
Dr.Poledňák - navrhuji stanovit limit pro město 50 tis.a  fara si  vyřídí ostatní s firmou sama. 
 
 
5.5. 
Převod veřejného osvětlení na Blanenské ulici do majetku Města Kuřimi (příl.20) 
 
Přijaté usnesení : 1158/2001 - ZM schvaluje bezúplatný převod veřejného osvětlení na Blanenské ulici do 

majetku města s tím, že náklady spojené s převodem hradí Město Kuřim. 
Hlasováno: pro  11 
 
Společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., která je majitelem a provozovatelem veřejného osvětlení na Blanenské 
ulici se obrátila na Město Kuřim s nabídkou darovat veřejné osvětlení do majetku města. Dle přiložené mapky se jedná o 25 
osvětlovacích sloupů a 27 světelných bodů.   
Veřejné osvětlení zde neslouží jen potřebám společnosti KULIČKOVĚ ŠROUBY KUŘIM, ale řadě dalších firem a 
především obyvatelům města zaměstnaným v severní průmyslové zóně. Proto je logické, aby náklady spojené s provozem a 
údržbou osvětlení neslo město.  
Technický stav osvětlení není dobrý, nezbytné náklady na přepojení a odstranění závad lze odhadnout na cca 500 
000 Kč. Předpokládám, že přepojení a uvedení osvětlení do náležitého stavu by v případě jeho převzetí městem 
probíhalo postupně a náklady s tím spojené bude možné rozložit v čase. S přihlédnutím k probíhajícím 
rekonstrukcím veřejného osvětlení ve městě lze rovněž předpokládat, že opravy osvětlení na Blanenské ulici 
bude možné provádět bez požadavku na posílení rozpočtové organizace veřejné osvětlení.  
                                                                                                                                   Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
Poznámka: 
Ing.Kotek – náklady  na opravy osvětlení odhaduji na  300 – 500 tis. Kč, tyto však nemusí být  vydány 

jednorázově, ale tak během 2-3 let. 
Ing. Novotná -  kolik město stojí VO na energiích ? 
Ing.Kotek – asi  700 tis. Kč 
 
 
Další diskuze a návrhy ve věci osvětlení  hřišť. 
Dr.Holman  - na osvětlení 2 komerčně využívaných kurtů  by město vynaložilo cca 264 tis. + 5% DPH, nebo 

nám tyto peníze zůstanou a budeme je investovat jinam Je osvětlení prioritní ? 
Multifunkční hřiště (cena osvětlení cca 181 + 5% DPH) pro školní využití  osvětlení nepotřebuje. 
Pronájmem  by se městu náklady na osvětlení nevrátily. 

Ing. Veselý -  víceúčelové hřiště -  pokud by ho využívaly jen školy, bylo by osvětlení zbytečné. Ale bylo 
dohodnuto, že hřiště v Kuřimi budou stavěná tak, aby se dala  využívat co nejširším způsobem. 
V Tišnově postavily travnaté hřiště a letos, vzhledem k jeho širokému využívání  uvažují  o 
dobudování osvětlení - doporučuje stavět i osvětlení. 

Ing.Kotek  -   osvětlení bylo  vyprojektováno na doporučení projektanta - dle zkušeností v Brně. 
V.Zejda     -   pokud se  nepostaví  osvětlení současně s hřišti a bude se dodělávat dodatečně, bude  nás to stát 

víc. Pokud by se nestavělo současně s hřištěm, doporučuje natáhnout všechny potřebné přípojky a 
připravit tak k dodatečné instalaci osvětlení. 
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Dr.Poledňák  - kloní se k variantě postupovat dle projektu. 
Ing.Krupica - navrhuje, pokud by Sokol osvětlení chtěl, nabídnout jim peníze formou půjčky. 
Ing.Novotná a V. Zejda – závěrem navrhuje celou věc projednat  s vedením Sokolu a teprve pak  rozhodnout o 

projektu. 
Návrh Ing.Krupici: 
Návrh usnesení :  Město Kuřim schvaluje Sokolu Kuřim bezúročnou půjčku ve výši 277.246,- Kč  s dobou 

splatnosti 5 let   na osvětlení  vybudovaných tenisových kurtů. 
Hlasováno : pro 7, proti  1, zdrž.3 – neschváleno. 
 
Návrh Dr.Holmana : 
Návrh usnesení : ZM  snižuje částku na investiční akci „Dotace tenisových kurtů Sokola Kuřin“ o částku  

264.230 + 5% DPH. 
O návrhu nehlasováno 
 
 
Interpelace  Dr.Holmana: 
Informoval se, za jakých podmínek bylo  VŘ na dodávku zpravodajství v Infokanálu a v této záležitosti se obrátil 
na  OKÚ. Domnívá se, že došlo k porušení zákonných podmínek – s p.Kadlecem byla smlouva na tvorbu 
programu Infokanálu změněně na dobu neurčitou. Není spokojen s kvalitou (technickou i obsahovou) 
Infokanálu, domnívá se, že  vedení města  má „výraznou nevůli“  vypsat  nové VŘ.   
Dále od r. 97-98 je upomínán p.Kadlec o podepsání smlouvy na  užívání majetku města (kamera …), který 
používal ke své komerční činnosti .  
Žádá, aby  byla tato smlouva  na  úplatné užívání majetku města byla uzavřena. 
 
Návrh Dr.Holmana : 
Návrh usnesení : MZ ukládá tajemníkovi MěÚ vyhlásit VŘ na firmu, která provede průzkum veřejného mínění 

ve věci sledovanosti a hodnocení Infokanálu  TKR - s limitem  80 tis. Kč. 
Hlasováno : pro 4, proti 3, zdrž. 4 - neschváleno 
 
 
Starosta vyzval  návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1135/2001 - ZM schvaluje   záměr na bezúplatný převod (případně  zřízení předkupního práva) pozemku 
parc.č. 3198/40 o výměře 281 m2, poz.parc.č. 3198/13  o vým. 61 m2 a poz.parc.č. 3198/15 o vým. 138 m2 vše 
v k.ú.Kuřim do ideálního spoluvlastnictví  Města Kuřim a občanů dle přílohy v poměru : město – vlastník id. 
734/1000, jednotliví vlastníci každý v  poměru id. 14/1000, v případě, že se jedná o manžele, každý z  nich id. 
7/1000. Náklady spojené s uzavřením darovací smlouvy ponesou účastníci rovným dílem, daň darovací bude 
hrazena dle zákona 
 
1136/2001 - ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 293/13 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 (vlastník Město Kuřim) za 
část  pozemku parc.č. 380 k.ú.Kuřim o výměře 4 m2 (vlastník AHOLD Czech Republic, a.s.) bez cenového 
vyrovnání  s podmínkou, že vlastník  parc.č. 380 k.ú.Kuřim uhradí   veškeré náklady spojené s převodem. 
 
1137/2001 - ZM schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) 
číslo 1179/913 k.ú.Kuřim o výměře 172 m2 od manž. PhDr. Jiřího a Ing. Hany Mezníkových, Kuřim, Nová 695 
za cenu dle znaleckého posudku. Náklady spojené s uzavřením KS ponesou smluvní strany rovným dílem. 
 
1138/2001 - ZM schvaluje  bezúplatné zřízení věcného břemene (pro vlastníka nemovitosti na pozemku parc. 
čís. 3395/2 k.ú.Kuřim) na části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim k zajištění příjezdu ke garážím. Náklady 
spojené s realizací břemene nese budoucí oprávněný. 
 
1139/2001 - ZM schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) 
číslo 2592/3 k.ú.Kuřim o výměře 2023 m2  od správce konkurzní podstaty úpadce TOS Kuřim, a.s.  za  smluvní 
cenu  50.000,- Kč. 
 
1140/2001 - ZM schvaluje budoucí nabytí částí pozemků parc.č. 2994/7, 2995, 2996/3 k.ú.Kuřim od firmy 
Vaillant spol. s r.o. nezbytných k novému situování retenční hráze a schvaluje podstatné náležitosti smlouvy 
takto: cena 160 Kč/m2,  výměra dle nové situace max. však 4000 m2, náklady spojené s agendou hradí město. 
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1141/2001 - MZ schvaluje vyhlášku města čís.5, kterou se zrušuje OZV 1/94 o tržním řádu, OZV 2/91 jednací 
řád rady a  OZV 13/95 o poskytování informací. 
 
1142/2001  - ZM schvaluje účast města ve sdružení s firmou Moravská stavební – INVEST za účelem čerpání 
státní dotace ve výši 2,1 mil. Kč k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem (2. část II. etapy) a 
schvaluje podstatné náležitosti smlouvy o sdružení dle předloženého návrhu.  
 
1143/2001 - ZM  schvaluje  změnu přehledu plánu investic čís. 4/2001. 
 
1144/2001 - ZM schvaluje  podněty ke změně čís. 6 Územního plánu sídelního útvaru Města Kuřimi, a to 
rozšíření lokality B6.1. severozápadním směrem dle přílohy a  rozšíření lokality pro výrobu, skladování a 
distribuci u obalovny dle přílohy. Potřebnou projektovou dokumentaci pro provedení změny si  předkladatel 
podnětu  hradí z vlastních zdrojů. 
 
1145/2001 - ZM souhlasí s návrhem komise pro hodnocení a posouzení nabídek na rekonstrukci hřiště na 
házenou v Kuřimi  
 1) Nevybrat žádnou z předložených nabídek. 
 2) Uvedenou stavbu zařadit do přehledu investičních akcí r. 2002 s prioritou 2, s finančním limitem 2,000.000,- 

Kč. 
 3) Výběrové řízení zrušit a vyhlásit nové VŘ na základě posudku Silniční Laboratoře Dobrovolný a Consultest 

s.r.o. 
 
1146/2001 - RM bere na vědomí  protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   „tenisové dvorce u 
sokolovny ul. Tyršova“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 
 
1147/2001 - RM bere na vědomí  protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby   „víceúčelové hřiště při 
ZŠ na ul. Tyršova“ a  souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 
 
1148/2001 - ZM děkuje organizátorům III. benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb za předání výtěžku 
plesu  5000,- Kč a na návrh organizátorů plesu schvaluje realizaci dětského hřiště na Podlesí s finančním 
limitem 25 tis. Kč. 
 
1149/2001 - ZM  schvaluje  novelizované zřizovací listiny příspěvkových organizací Města Kuřimi dle přílohy 
čís. 9. 
 
1150/2001  - ZM  schvaluje  povýšení příspěvku  pro PPD Kuřim ve výši 150.000,- Kč na pořízení vozidla  na 
rozvoz stravy a schvaluje k tomuto rozpočtové opatření: 
  § 4312 pol. 5331 + 150 000 Kč 
  § 4314 pol. 5169    - 60 000 Kč 
              pol. 5112     -90 000 Kč 

 
1151/2001 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2001. 

 
1152/2001 - ZM bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů města  k 30.6.2001. 

 
1153/2001 - ZM bere na vědomí zprávu o činnosti „Výboru kulturního fondu“  a poskytování příspěvků 
Městem Kuřim z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  v období  01 – 06 2001. 
 
1154/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 6.000,- Kč pro Kuřimskou ligu malé kopané ( 
nákup sportovních potřeb pro FC MLOK ) - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1155/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.539,- Kč pro Tělocvičnou jednotu Sokol 
Kuřim, oddíl nohejbalu - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1156/2001 - ZM bere na vědomí návrh komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběrové řízení 
„Rekonstrukce komunikace Farského v Kuřimi“, souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou  TOPSTAV (bez 
spojovací komunikace) a ruší finanční limit stanovený  usnesením zastupitelstva čís.  1043/2001 ze dne 
12.3.2001. 
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1157/201 - ZM schvaluje  realizaci investiční akce „Odvedení dešťových vod z kostela“ v rozsahu „stoky“B“ s 
finančním limitem pro město 50 tis. Kč. 
 
1158/2001 - ZM schvaluje bezúplatný převod veřejného osvětlení na Blanenské ulici do majetku města s tím, že 
náklady spojené s převodem hradí Město Kuřim. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení :  pro 11 
 
Starosta ukončil jednání ZM v 21:30 hod. 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 3.9.2001 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 

Dr.Ing. Jiří Marek         Mgr. Martin Vičar 
 
 
 
 
Přílohy: 
1A-E – majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
2 Vaillant s.r.o. – budoucí převod pozemku 
3A Vyhláška  č.5/2001 
4A Město Kuřim x Moravská stavební – smlouva  o sdružení 
5A Změna plánu investic č. 4/2001 
6A Podněty ke změně ÚP, grafic. příloha - obalovna 
7A,B rekonstrukce hřiště na házenou 
8A,B Výstavba tenisového a víceúčelového hřiště  
9A-D Zřizovací listiny příspěvkových organizací města 
10A Výsledky hospodaření města 
11A Výsledky hospodaření bytových  fondů 
12A Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti – r. 1995-2001 
13,A Podnikatelské Oboly 
14A Rekonstrukce ul.Farského, Odvedení dešťových vod z kostela 
15 Global Brokers 
16A Ing.J.Fikar, I.Halouzková – výzva ke zřízení věcného břemene 
17 Dětské hřiště - Podlesí 
18 Výstavba podkrovních bytů - Bezručova 
19 Povýšení příspěvku pro DPD Kuřim 
20 Převod fin. Prostředků do  majetku Kuřimi 
-  Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
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