
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 08/2001  konaného dne 8.10.2001 
 
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, 
Mgr.Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 

 
Omluveni : MVDr.Lenka Horáková,a Marian Uchytil – členové ZM 

      Ing.Frant.Veselý – tajemník MěÚ Kuřim 
 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.M.Krupica a V.Zejda 

       Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise: Dr.J.Marek a P.Vodka 

     Hlasováno : pro 10 
 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 17:00  hodin v Kulturním domě na Podlesí. 
Na jednání je přítomno 10 členů -  zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
 
Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Výstavba města – Odvedené dešťových vod z kostela, Výstavba  sběrného dvora na Podlesí, 

Změna přehledu investic  č. 5/2001,  Rekonstrukce ulic Hybešova a Pod Vinohrady 
– prodloužení inženýrských sítí, Změna přehledu investic č. 6/2001, „Etapová 
rekonstrukce Společenského centra KD Kuřim, Smlouva o provedení  přeložky 
plynárenského zařízení – „Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny“ v Kuřimi, 
II.etapa technické infrastruktury Kuřim – Díly za sv. Jánem – část 2, Výstavba 
podkrovních bytů na objektu Bezručova 841-844, Výstavba družstevních bytů na 
ul.Školní. 

3. Návrh změny č. VI  schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB 
5. Různé  - Podnikatelský OBOLUS, Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní s polkové 

činnosti, MŠ Kuřim–zrušení  stávající zakládací listiny,  navýšení kapacity, Smlouva 
k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva na rok 2001, Návrh na vyřazení 
inventáře z inventury Společenského centra KD, Smlouva o sdružení za účelem 
výstavby v lokalitě Sv. Ján 

 
Hlasováno o programu  i s dodatečně rozeslané  materiály  : pro  10 
 
Starosta  s ohledem k přítomnosti faráře p.Krpálka navrhuje přednostně projednat  níže uvedený bod jednání. 
 
Odvedení dešťových vod z kostela (příl.10) 
 
Přijaté usnesení : 1159/2001 - ZM povyšuje finanční limit stanovený usnesením ZM č. 1157/2001 pro realizaci 

investiční akce „Odvedení dešťových vod z kostela“ na  95.000,- Kč. 
Hlasováno : pro 10  proti 0  zdrž.0 
  Termín plnění: 31.12.01 
  Zodpovídá : o. výstavby 
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ZM schválilo usnesením č. 1157/2001 realizaci investiční akce Odvedení dešťových vod z kostela s finančním 
limitem 50 000 Kč. Firma Topstav, která realizuje komunikaci a dešťovou kanalizaci v tomto prostoru ocenila  
sekci „B“ kanalizace na 117 000 Kč. Zhotovitel je ochoten městu poskytnout slevu do výše 7 000 Kč z 
nabídkové ceny a odklad poloviny platby do příštího roku, za nižší cenu však není schopen stavbu provést. 
Římskokatolická farnost se chce na stavbě podílet všemi prostředky, které má k dispozici, jedná se ale pouze o 
15 000 Kč.  Vzhledem k výše uvedenému navrhuji povýšení limitu na 95 000 Kč. Uvažovaná větev kanalizace 
prochází pod budovanou  přístupovou cestou ke kostelu. Pokud by navýšení limitu nebylo schváleno, nebude v 
budoucnu možné kanalizaci provést bez přetnutí nové komunikace.  

                                                                                                                Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Diskuze: 
Dr.Holman – část členů zastupitelstva se byla na  místě u kostela podívat a domnívá se, že stávající akutní 

problém je možné řešit jinak a levněji.  Jedná se „o  hru mezi městem a firmou“. 
Ing. Kotek – město samo vydalo nějaké standardy a ty by nemělo samo porušovat. Projekt je na takové úrovni, 

která je  vyžadována. 
Ing. Novotná – na kolik je rozpočet ? 
Ing. Kotek  - rozpočet   na část „A“ a „B“ je  300 tis. Kč,  část B  rozsahem prací  odpovídá cca 1/3, tedy 

rozpočtu  na cca 100 tis. 
P.Vodka      - navrhuje  v zájmu snížení nákladu na  stavbu použít na   některé práce pracovníky SMK. 
Ing. Kotek   - s ředitelem  SMK jsme o tom mluvili,  ale SMK  nemají dostatek odborných sil. 
V.Zejda       - navrhuje žádaných  95 tis. schválit. 
Dr.Holman  - žádá od Kotka  veřejný příslib, že  bude hledat levnější  řešení. 
Ing. Kotek   - jednám se 2 firmami, ale snaha snížit cenu je a bude. 
p. Krpálek  - závěrem upozornil, že bude třeba opravit faru. Tato ale není vedena a chráněna jako památkový 

objekt, takže na ni nedostanou  státní   příspěvek. 
 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 3198/40, 3198/13 a 3198/15 k.ú.Kuřim do id. 

Spoluvlastnictví (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1160/2001 - ZM schvaluje zřízení předkupního práva k 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  pro občany dle přílohy. Náklady spojené s uzavřením smlouvy  uhradí Město 
Kuřim. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 Termín plnění : 31.3.2002 
 Zodpovídá : SO  
 
Usn. ZM číslo 1135/2001 ze dne 3.9.2001 byl schválen záměr na bezúplatný převod (příp. zřízení předkupního 
práva) shora uvedených pozemků. Schválený záměr byl od 5.9.2001 po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez 
připomínek. 
 Předkupní právo k výše uvedeným pozemkům bude zřízeno těm občanům, kteří finanční částkou 3.000,- Kč 
přispěli městu na zakoupení pozemků, které tvoří přístupovou cestu k zahradám za ulicí Fučíkovou v Kuřimi. 
Náklady spojené se zřízením předkupního práva ponese Město Kuřim. 

Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
 
 
 
1.2. TJ SOKOL Kuřim – bezúplatný převod části pozemku parc.č. 612/2 k.ú.Kuřim o 

výměře cca 1400 m2 k výstavbě tenisových kurtů (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1161/2001 - ZM schvaluje „Smlouvu“ o zániku věcného břemene“ přes pozemek parc.č. 

612/1 k.ú.Kuřim pro parc.č. 612/2 k.ú.Kuřim na parc.č. 612/1 dle „Smlouvy o věcném 
břemeni“ V3 5969/98 ze dne 20.11.1998, právní účinky vkladu práva do KN ze dne 
23.11.1998. 

 Termín plnění : 31.3.2002 
 Zodpovídá : SO 
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Přijaté usnesení : 1162/2001 - ZM ruší  své usnesení číslo 1122/2001 ze dne 16.7.2001. 
    Termín  plnění : 8.10.2001 
     Zodpovídá : SO 
 
 
Přijaté usnesení : 1163/2001 - ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 612/18 k.ú.Kuřim o výměře 

1361 m2 TJ  SOKOL Kuřim, určeného k vybudování dvou tenisových kurtů s tím, že náklady 
spojené s převodem hradí Město Kuřim. Daň darovací bude uhrazena dle zákona. 

 
 Termín plnění : 31.3.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Hlasováno o 3 výše uvedených usnesení současně:: pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 
Usn. o zániku věcného břemene na parc.č. 612/1 k.ú.Kuřim pro oprávněné  Město Kuřim je předkládáno 
z důvodu jeho neopodstatněnosti. Bylo zřízeno v době majetkoprávního vypořádání pozemků v prostoru 
sokolovny mezi TJ SOKOL a městem (v roce 1998), čímž si město ošetřilo přístup a  příjezd za účelem údržby  
hřiště u ZŠ Tyršova. Odprodejem pozemku parc.č. 612/18 TJ SOKOL k vybudování tenisových kurtů se toto VB 
stává bezpředmětným, příjezd k hřišti bude řešen z ulice Brněnské. 
Změnou situování tenisových kurtů v areálu sokolovny v Kuřimi došlo k tomu, že při schválení bezúplatného 
převodu (16.7.2001) byla opomenuta skutečnost, že nově navržené  tenisové kurty  v prostoru stávajícího hřiště 
ZŠ  nebudou budovány na pozemku evidence nemovitostí (EN) 612/2, jak tomu mělo být v případě jejich 
umístění namísto stávajícího volejbalového hřiště vedle sokolovny, ale na pozemku katastru nemovitostí 
parc.č. 612/2 v prostoru hřiště školy. 
 Z toho důvodu je navrženo zrušit přijaté usnesení číslo 1122/2001 a místo něho přijmout nové (upřesněné - 
parc.č. 612/18 o výměře 1361 m2)  s ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni je již vyhotoven geometrický 
plán pro oddělení pozemku určeného k výstavbě tenisových kurtů, dle kterého je známa jak výměra, tak jeho 
nové označení v katastru nemovitostí. 

Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
 
 
 
1.3. Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi dle vyhl.č. 1/99 o 

majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních 
komunikací (příl.1) 

 
Přijaté usnesení : 1164/2001 - ZM vyhlašuje výběrové řízení na výběr cenových nabídek na výkup pozemků 

pod místními komunikacemi - dle vyh.č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky 
pozemků pod stavbami místních komunikací - na den  31.10.2001 v 16,00 hod. v zasedací 
místnosti MěÚ v Kuřimi. Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou 
vyčleněny finanční prostředky ve výši  100.000,- Kč. 

Hlasováno : pro  10 proti 0 zdrž. 0 
 Termín plnění : 31.12.2001 
 Zodpovídá : SO 
 
Správní odbor navrhuje vyhlásit další kolo výběrového řízení na výběr z cenových nabídek  na výkup pozemků 
pod místními  komunikacemi dle vyhl.č. 1/99 ze dne 26.4.1999  o majetkoprávním vypořádání pozemků pod 
stavbami  místních komunikací. Vyhláškou je stanoveno,  že výběrové řízení se má konat nejméně jedenkrát 
ročně. Hodnota vyčleněných  finančních prostředků  pro letošní rok byla usn. ZM 1052/2001 ze dne 23.4.2001 
stanovena ve výši 200.000,- Kč.  K dnešnímu jsou uzavřeny a v KN zapsány všechny smlouvy na výkup 
pozemků dle výběrového řízení 7.5.2001 (12 kupních smluv) v celkových nákladech 85.543,-Kč, to znamená,  že 
pro rok 2001 zbývá k čerpání z vyčleněných 200 tis. Kč ještě 114.457,- Kč. K 11.9.2001 eviduje SO další 2 
nabídky  představující náklady ve výši  cca   30.000,- Kč.  Přesnou cenu nelze určit, neboť od 1.10.letošního 
roku má platit nová cenová vyhláška na oceňování nemovitostí. Při kalkulaci vychází SO z dosud platné 
vyhlášky tj. z ceny 60,- Kč/m2 vykupovaného pozemku (dle vyhl. 1/99 lze pozemky vykupovat za max. 90% 
úředně stanovené ceny tj. za 54,- Kč/m2).  

Předkládá : RNDr. Poledňák 
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1.4. SELF Servis, s.r.o. – žádost o schválení „Dohody o budoucím zřízení věcného 

břemene“ na pozemku ve vlastnictví města Kuřimi pro uložení dálkových 
optických kabelů (příl.1B) 

 
Přijaté  usnesení : 1165/2001 - ZM schvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“ na 

pozemku parc.č. 2538 k.ú.Čebín pro uložení optických kabelů  Rosice-Tišnov-Kuřim za 
cenu 20,- Kč/1 bm. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
        Termín plnění : 31.12.2001 
        Zodpovídá  : SO 
 
Spol. s. r.o. SELF servis opětovně  požádala o vydání souhlasu k výstavbě  optické kabelové trasy Rosice-
Tišnov-Kuřim. Tentokrát trasa optokabelu protíná cestu (pod Čebínkou) parc.č. 2538 k.ú.Čebín, která je 
majetkem Města Kuřimi (parc.č. 2538 o vým. 1268 m2- ost.komunikace, zapsána na LV č. 357).  
 V této souvislosti  byl zpracovatel  PD správním odborem upozorněn na skutečnost, že trasa navrženého 
optokabelu kříží (2 x)  vedení  Oblastního vírského vodovodu. 
Podmínkou pro uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ bude povinnost investora předložit geometrické 
zaměření kabelové trasy Rosice-Tišnov-Kuřim.  

Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
 
 
 
1.5. Ing. Alena Hájková, Šmeralova 741, Kuřim – žádost o opětovné projednání 

odprodeje části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim k zajištění příjezdu ke garážím 
(příl.1) 

 
Přijaté usnesení : 1166/2001 - ZM schvaluje záměr na adresný odprodej části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim 

Ing. Aleně Hájkové, Kuřim, Šmeralova 741 k zajištění příjezdu  ke garážím, za cenu dle 
cenového předpisu. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
      Termín plnění : 31.10.2001 
      Zodpovídá : SO 
 
Usn. ZM číslo 1138/2001 ze dne 3.9.2001 bylo schváleno Ing. Hájkové zřízení věcného břemene na části 
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. Tato svým dopisem ze dne 14.9.2001 jako reakci na sdělení jí přijatého 
usnesení oslovila zastupitelstvo města s tím, že nerozumí odpovědi a přijatému usnesení.  Ve  své původní 
žádosti totiž nežádala o zřízení věcného břemene, ale o odprodej pozemku. Proto opětovně žádá o projednání 
svého požadavku  v ZM a o přijetí takového usnesení, které bude odpovědí  na její žádost. 

SO znovu upozorňuje na skutečnost, že v případě schválení odprodeje části pozemku parc.č. 3397 
k.ú.Kuřim žadatelce je třeba  pamatovat  na  zřízení věcného břemene ve prospěch Města Kuřimi, neboť 
předmětný pozemek je zatížen inž. sítěmi (vodovod, kanalizace). Veřejný statek, jakým je parc.č. 3397 – v KN 
vedena jako ost.plocha, ost.komunikace - zaručuje užívání všem občanům bez rozdílu. Jen při zpracování PD a 
realizace záměru spol. s.r.o. CORIMEX, které byl schválen pronájem a následný odprodej sousedního pozemku 
parc.č. 3396 k.ú.Kuřim, je třeba pamatovat na skutečnost, aby cesta, která nyní slouží Ing. Hájkové k příjezdu ke 
garážím,  nadále zůstala veřejnou komunikací (nesmí jí být do budoucna využito event.  jako parkoviště, hřiště  a 
pod.). 

Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - pozemek je velmi zasíťován, bylo by vhodnější schválení věc. Břemene, než jeho prodej. 
Ing.Hájková - jako jeho jediný uživatel žádá odprodej. 
Ing.Kotek    -  navrhuje  pozemek prodat a pro město zřídit věcné břemeno (pozemek vede jen ke garáži). 
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1.6. Manž. Kabátkovi, Brno, Bzenecká 22 –směna pozemků (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1167/2001 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 3100 k.ú.Kuřim (vlastníci SJM 

manž.Kabátkovi) za část pozemku parc.č. 3107 k.ú.Kuřim (vlastník město) o výměře cca 120 
m2 bez cenového vyrovnání s podmínkou, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro  10 proti  zdrž. 
 
Usn. RM číslo 321/2001  ze dne 18.9.2001 byl schválen adresný záměr na směnu výše uvedených pozemků mezi 
manž. Kabátkovými a Městem Kuřim. Schválený záměr je od 20.9.2001 v souladu s ust. § 39 zákona číslo 
12/2000 Sb. po dobu 15-ti dnů zveřejněn na úřední desce. Lhůta pro zveřejnění záměru končí dnem 5.10.2001. 
Manž. Kabátkovi požádali o směnu výše uvedených pozemků z důvodu, že na části pozemku parc.č. 3100 
k.ú.Kuřim kterou vlastní (SJM) se nachází sloupy venkovního vedení 22 kV. Jihomoravská energetika si v roce 
1994, kdy manž. Kabátkovi žádali o povolení oplotit pozemek vyhradila podmínku, že plot bude min. 5 m od 
stávajících sloupů venkovního vedení 22 kV, což manž. Kabátkovi respektovali. Tím se stalo, že  mimo 
oplocený pozemek zůstalo cca 125 m2, které nemohou užívat. Navíc se jedná o pozemek, který v roce 1993 
manž. Kabátkovi s městem směnili (část „a“ za část „d“). GP v r. 1993 pro směnu byl vyhotoven tak, aby 
výměry byly rovnocenné (294 m2 za 294 m2), čímž došlo k tomu, že manž. Kabátkovi získali pozemek, na němž 
jsou umístěny sloupy vedení 22 kV (2 x úsekový odpojovač, 2x kabelový sloup). 
Část parcely číslo 3107, o který manž.Kabátkovi projevili zájem, je dle šetření na místě samém, nikoliv 
pozemkem zalesněným ale jen  porostlým náletem, který již žadatelé z části vyčistili. 

Předkládá : RNDr. Poledňák 
 
 
 
1.7. Sportovní klub Kuřim – žádost o odprodej části pozemku parc.č. 2976/1 k.ú.Kuřim 
 
Přijaté usnesení : 1168/2001 - ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2976/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 

22 m2  Sportovnímu klubu Kuřim k přístavbě skladu zahradního nábytku za symbolickou 1,- 
Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti a zřízení předkupního práva ve prospěch Města Kuřimi  k celému objektu za ½ 
ceny stanovené aktuálně dle cenového předpisu. 

Hlasováno : pro 10  proti  0 zdrž. 0 
 Termín  : 31.3.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Sportovní klub Kuřim, zastoupený Ing. Milanem Vlkem požádal o odprodej části pozemku parc.č. 2976/1 
k.ú.Kuřim o výměře cca 22 m2 k přístavbě  skladu zahradního nábytku ke stávajícímu objektu „pivnice“ v areálu 
stadionu.  Objekt „pivnice“ (býv. soc. zařízení) byl SK Kuřim ke dni 1.12.1991 z majetku města bezplatně 
převeden  HS čís. 665/91 ze dne 28.11.1991 včetně zastavěné plochy – parc.č. 2976/2 k.ú.Kuřim o výměře 189 
m2. 
Usn. RM číslo  322/2001 ze dne 18.9.2001 byl schválen adresný záměr, který je v souladu s § 39 zák.č. 
128/2000 Sb. od 20.9. po dobu 15-ti dnů zveřejněn.  

Předkládá : RNDr. Poledňák 
Poznámka. 
Dr.Poledňák - město pivnici i pozemek  SK darovalo, proto  nyní  žádá předkupní právo celého objektu pro obec 

a za ½ aktuální  ceny. 
 
 
 
1.8. Sportovní klub Kuřim – žádost o zřízení věcného břemene v areálu stadionu 

k zajištění přístupu k objektu „pivnice“ (příl. 1D) 
 
Přijaté usnesení : 1169/2001 - ZM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene pro vlastníka objektu čp. 697 

s pozemkem parc.č. 2976/2 k.ú.Kuřim,  spočívajícím v právu chůze a jízdy  přes pozemek 
parc.č. 2976/1, 2976/8 k.ú.Kuřim (dle situace) s tím, že náklady spojené s uzavřením 
„Smlouvy o zřízení věcného břemene“ vč. daně z  věcného břemene uhradí oprávněný 
z věcného břemene,  tj. SK Kuřim. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
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Dne 24.9.2001 požádal SK Kuřim zastoupený předsedou Ing. Milanem Vlkem o projednání a schválení 
bezúplatného zřízení věcného břemene, spočívajícím v právu chůze a jízdy pro vlastníka objektu čp. 697 s 
pozemkem parc.č. 2976/2 k.ú.Kuřim (stávající pivnice) s tím, že veškeré náklady spojené s uzavřením věcného 
břemene uhradí SK Kuřim.                

Předkládá : RNDr. Poledňák 
      Vyřizuje    : Němcová 

 
 
1.9. Ak.mal. Jitka Vrbová, Na Babě 40, Praha 6 – nabídka na odprodej provozní části 

domu čp. 481 v Kuřimi, Farského ulice, příp. celého objektu (příl.2A) 
 
Přijaté usnesení : 1170/2001 - ZM konstatuje předběžný zájem o odkoupení  objektu čp. 481 v Kuřimi, 

Farského ulice s pozemek parc.č. 349 k.ú.Kuřim, vč. zahrady parc.č. 350 k.ú. Kuřim 
z vlastnictví p.Jitky Vrbové do majetku Města Kuřimi za cenu dle znaleckého posudku, max.  
za cenu  2 mil. Kč.  

 
Přijaté usnesení : 1171/2001 - ZM ukládá RM zajistit posouzení objektu čp. 481 v Kuřimi, Farského ulice 

k dalšímu využití pro potřeby klubu důchodců, případně zařízení stacionáře pro staré občany,  
jako útulek pro opuštěné matky s dětmi,  příp. pro zřízení azylového domu. 

Hlasováno : pro  10 proti 0 zdrž. 0 
 Termín  :   31.3.2002 
 Zodpovídá :   SO 
 
Vlastník obj. čp. 481 v Kuřimi, Farského ul. paní Jitka Vrbová nabízí Městu  Kuřim k odprodeji část nemovitosti 
čp. 481 v Kuřimi, Farského ul. za smluvní cenu 1,200.000,- Kč, v případě odprodeje celé nemovitosti 
s poz.parc.č. 349 – zast.plocha, obj. bydlení o vým. 427 m2 + parc.č. 350 k.ú.Kuřim – zahrada o vým. 153 m2 za 
cenu 2,000.000 Kč – viz nabídka ze dne 26.9.2001. 
Z dokumentace přiložené k žádosti a té, která je  k dispozici v archivu stavebního úřadu nelze bez místního 
šetření posoudit, zda by bylo možné nabízenou nemovitost reálně rozdělit, jak navrhuje pí. Vrbová. 
Za předpokladu, že by nemovitost šla reálně rozdělit dle návrhu pí. Vrbové,  je třeba počítat s oddělením části 
pozemku parc.č. 350 k.ú.Kuřim – zahrady, pro zajištění přístupu  (do sklepa) ve dvorní části objektu. 
 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
Poznámky: 
Dr.Poledňák - mimo již zmíněného využití objektu (matky s dětmi, útulek pro bezdomovce, klub důchodů, byli 

osloveni OKÚ pro  zajištění  integrace uprchlíků. 
Ing. Kotek    -  objekt by bylo možné využít i jako stacionář . Pokud by ZM projevilo zájem o koupi, město by  

nechalo  zpracovat znalecký posudek a studii rekonstrukce. 
Dr.Holman   - navrhuje v této souvislosti  jednat  i o jiných alternativách  umístění klubu důchodců apod. 
 
 
1.10. Renata Bariová, tč. bytem Bezručova čtvrť 1122, Kuřim – žádost o podnájem  

v bytě nájemců – manž. Ladislava  a Marie Bikárových, Bezručova čtvrť 1122, 
Kuřim (příl. 11) 

 
Přijaté usnesení : 1172/2001 - ZM souhlasí s podnájmem p. Renaty Bariové v podkrovním bytě č. 1122/8 

nájemců – manž.  Ladislava a Marie Bikárových, Kuřim, Bezručova čtvrť 1122 v Kuřimi na 
dobu neurčitou 

Hlasováno : pro 10  proti  zdrž. 
Termín  plnění  : 31.10. 2001 
Zodpovídá : SO 

 
Dne 1.10.2001 podala paní Renata Bariová, manželka synovce Ladislava Bikára, na správní odbor MěÚ 
v Kuřimi žádost o podnájem v bytě č. 1122/8 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemci předmětného bytu 
s podnájmem bytu souhlasí. 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje   : L. Malá 
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Poznámka: 
Dr.Poledňák  – schválením podnájmu  v bytě Bikarových nevzniká  p.Bariové právo na jiný nájemní byt.  
 
 
1.11. Manž. Sobocikovi, Brno, Kozí 12 – žádost o odprodej části pozemku 

v zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 
k.ú.Kuřim (příl.12,12A) 

 
Přijaté usnesení : 1173/2001 - ZM schvaluje adresný záměr na budoucí odprodej části pozemku ve 

zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim o 
výměře cca 220 m2 manž. Sobocikovým, Brno, Kozí 12 k rozšíření zahrady za cenu dle 
znaleckého posudku s podmínkou, že žadatelé  uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
včetně daně z převodu nemovitosti. Budoucí odprodej je  podmíněný nabytím části pozemku 
ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834,1835 
k.ú.Kuřim do majetku  města od stávajících vlastníků za účelem  přeložky stávající cesty 

 
 Termín plnění : 31.12.2002 
 Zodpovídá : SO 
 
Přijaté usnesení : 1174/2001 - ZM schvaluje v návaznosti na usnesení čís. 1173/2001 výkup části pozemku ve 

zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834, 1835 k.ú.Kuřim 
od stávajících vlastníků  pro přeložku cesty  s tím, že kupní cenu včetně nákladů spojených  
s uzavřením  smluv uhradí  žadatelé, tj. manž. Sobocikovi, Brno, Kozí 12. 

 
Hlasováno o obou  usneseních : pro 10  proti  zdrž. 
 Termín plnění :   31.12.2002 
 Zodpovídá :   SO 
 
Manž. Sobocikovi, Brno, Kozí 12 požádali Město Kuřim o odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim k rozšíření zahrady.  Ve společném jmění 
manželů vlastní pozemek parc.č. 3198/18 k.ú.Kuřim, který zakoupili pro účely výstavby rodinného domu 
velikosti odpovídající potřebám čtyřčlenné rodiny.  S ohledem na nutnost naléhavě řešit rodinnou situaci  
(namísto čtyřčlenné rodiny zajistit bydlení pro 7 členů domácnosti, neboť  očekávají narození dvojčat a řeší 
zajištění bydlení pro matku žadatelky) vyvstala potřeba změny projektu výstavby domu, který dle původního 
záměru,  jak svým umístěním tak rozlohou nekoresponduje s výměrou a především tvarem pozemku parc.č. 
3198/18. Jedinou možností – dle názoru architekta – je rozšíření pozemku. Z toho důvodu požádali manž. 
Sobocikovi o odprodej části pozemku PK 2502/1 o výměře cca 200 m2. Jedná se o původní cestu vedoucí 
z Kuřimi do Svinošic.   SO doporučuje pozemek odprodat za předpokladu zachování cesty i do budoucna., tzn. 
zajistit její předložení - dle situace – s tím,  že vlastníci  část pozemku do majetku města odprodají. Jednání 
s vlastníky včetně úhrady kupní ceny a nákladů spojených s uzavřením KS by zajistili a hradili žadatelé tj.  
manž. Sobocikovi. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová  
 
 
Dr.Poledňák - domnívá se, že by cesta měla být zachována. Navrhuje tedy přítomné p..Sobocikové, aby  se 

spojila s majiteli pozemků a vyjednala jejich prodej městu k přeložce cesty. Pokud by se ukázala 
tato cesta jako  neprůchodná, město by se  k této žádosti vrátilo a  snažilo se najít jinou cestu. 

 
 
 
2. Výstavba města 
 
2.1. Výstavba sběrného dvora na Podlesí (příl.3) 
 
Návrh  usnesení :  ZM schvaluje zařazení investiční akci „sběrný dvůr na Podlesí“ do přehledu  investic pod 

prioritou č.2  pro rok 2002 
Hlasováno : pro 7  proti  zdrž. – návrh neschválen 
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Přijaté usnesení : 1175/2001 - ZM schvaluje  zařazení investiční akce „Sběrný dvůr na Podlesí“ do přehledu  
investic pod prioritou č.3. 

 
1)  Vzhledem k tomu, že se na Městský úřad obrací stále více občanů z Podlesí se žádostmi i návrhy na 
vybudování sběrného střediska, doporučuje odbor životního prostředí zařadit akci „sběrný dvůr na Podlesí“ do 
plánu investic pod prioritou č.2 na rok 2002.  

Nový místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících v k.ú. Kuřim, včetně systému nakládání se stavebním odpadem,  který by měl 
být zaveden od příštího roku by umožňoval, aby se tvořily prostředky na organizaci tohoto systému. Tyto peníze 
by se mohly využívat na postupné vylepšování těchto aktivit. Doposud veškeré finance vybrané za 
zneškodňování komunálního odpadu nevynášely Městu žádné prostředky, které by mohly být využity na tyto a 
podobné účely. 

Cílem Města je podpora snahy obyvatel - úprava a čistota veřejných ploch a ochrana životního 
prostředí. Snahou odboru ŽIP je poskytnou občanům Podlesí možnost plnění zákonné povinnosti třídit odpad a 
je  povinností obce určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit 
místa, kam mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Město Kuřim v posledních dvou letech 
žádalo dataci na výstavbu sběrného střediska na Podlesí v rámci programu obnovy venkova, ale dotace prozatím 
přidělena nebyla. Proto se domníváme, že by Město nemělo pouze spoléhat na možnost získání dotací, ale 
zařadit výstavbu sběrného dvora mezi svoje priority. Podle stanoviska komise výstavby ze dne 16.5.2001– nemá 
komise připomínky k umístění kontejnerového sběrného místa. 

V současné době je kontejner na směsný komunální odpad  situován v místě, které je jak z estetického, 
tak z hygienického hlediska pro tento účel nevhodný. Kontejner je umístěn u příjezdové cesty na Podlesí, vedle 
obchodu (samoobsluhy), kde jsou umístěny i 2 nádoby na sklo, 1 na papír a 1 na plasty. Jediným a hlavním 
problémem však není umístění těchto sběrných nádob, ale především nemožnost kontrolovat co a v jakém 
množství je do kontejneru ukládáno a kdo sem odpad vyváží. Je známo, že lidé projíždějící okolo Podlesí tak 
využívají možnosti zbavit se snadno a zdarma svého odpadu.  

Do kontejneru na směsný komunální odpad jsou tak ukládány i druhy odpadu zařazeného jako 
nebezpečné složky odpadu – autobaterie, televizory, lepenka a veškerý velkoobjemný odpad. Tento odpad však 
musí být tříděn, jinak nesmí být kontejner s takto smíšeným odpadem ukládán na skládce.  

Samozřejmě není východiskem kontejner z Podlesí úplně odstranit, neboť i občané Podlesí mají právo 
na to, aby mohli řádně zneškodňovat odpad, který nelze uložit do popelových nádob. Východiskem není ani 
přistavení kontejneru například jeden den v týdnu, kde by se odpad kontroloval a třídil, neboť v ostatní dny by 
vznikaly černé skládky po okolí. Východiskem nebylo ani přistavení uzavíratelného kontejneru – zámek byl 
vypáčen a nebylo tak opět možné regulovat co se smí do kontejneru ukládat. 

Toto je praktická stránka věci, která již v minulé době byla vyzkoušena. Město by však mělo 
podporovat občany žijící na Podlesí, jelikož Ti nemají stejně jako občané z Kuřimi možnost vybrat si ze tří 
sběrných dvorů umístěných v blízkosti jejich domovů. Je nutno brát v potaz i skutečnost, že na Podlesí vzniká 
nová výstavba - okolo 50 RD.  Řešení tohoto problému považujeme za velmi aktuální problém. 

 
2)   Odbor životního prostředí na základě výše uvedených skutečností již vyzval Ing. Jiřího Vlasáka, Česká 82 o 
předložení cenové nabídky na  vypracování projektové dokumentace na akci „sběrný dvůr na Podlesí“, která činí 
16 800,-Kč a RM na svém zasedání ze dne 25.9.2001 usnesením č. 356/2001  tuto cenovou nabídku schválila a 
doporučila ZM zařazení  akce do přehledu  investic pro r. 2002. 

                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                         Zpracovala: Ing. Ivana Darmovzalová 

Diskuze, změna: 
Dr.Holman -  navrhuje zařadit výstavbu  sběr.  do priority 3 a  schvalovat příští rok v rámci rozpočtu. 
Dr.Poledňák  nesouhlasí - v této době se již projekt zpracovává. obává se, že by na tuto akci mohlo být příští rok 

„zapomenuto“. 
Ing.Kotek  navrhuje sběr. dvůr schválit a odsunout  na r. 2002 rozšíření hřbitova. 
Dr.Holman - trvá na svém prvním návrhu.  
Hlasováno o  protinávrhu Dr.Holmana ( priorita 3 pro  sběrný dvůr )  – hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
 
 
2.2. Změna přehledu investic  č. 5/2001 (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1176/2001 - ZM schvaluje změnu plánu investic č. 5/2001. 
Hlasováno : pro  10 proti 0 zdrž. 0 
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Změna plánu investic č. 5/2001  předpokládá: 
1) Začlenění do plánu investic novou akci „Rozšíření areálu hřbitova“  s prioritou 3. 
2) Začlenění do plánu investic novou akci „Zřízení vodovodu na hřbitově“  s prioritou 3. 
 
Termín plnění : 31.12.2002 
Zodpovídá :      odbor výstavby 
 
V letošním roce bylo na kuřimském hřbitově zbudováno 109 nových urnových hrobů,celkovým nákladem cca 
173 000 Kč,čímž došlo k výraznému zvýšení kapacity hřbitova,avšak pouze v sekci urnových hrobů. V současné 
době ovšem trpí kuřimský hřbitov akutním nedostatkem klasických hrobových míst pro pohřbívání do země. 
Počet těchto volných hrobových míst je de facto vyčerpán,v současné době je volné jediné místo, a nelze proto 
zajistit pohřbívání dalších zemřelých,pokud již rodina nemá hrob zakoupen. 
 Tento problém lze řešit jedině rozšířením areálu hřbitova,protože na stávajícím hřbitově již není prostor 
pro zbudování nových hrobových míst. Proto je navrhováno zařadit do plánu investic rozšíření areálu hřbitova 
v roce 2002 s prioritou 2,což předpokládá provedení několika kroků: 
1) vypracování studie na rozšíření hřbitova 
2) zahájení jednání o výkupu pozemků sousedících s areálem hřbitova 
3) výkup pozemků 
4) vypracování projektu 
5) realizace výstavby 
V případě zamítnutí tohoto návrhu nemůže MěÚ zabezpečit další pohřbívání do země ve městě Kuřimi. 

Druhým problémem kuřimského hřbitova je zavedení vodovodu do spodní části hřbitova. Mnozí 
občané,zvláště ti starší, si stěžují na to,že voda pro zalívání je pouze ve vrchní části a pro některé z nich je nošení 
vody v konvích velmi obtížné,ne-li nemožné. Problém by se dal vyřešit natažením hadice do spodní části,ovšem 
toto řešení se zdá být jen krátkodobé.Lze předpokládat že velmi brzy by se našel nějaký nenechavec,kterému by 
se hadice hodila pro vlastní využití. Proto je navrhováno zbudování pevného vodovodu. 

Při zpracování územního plánu byla navržena zóna vymezená plochou stávajícího hřbitova a novou 
plochou pro jeho rozšíření. Ve schváleném  územním plánu  sídelního útvaru města Kuřimi, je rozšíření hřbitova 
a výstavba smuteční síně  zařazena do veřejně prospěšných staveb. 
Oba návrhy projednala  a ke  schválení předkládá zastupitelstvu rada města. 

Předkládá : Kříž Pavel 
 Vyřizuje   : Ing.Honců Jindřiška 

Diskuze, změny: 
Jako v případě předchozího bodu,  Dr.Holman  nedoporučuje investiční akce - rozšíření hřbitova a zřízení 
vodovodu zařadit do priority č.2 – přípravy realizace, ale do priority 3 - projektu. Domnívá se že i tyto akce se 
mohou  zařadit a schválit do přehledu  investic v r. 2002. 
 
 
 
2.3. Rekonstrukce ulic Hybešova a Pod Vinohrady v Kuřimi – prodloužení inženýrských 

sítí“ (příl.5) 
 
Přijaté usnesení : 1177/2001 - ZM bere na vědomí protokol z  výběrového řízení na dodavatele stavby   

„Rekonstrukce ulic Hybešova a Pod Vinohrady v Kuřimi – prodloužení inženýrských sítí“ 
a  souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 
                        Termín plnění :  7.12.2001 
                      Zodpovídá : Kříž Pavel   
 
      Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem :  
 
1. Dopravní stavby Brno, s r.o.  ve výši 1 873 063,50- Kč vč. DPH 
2. VAPIS Blansko,a.s.  ve výši 1 385 857,00- Kč vč. DPH 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1. VAPIS Blansko , a.s.  
2. Dopravní stavby Brno, s.r.o.  

                                       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                           Vyřizuje: Kříž Pavel 
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Diskuze: 
Dr.Holman - kritizuje, že byly obeslány jen 2 firmy. 
Dr.Poledňák - nebyly obeslány jen 3 firmy,  3.firma  se omluvila z účasti a 4. se vůbec neozvala. 
Dr.Holman   -  tak se měla celá akce zrušit.  

První VŘ mohlo být organizováno už na jaře, kdy byly ceny nižší. 
Dr.Poledňák.- nemohlo, neměli jsme projekt (stávající byl nefunkční, muselo se přeprojektovat). 
V.Zejda        - tuto akci sis prosadil ty sám (Dr.Holman), Liškutinův projekt byl   nepoužitelný. 
Dr.Holman   -  pokud  více firem  odmítlo, měly se oslovit další. 
Dr.Poledňák -  to je hrubá neznalost zákona, to jsme udělat nemohli, musel by se zrušit celét VŘ. 
Ing.Krupica  -  se domnívá, že skutečnost, že v soutěži zůstaly jen 2 firmy nemělo na výslednou nabídkovou 

cenu vliv ( v tomto případě určitě nedošlo ke kartelové dohodě). 
 
Přestávka  18:40 – 18:45 hodin. 
 
 
 
2.4. Změna přehledu investic č. 6/2001 (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1178/2001 - ZM schvaluje změnu přehledu investic č. 6/2001 – doplňuje se  „Etapová 

rekonstrukce Společenského centra KD Kuřim, náměstí Osvobození“. 
Hlasováno : pro 10   proti 0 zdrž. 0 

Termín plnění : 31.12. 2002 
Zodpovídá :  odbor výstavby 

 
Změna přehledu investic č.6/2001  předpokládá : 
Začlenění do přehledu investic akci „Etapová rekonstrukce Společenského centra KD Kuřim, náměstí 
Osvobození“. 
Etapizace prací, při které projektant doporučuje postupovat v následujících krocích : 

1. Rekonstrukce WC muži a ženy ve 2.NP ( zajištěno WC pro provoz restaurace ) 
2. Výstavba WC personálu ve 2.NP  ( zajištěna. podmínka OHS na WC pro personál restaurace) 
3. Rekonstrukce WC muži a úklid v 1.NP ( zajištěna úklidová místnost ve zrušeném úklidu ve 2.NP)  
4. Rekonstrukce WC ženy v 1.NP  ( rozšíření potřebného počtu WC žen ) 
5. Rekonstrukce WC ženy ve 2.NP  ( zrušení vstupu na balkon a rozšíření potř. počtu WC žen ) 
6. Řešení nového vstupu na balkon 
7. Elektro – I.etapa :  Výměna osvětlovacího pultu , silových stmívacích jednotek 

( vzhledem k nevyhovujícímu tech. stavu regulačního pultu 
scénického osvětlení ) 

8. Elektro – II. etapa :   Scénické reflektory  a jejich příslušenství 
9. Terasa nad restaurací 
10. Tržnice 
11.   Rekonstrukce elektrorozvodů  
 

Projektově jsou připraveny etapy 1- 8 o  předpokládaném finančním objemu  1 029 290,- Kč + 331 800,- Kč 
(vč.DPH). Projektovou dokumentaci zpracoval „Atelier ZETA s.r.o.“ a „pro JGS s.r.o.“. Tato PD je k nahlédnutí 
na odboru výstavby . Tržnice a terasa se zpracovávají tč. ve studii. 

     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák
      Vyřizuje   : Honců Jindřiška 

Diskuze, doplnění: 
Dr.Poledňák - elektrorevize zjistila havarijní  stav elektroinstalace. 
J.Vichta   -  v revizní zprávě se doporučuje celková, nebo alespoň částečná rekonstrukce. Už do 30.9.98 měla být 

tato rekonstrukce provedena. Světelná rampa po 1,5 hod. začíná hořet. Společenská přestavení jsou 
ohrožena  

Jiří Brabec  - jedná se o 4  větší kulturní akce. Akce, které zajišťuje společenské centrum  je možné domluvit tak, 
že  zvukaři  by si  donesli své reflektory. Ale budou Hasičské  hody a plesy. Provizorní řešení by 
stálo cca 120 tis. za ples. sezónu. 

Z výše uvedených důvodů dohodnuto  zařazení  11. bodu etapy rekonstrukce – rek. elektrorozvodů. 
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2.5. „Etapová rekonstrukce Společenského centra KD Kuřim, náměstí Osvobození“ 
(příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1179/2001 - ZM schvaluje realizaci 1., 2., 3., 7. a 11.(projekt) etapy „Etapové rekonstrukce 

Společenského centra KD Kuřim, náměstí Osvobození“ do konce  roku 2001. 
Hlasováno : pro 9  proti 0 zdrž.  1 

Termín plnění : 31.12.2001 
Zodpovídá :      odbor výstavby 

 
1. etapa – rekonstrukce WC muži a ženy ve 2.NP. 

V místě stávajícího sociálního zařízení pro muže, bude přidána pro ženy jedna oddělená kabinka s předsíní, 
pro předpokládanou kapacitu osob provozu restaurace a akcí ve velkém sále. 

 
2. etapa – výstavba  WC personálu ve 2.NP, které bude nově vystavěno na podestě schodiště. 

Jedná o požadavek okresního hygienika, který tímto podmiňuje další provoz restaurace. 
3.    dolní  patro – WC muži ( 130 tis.) 
7. etapa – elektro I.etapa  - výměna osvětlovacího pultu, silových stmívacích jednotek. 

Stávající regulační pult scénického osvětlení je technicky nezpůsobilý z hlediska funkčnosti a spolehlivosti 
potřebné k běžnému a plynulému provozu. 

11 – rekonstrukce elektrorozvodů - priorita 3 (projekt) 
 
Náklady na provedení  prvních dvou etap, jsou dle propočtu v projektu  162 683,50 Kč (vč.DPH).  
Náklady na provedení třetí etapy, jsou dle propočtu v projektu  181 380,60 Kč (vč.DPH). 
Úhrada bude provedena z kulturního fondu. 

                                                                      Předkládá : RNDr. Igor Poledňák
            Vyřizuje   : Honců Jindřiška 

Doplnění: 
Během jednání doplněny  bod 3 – rekonstrukce  WC mužů v dolním patře  KD 
   bod  11 – rekonstrukce elektrorozvodů s prioritou 3 - projekt 
 
 
 
2.6. Smlouva o provedení  přeložky plynárenského zařízení – „Příprava území pro 

rozšíření průmyslové zóny“ v Kuřimi, Stavební objekt SO 10 – přeložka STL 
plynovodu – zřízení věcného břemene  (příl. 15) 

 
Přijaté usnesení : 1180/2001 - ZM schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene ve výměře cca 492 m2 pro 

oprávněného Jihomoravskou plynárenskou a.s. v souvislosti se stavbou SO 10 – přeložka 
STL plynovodu - na části pozemků p.č. 2996/1, 2998, 2999 k.ú. Kuřim. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 
  Termín plnění: 31.12.2001 
  Zodpovídá : o. výstavby 
 
Pro přeložku STL plynového zařízení v Kuřimi na ul. Blanenská, která je součástí stavby „Příprava území pro 
rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi“ je nutné uzavřít smlouvu o provedení přeložky mezi Městem Kuřim a 
Jihomoravskou plynárenskou a.s. Jedná se o výměnu stávajícího STL potrubí DN 150 v délce cca 123m za nové 
PE 160 v téže trase , podložené a obetonované  v místě hráze v délce cca 24m. Město Kuřim musí zajistit ve 
prospěch vlastníka plynárenského zařízení tj. Jihomoravské plynárenské a.s.  zřízení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům, které jsou v majetku města Kuřimi z důvodu údržby  a oprav výše uvedeného zařízení. 
Náklady spojené s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene ponese povinný tj. Město Kuřim.  
 

                             Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
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2.7.  II.etapa technické infrastruktury Kuřim – Díly za sv. Jánem – část 2 (příl.17) 
 
Přijaté usnesení : 1181/2001 - ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby „II 

etapy technické infrastruktury Kuřim – Díly za sv. Jánem – část 2“ a souhlasí 
s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 

Hlasováno : pro  10 proti 0 zdrž. 0  
 
                        Termín plnění :  31.12.2001 
                       Zodpovídá : Kříž Pavel 
 
Komisi byly předloženy nabídky firem : 
 

1.Dopravní stavby, s r.o.     ve výši  8 720 225,90    Kč vč. DPH 
2.IPS Brno, spol. s r.o.   ve výši  9 994 042,-       Kč vč. DPH 
3.Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. ve výši  9 569 271,-       Kč vč. DPH 
4.Topstav, s r.o. Brno   ve výši  9 548 920,50    Kč vč. DPH 
 
Komise hlasováním doporučuje pořadí firem: 
1. Dopravní stavby, s r.o.  
2. Topstav, s r.o. Brno   
3. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
4. IPS Brno, spol. s r.o. 

                        Předkládá : RNDr.Igor Poledňák  
                          Vyřizuje :  Kříž Pavel 
 
 
2.8. 
Výstavba podkrovních bytů na objektu Bezručova 841-844 (příl.16, 16A) 
 
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 
č.841-844 

Hlasováno : pro 5 proti 4 zdrž. 1 – návrh neschválen 
 
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. 
 
Vysvětlení 
Tento návrh byl na minulém jednání zastupitelstva stažen na základě nového námětu P.Vodky. Dle tohoto 
námětu bylo jednáno s firmou Dvořák (viz zápis níže) a s odmítavým stanoviskem firmy byl P. Vodka seznámen. 
K tomu byl požádán o stanovisko pro případ, že by výstavba byla realizována původně domluveným způsobem 
jako družstevní. Cenový požadavek P.Vodky stanovený i pro případ družstevní výstavby (viz e-mail níže) 
považuje firma za nerealistický. Předkladatel za této situace a s odkazem na argumenty uvedené ve zdůvodnění 
původního návrhu tento opětovně předkládá k jednání zastupitelstva, přesvědčen že se jedná o návrh realistický 
a Městu Kuřimi a jeho nebydlícím občanům ku prospěchu. 
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Zápis o jednání konaném na MěÚ Kuřim dne 14.9.01 
Ve věci výstavby podkrovních bytů na objektu Bezručova 841-844 

Firma Dvořák – Ing. Stanislav Dvořák, Ing. Eduard Najt 
Město Kuřim – Poledňák, starosta 

 
Poledňák seznámil s výsledky jednání ve věci předmětné výstavby na zastupitelstvu, kde nebyla schválena smlouva o sdružení ani 

cenová nabídka. Informoval dále o návrhu ze strany některých členů zastupitelstva na rozdělení stavby na jeden byt 
realizovaný formou výzvy jednomu zájemci a zbylé čtyři byty  realizované ve volné soutěži. Toto řešení by vyžadovalo 
rozvázání uzavřené smlouvy o budoucím převodu nemovitostí č. 203/99. 

Firma neakceptuje návrh, a klade otázku, zda je v zájmu města realizovat výstavbu alespoň způsobem původně dohodnutým a to 
formou družstevní. V tomto případě město nevkládá do stavby jiné prostředky než dotační a stavba je financována zčásti 
úvěrem a zčásti vkladem budoucích družstevníků.  

Poledňák přislíbil, že projedná se členy zastupitelstva, zda je původní řešení pro ně akceptovatelné a podá obratem zprávu 
 
Poledňák v.r.    Dvořák v.r. 
 
From: Petr Vodka 
To: Město Kuřim 
Subject: Igor Poledňák 
 
Ve věci Dvořák by vedle původní varianty (1-Dvořák + 4-Město v soutěži s jeho účastí) prošla tvá varianta za předpokladu, že 
cenová nabídka za 1m2 bude cca 13.000. Jinak platí původní smlouva a dotace se asi bude muset přesměrovat. Zřejmě by bylo 
vhodné jednat s firmou Dvořák za Město Kuřim a ne mu prezentovat názor několika zastupitelů (viz zápis z 14.9.2001). To by patrně 
vedlo k úspěchu. Toto řešení by mělo v ZM projít. Petr Vodka. 

 
 

 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
Níže uvedený návrh byl určen k jednání  v případě, že nebude odsouhlasena výstavba na Bezručově  ul. 
 
2.9. Výstavba družstevních bytů na ul.Školní  (příl.16) 
 
Přijaté usnesení : 1182/2001 -  na základě výzvy dle § 50 zákona 199/94 ZM schvaluje uzavření smlouvy o 

sdružení s firmou Komfort, a.s. (s připomínkami) k výstavbě družstevních bytů v nástavbě na 
objektu Školní 851-853. ZM žádá o změnu dotace již schválené k výstavbě pěti podkrovních 
bytů na objektu Bezručova č. tak, že žádá tuto dotaci nově určit k výstavbě střešních nástaveb 
na objektu Školní 851-853. 

Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 
  Termín plnění : 31.6.02 
 
V případě, že nebyla  schválena výstavba bytů s účastí přislíbené státní dotace na objektu Bezručova  841-844 a 
je předkládán nouzový návrh - abychom se alespoň pokusili již přislíbené dotace přesměrovat na jinou stavbu, 
která je dostatečně připravena. Takovou stavbou je Školní 851-853, kde je vydáno stavební povolení na výstavbu 
deseti b.j. firmě Komfort a tatáž firma disponuje k objektu právy z uzavřené smlouvy o výstavbě (i zde je žádáno 
o státní dotaci, avšak žádost je dosud nevyslyšena). Firma Komfort byla oslovena následující výzvou: 
 
Výzva dle § 50, odst. 1, písm. b) zákona 199/94 

Vážení, Město Kuřim zažádalo o státní dotaci na realizaci deseti b.j. ve střešních nástavbách Školní 
851-53 a s ohledem na skutečnost, že jste držiteli práv ze smlouvy o výstavbě uzavřené k předmětnému domu a 
máte i příslušné stavební povolení Vás tímto jako jediného možného zájemce vyzýváme k předložení nabídky na 
realizaci deseti družstevních nájemních bytů s majetkovou účastí města. 

Nabídku ve formě návrhu smlouvy o sdružení očekáváme nejpozději do 5.10. 01. K cenové nabídce 
doložte ověřenou kopii živnostenského listu.  

Vyhrazujeme si právo nabídku odmítnout. 
 
Odpovědí na výzvu je návrh smlouvy o sdružení, který je přílohou tohoto materiálu. 

  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO, Výst. 
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Dr.Poledňák - vyzval jsem firmu k předložení cenové nabídky a smlouvy.  Smlouva byla připomínkována  
(JUDr.Vlasákovou ) a upravena tak,  aby město nebylo povinováno financováním stavby  
v případě, že neobdrží dotaci. 

 
 
 
3. Návrh změny č. VI  schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
(příl.6A) 
Přijaté usnesení : 1183/2001 - ZM schvaluje podnět ke změně č. VI schváleného územního plánu sídelního 

útvaru Města Kuřimi . 
Hlasováno : pro 10 

Termín plnění : 31.12.01 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje vyžádání proplacení potřebné PD ke změně č.VI ÚPN po předkladatelích  

podnětů, schválených k provedení této změny. 
Hlasováno : pro 5  proti  zdrž. 5 – návrh neschválen 
     
Na základě podnětu o změnu č.VI územního plánu sídelního  útvaru  města Kuřimi  předkládá odbor výstavby a 
územního plánování  ZM tuto navrhovanou změnu : 
 
Změna funkčního využití  pozemku p.č. 3279 k.ú. Kuřim – Podlesí, ze zóny pro veřejnou  zeleň na zónu  
pro bydlení v rodinných domech.  
Předmětný pozemek je součástí lokality Blatnička, v řešeném území má charakteristiku  ( NZ ) tj. městská zeleň 
stávající – veřejná, ochranná, vyhražená, aleje. Předkladatel podnětu  má  záměr na předmětném pozemku 
vystavět  rodinný dům, nepodsklepený, jednopodlažní, zastřešený pultovou střechou. Tento pozemek navazuje 
na zónu  ( UB )  pro rodinné domy městského typu, ve které je předkladatel rovněž vlastníkem sousedního 
pozemku p.č. 3278. Na tomto pozemku v současné době stojí stavba rodinného domu, kterou hodlá zbourat (při 
dodržení statických a tepelně izolačních požadavků plynoucích ze skutečnosti, že stávající rodinný dům tvoří 
dvojdům s objektem na pozemku p.č. 3280/1) a na místě stávajícího domu vybudovat parkovací stání formou 
přístřešku.  
    Jelikož u výše uvedené změny,  by mohlo dojít ke  sloučení fáze konceptu a návrhu,  navrhujeme tento podnět 
s ostatními schválenými podněty projednat jako změnu č. VI. ÚPN. 

     Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
         Vyřizuje: Honců Jindřiška 
Poznámka: 
Dr.Poledňák a Ing.Kotek – navrhují, aby  nebylo žádána platba  nákladů za změnu  po  žadatelích o změnu. 
 
 
 
4. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB  
(příl.7) 
 
Přijaté usnesení : 1184/2001 - ZM vyhlašuje II. kolo výběrového řízení v roce 2001 na poskytnutí půjček z 

„Fondu rozvoje  bydlení“ (FRB) v období od  8.10.2001 do 5.11.2001, včetně. 
Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 
Dle vyhlášky ze dne 27.3.1995 o půjčkách z FRB, v platném znění, vyhlašuje ZM až čtyřikrát ročně výběrové 
řízení na poskytnutí těchto půjček. Navrhujeme, aby ZM vyhlásilo II. kolo  v roce 2001 a v souladu s článkem 
IV. odst. 2 výše uvedené vyhlášky, byl termín podání žádostí, doložených příslušnými doklady, stanoven na 
období od 8.10.2001 do 5.11. 2001, včetně.  

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
5. Různé  
5.1. Podnikatelský OBOLUS  (příl.7A) 
 
Přijaté  usnesení : 1185/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 19.441,- Kč pro Sportovní 

klub Kuřim ( oddíl silového trojboje ) - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
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Přijaté usnesení : 1186/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4.338,- Kč pro MŠ Kuřim-

Komenského - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
 
Přijaté usnesení : 1187/2001 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5.193,- Kč pro MŠ Kuřim-

Komenského  - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
Hlasováno o 3  usnesení současně : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
 

Termíny plnění : 31.12.01 
 
Dne 30.8.2001  se dostavil  podnikatel – fyzická osoba, který  si nepřeje  být  jmenován a  uplatnil  na 
předepsaném  tiskopise podnikatelský OBOLUS  ve výši 19.441,- Kč pro  Sk Kuřim – oddíl silového trojboje 
( účel: dle uvážení vedení oddílu). 
              Dne 24.9.2001 se dostavili manželé Margit a Pavel Skřičkovi a uplatnili na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS ve výši 4.338,- Kč (manželka) a 5.193,- Kč (manžel) oba pro MŠ Kuřim–Komenského 
( účel: dle uvážení ředitelky MŠ ). 

                                                              Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
Poznámka: 
Dr.Holman  - uvažuje o změnách podmínek uplatnění  OBOLU – v současné době mohou obolus uplatnit jen 

živnostníci - mohou rozhodovat o  využití  části  svých daní a mají právo  zůstat  v anonymitě.  
 
 
Ing.Kotek žádá hlasovat o jeho vyloučení  - z důvodu podjatosti - k následně projenávanému bodu  - žádosti 

Sokola Kuřim o příspěvek na uspořádání  cestopis. přednášek. 
Hlasováno :  pro 0 proti 9, zdrž. 1 
 
 
 
5.2. Žádosti o příspěvek z Fondu na podporu kulturní s polkové činnosti (příl.8,8A) 
 
Přijaté usnesení : 1188/2001 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu výběrové komise se změnami a doplněním . 
Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž. 0 
  Termín plnění : 31.12.2001 
  Zodpovídá : SO 
 
Ve středu 26.9.2001 se podle plánu sešel  výbor KF k posouzení  žádostí  o příspěvek z kulturního fondu. 
Komise projednala  všech 19 v termínu podaných žádostí a doporučila příspěvky v celkové výši 243.440,- Kč 
Žádost  p.Kadlece je v kompetenci  přímo zastupitelstva města. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : D. Stražovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



Tabulka návrhů a schválených příspěvků zastupitelstvem Kuřimi. 
 

 Žadatelé čís.jednací žádaný 
příspěvek 

využití příspěvku doporuč. 
příspěvek 

schváleno 
ZM 

1.  Josef Svítil, U Potoka 240, 691 
85 Dolní Dunajovice 

4684/661  - vydání publikace - vzpomínky 
na dětství a publikované 
články v novinách Moravský  
jih 

0 Kč 0,-

2 Kynologický klub Kuřim 4795/684 5 000 Kč
15 000 Kč

Kynolog. den pro děti 15. 9. 
Kyn. den pro veřejnost 20. 10.

5 000 Kč 
5 000  Kč 

10.000,-

3. Orel, Křesťanská tělovýchovná 
jednota, Křižkovského 55, 
Kuřim 

4824/686 30 000 Kč příspěvek na činnost ve 
školním roce 2001-2002 

30 000 Kč 30.000,-

4. MěDDM Kuřim 4990 49 495 Kč příspěvek na úhradu 
pronájmů tělocvičen v Kuřimi 
pro činnost dětských kroužků 
ve školním roce 2001-2002 

50 000 Kč 50.000,-

5. Sportovně střelecký klub TOS 
Kuřim 

5001/718 2 500 Kč provozní materiál na soutěž 
"Kuřimský stoják" a ceny pro 
vítěze 

2 500 Kč 2.500,-

6. SK Kuřim - oddíl stolního 
tenisu 

4994/717 10 000 Kč pronájem tělocvičny Tyršova 
září-prosinec 2001 

10 000 Kč 10.000,-

7. SEIFEROS cz, o. p. s., 
ochrana dravých ptáků 

4964/711 50 000 Kč příspěvek na roční provoz -  
krmení, léky 

20 000 Kč 20.000,-

8. TJ Sokol Kuřim, odd. turistiky 5006/721 1 800 Kč uspořádání série 5-ti 
cestopisných přednášek v 
říjnu-prosinci 2001 

1 800 Kč 1.800,-

9. SK Kuřim, oddíl házené 5067/2001 98 000 Kč Sportovní vybavení, pronájmy 
tělocvičen, údržba hřiště, 
halové soutěže a turnaj 
Kuřimský pohár 

63 000 Kč 63.000,-

10. Základní organizace Sdružení 
zdravotně postižených v 
Kuřimi 

5089/767 2 000 Kč
2 000 Kč

vstupenky na divadla v Brně 
vstupenky na kulturu v Kuřimi 

2 000 Kč 2.000,-

11. TJ Sokol Kuřim 5087 5 300 Kč míčky a síťky odd. stol. tenisu; 
míč, síť a nájem tělocvičny na 
SOKOL CUP (odd. volejbalu); 
oprava žíněnek 

5 300 Kč 5.300,-

12. SRPŠ při ZŠ Tyršova 5094/2001 7 000 Kč příspěvek na školní ples 5 000 Kč 5.000,-

13.  Zdeněk Benda, Popkova 993, 
Kuřim 

5095/2001 540 Kč propagace nové městské 
turistické trasy, razítka IVV 

540 Kč 540,-

14. (Ing.Miloš Kotek) 
Město Kuřim 

5096/768 2 300 Kč fotografická soutěž, ceny pro 
vítěze 

2 300 Kč 2.300,-

15. Plavecký klub Kuřim 5112/770 12 500 Kč
13 000 Kč

příspěvek na nájem bazénu 
nákup sportovního vybavení 

25 500 Kč 25.500,-

16. Ivoš Peřina, Školní 851, Kuřim 5122/773 6 000 Kč 3 atlet. závody podzim 2001 6 000 Kč 6.000,-

17. Stanislav Mrkos, Popkova 994, 
Kuřim 

5119/772 10 000 Kč Kuřimská hodinovka 10 000 Kč 10.000,-

18. KC Kuřim - fotbalový klub 5132/780 70 000 Kč pokrytí části nákladů na 
dopravu a sportovní rekvizity 

0 Kč 70.000,-

19. Společenské centrum "Kulturní 
dům" 

5171/783 300 000 Kč rekonstrukce sociálního 
zařízení Spol. centra 

0 Kč 300.000,-

# A.Kadlec 5239/797 18.000,-Kč Vánoční koncert ------ 12.000,-
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Změny : 
- žádost č. 1 - Ing.Kotek navrhuje  schválit 5.000,-  Kč . Hlasováno : pro 4 - neschváleno 
- žádost č. 14 -  Ing.Kotek navrhuje, aby  žadatelem bylo  evidováno město – bez smlouvy město proplatí ceny. 
- žádost  č.18 - Dr.Poledňák navrhuje schválit 70 tis. Kč . Hlasováno : pro 10 – schváleno 

 Diskuze k bodu 18: 
           Dr.Holman žádá přítomného předsedu FC Kuřim p.Svobodu, aby vysvětlil a doplnil údaje, které  

komise KF neměla k dispozici v žádosti o příspěvek. 
p.Svoboda  -  FC příspěvek používá na cestovné k zápasům (hrazeno fakturami)  
Dr.Holman -  příspěvky na člena uvádíte 1000,- Kč, členů je ale 240, ale vybráno na příspěvcích 
je 100 tis. Kde je zbytek ? 
J.Svoboda – 1000,- Kč se vybírá od aktivních členů. Od výboru , důchodců, fan klubu apod. se 
vybírá, ale nižší částkou.  

-  žádost č. 19 - byla schválena předchozím usnesením  čís. 1179/2001. 
-  žádost č. 20 -  Ing. Novotná navrhuje snížit částku na 12 tis.- - schváleno 

p-Kadlec připomínka – p.farář  nesouhlasí s vybíráním vstupného, proto žádá 18 tis. 
Hlasováno  o částce  18 tis .- pro  5 - neschváleno 
Hlasováno  o částce  12 tis.- pro 10 - schváleno 

 
Dr.Marek  se v 19:50 vzdálil – přítomno 9 členů ZM. 
 
 
 
5.3. Mateřské školy Kuřim – zrušení  stávající zakládací listiny,  navýšení 

kapacity(příloha č. 18 )  
 
Přijaté  usnesení : 1189/2001 - ZM ruší  stávající zakládací listiny všech MŠ v Kuřimi, včetně dodatků č.1 a 

schvaluje  nové zřizovací listiny s úpravou právní formy škol na: organizační složku obce 
Hlasováno : pro 9  proti 0  zdrž.0 
 
Přijaté usnesení : 1190/2001 - ZM schvaluje navýšení kapacity školy MŠ Kuřim – Zborovská ze 75 dětí na 88 

dětí  s platností od 1.9.2001  
Hlasováno : pro 9  proti 0 zdrž. 0 
 
  Termín plnění : 31.12.01 
 
Dne 1.10.2001 požádala ředitelky MŠ Kuřim – Zborovská  jménem všech MŠ v Kuřimi o projednání změny 
právní formy jednotlivých MŠ.  Tento požadavek vyplývá z § 23  zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, 
kterým se zálohované organizace mění na organizační složky. 
 Mimo výše uvedenou změnu v zakládacích listinách MŠ žádá MŠ Zborovská o projednání a schválení 
navýšení kapacity školy ze 75 dětí na 88 dětí s platností od 1.9.2001.  Toto zvýšení vyplývá z rozšíření provozu 
MŠ o další třídu s polodenním provozem o 13 dětí a je v souladu s vyjádřením OHS Brno-venkov. 
Změna zakládací (zřizovací) listiny je podmíněna projednáním v zastupitelstvu. Schválené výše uvedené změny  
budou podkladem k žádosti o nové zařazení do sítě  škol. 

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
5.4. Smlouva k plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva na rok 2001 (příl. 19A) 
 
Přijaté usnesení : 1191/2001 - ZM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Kuřim a HZS Brněnského 

kraje v oblasti ochrany obyvatelstva na rok 2001. 
Hlasováno : pro 9   proti 0 zdrž. 0 

Termín plnění : 31.10. 2001 
Zodpovídá :  R.Novák 

 
Na Město Kuřim se obrátil Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje se žádostí o uzavření smlouvy k 
plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva na rok 2001. Tato smlouva slouží k naplnění zákona č.239/2000 o 
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integrovaném záchranném systému a usnesení vlády ČR ze dne 4.prosince 2000 č.1222 pro plnění úkolů 
Hasičského záchranného sboru České republiky v oblasti ochrany obyvatelstva. 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje   : Novák 
 
Dr.Marek se dostavil na jednání- přítomno 10 členů ZM. 
 
 
 
5.5. Návrh na vyřazení inventáře z inventury Společenského centra - kulturní dům (příl. 
19A) 
 
Přijaté usnesení : 1192/2001 - ZM souhlasí s vyřazením inventáře Společenského centra - kulturní dům dle 

přílohy se změnou. 
Hlasováno : pro 10  proti 0 zdrž.0 

Termín plnění : 12.10. 2001 
Zodpovídá  : R.Novák 

 
Dne 4.10.2001 v 9:00 h se sešla ve Společenském centru Kulturní dům Likvidační komise MěÚ Kuřim ve 
složení Dana Stražovská, Ing. František Macek a Radim Novák. Za Společenské centrum byl přítomen p. Trtílek. 
Komise provedla fyzickou kontrolu inventáře navrženého k vyřazení a souhlasí s návrhem p. Jiřího Vichty. 

   
 Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 

         Vyřizuje   : Novák 
Poznámka: 
J.Vichta – všechno, co bylo navrženo  k vyřazení je víceméně nefunkční. 
Dr.Poledňák - navrhuje to, co je určeno k nabídnutí případnému zájemci, vyřadit likvidací  - schváleno. 
 
Přestávka 20:00 – 20:10 hod. 
 
 
 
5.6. Smlouva o sdružení za účelem výstavby v lokalitě Sv. Jan (příl.20A,B) 

Přijaté usnesení : 1193/2001 - ZM zrušuje usnesení ZM č. 1142/2001. 
 
Přijaté usnesení : 1194/2001 - ZM schvaluje účast Města Kuřimi ve sdružení s firmou Moravská stavební –

INVEST, a.s. a CENSUS Reality, s.r.o., za vedlejší účasti Ing. Oldřicha Štarhy, za účelem 
čerpání státní dotace 5,1 mil. Kč k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem 
(2. část II. etapy) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o sdružení, zajištění závazků a 
budoucí smlouvě o převodu investic přiloženého k zápisu.     

 
Přijaté usnesení : 1195/2001 - ZM schvaluje změnu způsobu zajištění závazků firmy Moravská stavební-

INVEST, a.s. dle návrhu dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 89/98 o sdružení, zajištění závazků a 
budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 13.10.1998, ve znění dodatků přiloženého 
k zápisu, včetně převodu RD na pozemku parc. č. 2642/283 a pozemku parc. č. 2642/283, 
k.ú. Kuřim, z vlastnictví města Kuřimi do vlastnictví firmy Moravská stavební –INVEST, a.s. 
(vrácení věci z titulu  zániku zajišťovacího převodu práva).          

Hlasováno o 3 usnesení současně : pro 10  proti 0 zdrž.0 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 3.9.2001 schválilo vstup do sdružení se společností Moravská stavební–INVEST, a.s. 
za účelem čerpání státní dotace 2,1 mil. Kč k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem (2. část 
II. etapy). Na základě nového rozhodnuti Ministerstva pro místní rozvoj bude pro tuto lokalitu uvolněna dotace o 
3 mil. Kč vyšší, tedy 5,1 mil. Kč.      
Proto je navrhováno nahradit usnesení uvedené v bodu ad 1) usnesením bod bodem ad 2) s tím, že vedle firmy 
Moravská stavební –INVEST, a.s. bude ve sdružení vystupovat i firma CENSUS Reality, s.r.o. a  vedlejší 
účastník Ing. Oldřicha Štarha. CENSUS Reality, s.r.o. a Ing. Oldřich Štarha také vlastní pozemky v této lokalitě 
a na jejich pozemcích by měla být vybudována technická infrastruktura v rozsahu 678 m2 (Moravská stavební-
INVEST, a.s. – 4884 m2). Vodovod, kanalizace a pozemní komunikace a pozemky, na kterých se tyto sítě 
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realizují, budou převedeny do vlastnictví města nejpozději s kolaudací infrastruktury. Jelikož město Kuřim 
odpovídá ČR za splnění podmínek dotace a jejich splnění je přitom výhradně závislé na činnosti uvedených 
obchodních společností, ručí městu Kuřimi za splnění podmínek reprezentanti společností, kteří vedle osobního 
ručitelského prohlášení vystaví na řad města Kuřimi směnky s celkovou směnečnou sumou 5,1 mil. Kč.          
 V bodu 3 je navrhováno vyhovět žádosti Moravské stavební – INVEST, a.s. odůvodněné potřebou 
optimalizace daňového základu. Tato společnost k zajištění závazků plynoucí ze smlouvy     o sdružení č. 89/98 
(I. etapa výstavby) převedla do vlastnictví města Kuřimi pozemek s RD v tržní hodnotě 2 mil. Kč. Nyní žádá, 
aby jí byl domek převeden zpět s tím, že složí na účet města částku 2 mil. Kč jako jistotu k zajištění svých 
závazku. Tato jistota jí bude uvolněna po zániku jejich závazků vůči městu Kuřimi nebo dříve a to tak, že jí bude 
tato jistota průběžně uvolňována v závislosti na rozestavěnosti stavby nového RD, který postaví Moravská 
stavební – INVEST, a.s. do vlastnictví města Kuřimi k zajištění závazků ze smlouvy o sdružení. Jistota bude 
uvolňována ve výši odpovídající míře rozestavěnosti doložené vždy vzájemně odsouhlaseným výkazem výměr 
(provedených prací)  v cenách dle rozpočtu stavby. Tento postup pak může být aplikován i opakovaně. 
Poskytnutá jistota dle smlouvy č. 89/98 bude vrácena firmě až po vypořádání závazků i ze smluv následných, 
které upravují pravidla výstavby infrastruktury v rámci dalších etap. Výhodu tohoto postupu lze spatřovat v tom, 
že jistota není deaktivována na účtu města, ale stále vytváří nové hodnoty.  
 Tento postup byl projednán a odsouhlasen se společnostmi Moravská stavební –INVEST, a.s.,  
CENSUS Reality, s.r.o. a  vedlejším účastníkem Ing. Oldřichem Štarhou.          

Předkládá: Petr Vodka 

 
Dr.Poledňák informoval, že město obdrželo příslib cca 25 mil. Kč  státní dotace na nájemní  bydlení.  
 
 
5.7. Pojmenování nové ulice (příl. 21) 
 
Investoři 18 RD  v lok. Díly za Sv.Jánem  se obrátili na město  s žádostí pojmenovat nově vznikající ulici . 
Starosta  dle firmy a v tématickém duchu již stávajících  ulic navrhuje  pojmenovat  novou ul. “Bohoušova“. 
Přijaté  usnesení : 1196/2001 - ZM schvaluje pojmenování nové ulice v rozvojové lok. Díly za sv.Jánem  - na 

ul. „Bohoušova“.  
Hlasováno : pro 10 
 
 
Pozvánky: 
Starosta přítomné pozval  na upomínkovou  akci k pomníku padlých na nám.1. května u příležitosti  státního 
svátku - dne  28.října.  
 
Dr.Holman  - zve na sportovní akci dne 20.10. konané na stadionu - Kuřimská hodinovka. 
 
Ing.Kotek  - zve na plaveckou štafetu měst a na promítání diapozitivů - propasti Julských Alp dne 10.10, dne 

27.10. 16:00 hod vystoupí v kuřimském kostele Brněnský komorní orchestr. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci  přijatých usnesení.  
 
1159/2001  
ZM povyšuje finanční limit stanovený usnesením ZM č. 1157/2001 pro realizaci investiční akce „Odvedení 
dešťových vod z kostela“ na  95.000,- Kč. 
 
1160/2001  
ZM schvaluje zřízení předkupního práva k 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  pro občany dle přílohy. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy  uhradí Město Kuřim. 
 
1161/2001  
ZM schvaluje „Smlouvu“ o zániku věcného břemene“ přes pozemek parc.č. 612/1 k.ú.Kuřim pro parc.č. 612/2 
k.ú.Kuřim na parc.č. 612/1 dle „Smlouvy o věcném břemeni“ V3 5969/98 ze dne 20.11.1998, právní účinky 
vkladu práva do KN ze dne 23.11.1998. 
 
1162/2001  
ZM ruší  své usnesení číslo 1122/2001 ze dne 16.7.2001. 
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1163/2001  
ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 612/18 k.ú.Kuřim o výměře 1361 m2 TJ  SOKOL Kuřim, 
určeného k vybudování dvou tenisových kurtů s tím, že náklady spojené s převodem hradí Město Kuřim. Daň 
darovací bude uhrazena dle zákona. 
 
1164/2001  
ZM vyhlašuje výběrové řízení na výběr cenových nabídek na výkup pozemků pod místními komunikacemi - dle 
vyh.č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací - na den  
31.10.2001 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi. Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto 
výběrového řízení jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši  100.000,- Kč. 
 
1165/2001  
ZM schvaluje uzavření „Dohody o budoucím zřízení věcného břemene“ na pozemku parc.č. 2538 k.ú.Čebín pro 
uložení optických kabelů  Rosice-Tišnov-Kuřim za cenu 20,- Kč/1 bm. 
 
1166/2001  
ZM schvaluje záměr na adresný odprodej části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim Ing. Aleně Hájkové, Kuřim, 
Šmeralova 741 k zajištění příjezdu  ke garážím, za cenu dle cenového předpisu. 
 
1167/2001 - ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 3100 k.ú.Kuřim (vlastníci SJM manž.Kabátkovi) za 
část pozemku parc.č. 3107 k.ú.Kuřim (vlastník město) o výměře cca 120 m2 bez cenového vyrovnání 
s podmínkou, že žadatelé uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1168/2001  
ZM schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2976/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 22 m2  Sportovnímu klubu Kuřim 
k přístavbě skladu zahradního nábytku za symbolickou 1,- Kč s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti a zřízení předkupního práva ve prospěch Města Kuřimi  
k celému objektu za ½ ceny stanovené aktuálně dle cenového předpisu. 
 
1169/2001  
ZM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene pro vlastníka objektu čp. 697 s pozemkem parc.č. 2976/2 
k.ú.Kuřim,  spočívajícím v právu chůze a jízdy  přes pozemek parc.č. 2976/1, 2976/8 k.ú.Kuřim (dle situace) 
s tím, že náklady spojené s uzavřením „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ vč. daně z  věcného břemene 
uhradí oprávněný z věcného břemene,  tj. SK Kuřim. 
 
1170/2001  
ZM konstatuje předběžný zájem o odkoupení  objektu čp. 481 v Kuřimi, Farského ulice s pozemek parc.č. 349 
k.ú.Kuřim, vč. zahrady parc.č. 350 k.ú. Kuřim z vlastnictví p.Jitky Vrbové do majetku Města Kuřimi za cenu dle 
znaleckého posudku, max.  za cenu  2 mil. Kč.  
 
1171/2001  
ZM ukládá RM zajistit posouzení objektu čp. 481 v Kuřimi, Farského ulice k dalšímu využití pro potřeby klubu 
důchodců, případně zařízení stacionáře pro staré občany,  jako útulek pro opuštěné matky s dětmi,  příp. pro 
zřízení azylového domu. 
 
1172/2001  
ZM souhlasí s podnájmem p. Renaty Bariové v podkrovním bytě č. 1122/8 nájemců – manž.  Ladislava a Marie 
Bikárových, Kuřim, Bezručova čtvrť 1122 v Kuřimi na dobu neurčitou 
 
1173/2001  
ZM schvaluje adresný záměr na budoucí odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 2502/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 220 m2 manž. Sobocikovým, Brno, Kozí 12 
k rozšíření zahrady za cenu dle znaleckého posudku s podmínkou, že žadatelé  uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. Budoucí odprodej je  podmíněný nabytím části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834,1835 k.ú.Kuřim do majetku  města 
od stávajících vlastníků za účelem  přeložky stávající cesty 
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1174/2001  
ZM schvaluje v návaznosti na usnesení čís. 1173/2001 výkup části pozemku ve zjednodušené evidenci – 
parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1834, 1835 k.ú.Kuřim od stávajících vlastníků  pro přeložku cesty  
s tím, že kupní cenu včetně nákladů spojených  s uzavřením  smluv uhradí  žadatelé, tj. manž. Sobocikovi, Brno, 
Kozí 12. 
 
1175/2001  
ZM schvaluje  zařazení investiční akce „Sběrný dvůr na Podlesí“ do přehledu  investic pod prioritou č.3. 

 
1176/2001  
ZM schvaluje změnu plánu investic č. 5/2001. 
 
1177/2001  
ZM bere na vědomí protokol z  výběrového řízení na dodavatele stavby   „Rekonstrukce ulic Hybešova a Pod 
Vinohrady v Kuřimi – prodloužení inženýrských sítí“ a  souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele 
stavby. 
 
1178/2001  
ZM schvaluje změnu přehledu investic č. 6/2001 – doplňuje se  „Etapová rekonstrukce Společenského centra 
KD Kuřim, náměstí Osvobození“. 
 
1179/2001  
ZM schvaluje realizaci 1., 2., 3., 7. a 11.(projekt) etapy „Etapové rekonstrukce Společenského centra KD 
Kuřim, náměstí Osvobození“ do konce  roku 2001. 
 
1180/2001  
ZM schvaluje bezúplatné zřízení věcného břemene o výměře cca 492 m2 pro oprávněného Jihomoravskou 
plynárenskou a.s. v souvislosti se stavbou SO 10 – přeložka STL plynovodu - na části pozemků p.č. 2996/1, 
2998, 2999 k.ú. Kuřim, náklady agendy nese budoucí oprávněný. 
 
1181/2001  
ZM bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby „II etapy technické infrastruktury Kuřim 
– Díly za sv. Jánem – část 2“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele stavby. 
                        
1182/2001  
Na základě výzvy dle § 50 zákona 199/94 ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení s firmou Komfort, a.s. (s 
připomínkami) k výstavbě družstevních bytů v nástavbě na objektu Školní 851-853. ZM žádá o změnu dotace 
již schválené k výstavbě pěti podkrovních bytů na objektu Bezručova č. tak, že žádá tuto dotaci nově určit 
k výstavbě střešních nástaveb na objektu Školní 851-853. 

 
1183/2001  
ZM schvaluje podnět ke změně č. VI schváleného územního plánu sídelního útvaru Města Kuřimi . 
 
1184/2001  
ZM vyhlašuje II. kolo výběrového řízení v roce 2001 na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje  bydlení“ (FRB) 
v období od  8.10.2001 do 5.11.2001, včetně. 
 
1185/2001  
ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 19.441,- Kč pro Sportovní klub Kuřim ( oddíl silového 
trojboje ) - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1186/2001  
ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4.338,- Kč pro MŠ Kuřim-Komenského - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
 
1187/2001  
ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 5.193,- Kč pro MŠ Kuřim-Komenského  - uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
 
 

 21



1188/2001  
ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu výběrové 
komise se změnami a doplněním . 
 
1189/2001  
ZM ruší  stávající zakládací listiny všech MŠ v Kuřimi, včetně dodatků č.1 a schvaluje  nové zřizovací listiny 
s úpravou právní formy škol na: organizační složku obce 
 
1190/2001  
ZM schvaluje navýšení kapacity školy MŠ Kuřim – Zborovská ze 75 dětí na 88 dětí  s platností od 1.9.2001  
 
1191/2001  
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy mezi Městem Kuřim a HZS Brněnského kraje v oblasti ochrany obyvatelstva 
na rok 2001. 
 
1192/2001  
ZM souhlasí s vyřazením inventáře Společenského centra - kulturní dům dle přílohy se změnou. 

 
1193/2001  
ZM zrušuje usnesení ZM č. 1142/2001. 
 
1194/2001  
ZM schvaluje účast Města Kuřimi ve sdružení s firmou Moravská stavební –INVEST, a.s. a CENSUS Reality, 
s.r.o., za vedlejší účasti Ing. Oldřicha Štarhy, za účelem čerpání státní dotace 5,1 mil. Kč k výstavbě technické 
infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem (2. část II. etapy) za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o sdružení, 
zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic přiloženého k zápisu.     
 
1195/2001  
ZM schvaluje změnu způsobu zajištění závazků firmy Moravská stavební-INVEST, a.s. dle návrhu dodatku č. 4 
ke Smlouvě č. 89/98 o sdružení, zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic ze dne 13.10.1998, ve 
znění dodatků přiloženého k zápisu, včetně převodu RD na pozemku parc. č. 2642/283 a pozemku parc. č. 
2642/283, k.ú. Kuřim, z vlastnictví města Kuřimi do vlastnictví firmy Moravská stavební –INVEST, a.s. 
(vrácení věci z titulu  zániku zajišťovacího převodu práva).          
 
1196/2001  
ZM schvaluje pojmenování nové ulice v rozvojové lok. Díly za sv.Jánem  - na ul. „Bohoušova“.  

 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení: : pro 10 
 
Starosta ukončil jednání  zastupitelstva ve 20:30 hodin. 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 8.10.2001 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Ing.Miloš  Krupica          Vladislav Zejda 
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Přílohy:  
1A-D – majetkoprávní úkony 
2 J.Vrbová – prodej RD 
3 Výstavba sběrného dvora na Podlesí 
4 Změna plánu investic č.5 
5 Prodloužení inž. Sítí – Hybešova , Pod vinohrady 
6,6A  Podnět ke změně ÚP  – Podlesí Blatnička 
7 Podnikatelský Obolus, Vyhlášení VŘ na poskytnutí půjček z FRB 
8,8A Žádosti o příspěvky z KF 
9 Běh Terryho Foxe 201 
10 Odvedení dešťových vod z kostela 
11 R.Bariová – žádost o podnájem 
12 Sobocikovi – žádost o odprodej pozemku 
13 Změna  přehledu investic č.6/01 
14 Etapová rekonstrukce KD 
15 Zřízení bezúplatného břemene – přeložka plynárenského zařízení 
16 Výstavba podkrovních bytů Bezručova, Výstavba družstevních bytů Školní 
17 II. etapa tech. Infrastruktury – Díly za Sv.Jánem 
18 MŠ Kuřim – nové zřizovací listiny, navýšení kapacity 
19 Plnění úkolů v oblasti ochrany  obyvatelstva na r. 2001 
19A Vyřazení inventáře KD 
20,A,B Sdružení  města za účelem výstavby v lok. Díly za Sv.Jánem 
21 Žádost o pojmenování nové ulice 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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