
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

z mimořádného  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 09/2001  konaného dne 7.11.2001 
 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 

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

 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
 
Ověřovatelé zápisu : V.Zejda a P.Vodka 

       Hlasováno : pro 12 
 
Návrhová komise:  Ing.H.Novotná a Dr.D. Holman 

     Hlasováno : pro 12 
 
Starosta zahájil jednání ZM v 21:00  hodin v obřadní místnosti MěÚ Kuřim. 
Na jednání je přítomno 12 členů ZM. 
 
 
Program : 
1. Půjčka firmě Ekostavby Brno, a.s 
2. Změna zajištění závazků ze smluv o sdružení v lokalitě „Díly za sv.Janem“ 
3. Různé 
 
Hlasováno o programu : pro  12 
 
 
1. Půjčka firmě EKOSTAVBY Brno, a.s. (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1197/2001 - ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky firmě Ekostavby Brno, a.s. ve výši 

odpovídající splatným fakturám akce „Příprav území pro rozšíření průmyslové zóny“. Půjčka 
se poskytne  k překlenutí období, kdy město vyřizuje čerpání státní dotace, pokud se firma 
zaváže upustit od penalizace  

Hlasováno : pro 12 
 
V letošním roce  je zapotřebí prostavět státní dotaci 10 mil. Kč. S ohledem na pokročilou roční dobu nelze 
předpokládat, že  se podaří prostavět více. Firma realizuje práce v rekordním tempu, ale městu se dosud 
nepodařilo vyřídit čerpání státní dotace. Reálný termín je po posledním projednání v Praze až koncem 
listopadu.Firma Ekostavby nemá tolik  hotovosti, aby překlenula z vlastních  zdrojů období vyřizování dotace, 
zálohu město poskytnout nemůže, protože by se nedočerpala dotace a proto  je jediným možným řešením 
poskytnutí překlenovacího úvěru.Jinými slovy formou bezúročné půjčky poskytneme firmě hotovost, 
odpovídající splatným  fakturám a po vyřízení  čerpání a uhrazení faktur ze státních zdrojů nám firma hotovost 
vrátí a nebude účtovat penále. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : FO 
 
 
 
2. Změna zajištění závazků ze smluv o sdružení v lokalitě „Díly za sv. Janem“ (příl.2A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1198/2001 - ZM zrušuje usnesení ZM číslo 1195/2001 ze dne 8.10.2001 
Hlasováno : pro 12 
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Přijaté usnesení : 1199/2001 - 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 dodatku přiloženého 
k zápisu, včetně převodu RD na pozemku parc.č. 2642/283, pozemku parc.č. 2642/283 a 
pozemku parc.č. 2642/103 vše v k.ú.Kuřim, z vlastnictví  Města Kuřimi do vlastnictví firmy 
Moravská stavební-INVEST, a.s. (vrácení věci z titulu zániku zajišťovacího převodu práva), 
kupní smlouvou za 1,- Kč 

Hlasováno : pro 12 
 
Důvodová zpráva: 
ZM na svém zasedání dne 8.10.2001 rozhodlo o změně způsobu zajištění závazků firmy Moravské stavební - 
INVEST, a.s. ze smluv o sdružení, zajištění závazků a budoucí smlouvě o převodu investic k výstavbě technické 
infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem. ZM tím vyhovělo žádosti hlavního investora odůvodněnou potřebou 
optimalizace daňového základu.  

Bylo odsouhlaseno, že Město Kuřim převede zpět do vlastnictví Moravské stavební-INVEST, a.s. 
pozemek s RD v tržní hodnotě 2 mil. Kč, který předtím Moravská stavební-INVEST, a.s. převedla do vlastnictví 
města k zajištění závazků ze smlouvy o sdružení č. 89/98 (vrácení věci z titulu  zániku zajišťovacího převodu 
práva).  

V zájmu předejití možným komplikacím spojeným se zánikem tohoto zajišťovacího převodu práva, je na 
přání investora navrhováno, aby byl tento zánik práva realizován kupní smlouvou za 1,- Kč. V souladu s ust. § 
39 zákona o obcích byl zveřejněn tento záměr města před projednáním ZM (v době od 10.10. do 29.10.2001). 
K zveřejněnému záměru se nikdo nevyjádřil.      

Na jednání ZM dne 8.10.2001 bylo současně schváleno, že Moravská stavební-INVEST, a.s. složí na účet 
města částku 2 mil. Kč jako jistotu náhradou za převedený RD. Tato jistota jí měla být uvolněna po zániku jejich 
závazků vůči městu Kuřimi nebo dříve 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.  

Moravská stavební-INVEST, a.s. požádala o změnu způsobu tohoto zajištění a to tak, že Moravská 
stavební-INVEST, a.s. místo výstavby RD do vlastnictví města Kuřimi zřídí pro město Kuřim zástavní právo k 
rozestavěným bytům č. 1439/5 a 1439/11. Město Kuřim pak bude postupně uvolňovat jistinu ve výši 2,000.000,- 
Kč v závislosti na průběhu dostavby těchto bytových jednotek. Celková plocha dokončených bytových jednotek 
bude činit 160 m2, což odpovídá tržní ceně 2,4 – 3 mil. Kč.  Zástavní právo bude z katastru nemovitostí k těmto 
bytovým jednotkám vymazáno poté, co Moravská stavební-INVEST, a.s. splní své závazky ze smluv o sdružení 
nebo po složení jistoty 2,4 mil. Kč na účet města. Tím se zvyšuje skutečná hodnota poskytnutých záruk.  

 Tento postup 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.  
Stanovisko OV : rozpočtové náklady bytové jednotky 1439/5 o podlahové ploše 56,8 m2 a bytové jednotky 
1439/11 o  podlahové ploše 104,2 m2 (celkem 161 m2) ve výši 2 mil. Kč bez DPH byly zkonzultovány se 
zpracovatelem PD Ing. Štarhou.  Jistotu, složenou ve výši 2 mil. Kč na účet Města Kuřimi k zajištění závazků 
Moravské stavební-INVEST, a.s. plynoucí ze smlouvy o sdružení č. 89/98 ve znění dodatku č. 4 lze považovat 
za přiměřenou, včetně reálného návrhu splátkového kalendáře uvolňovaných částek ve vazbě na postup stavby  
výše uvedených bytových jednotek.  
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : P.Vodka 
               Němcová  
 
 
 
3. Různé 
 
Dr. Holman  
1) informoval členy zastupitelstva o tom, že jeho obvinění rady z nedodržení zákona o zadávání veřejných 

zakázek v případě uzavřené smlouvy na dodávku televizního zpravodajství s firmou A.Kadlec Kotva. KA se 
po přezkoumání úřadem pro hospodářskou soutěž ukázalo jako nesprávné. 

2) Vyzval k včasnému předložení návrhu rozpočtu 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení :  
 
1197/2001 - ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky firmě Ekostavby Brno, a.s. ve výši odpovídající 
splatným fakturám akce „Příprav území pro rozšíření průmyslové zóny“. Půjčka se poskytne  k překlenutí 
období, kdy město vyřizuje čerpání státní dotace, pokud se firma zaváže upustit od penalizace  
 
1198/2001 - ZM zrušuje usnesení ZM číslo 1195/2001 ze dne 8.10.2001 
 
1199/2001 - 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 dodatku přiloženého k zápisu, včetně převodu RD na pozemku parc.č. 2642/283, 
pozemku parc.č. 2642/283 a pozemku parc.č. 2642/103 vše v k.ú.Kuřim, z vlastnictví  Města Kuřimi do 
vlastnictví firmy Moravská stavební-INVEST, a.s. (vrácení věci z titulu zániku zajišťovacího převodu práva), 
kupní smlouvou za 1,- Kč 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení  : pro 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 7.11.2001 
Zapsal : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
Vladislav  Zejda            Petr Vodka 
 
 
 
Přílohy: 
1,1A Smlouva o půjčce  s fy Ekostavby Brno a.s. 
2 Změna zajištění závazků ze smluv o sdružení „Díly za sv.Janem“ 
2A Kupní smlouva č. 310/2001 s Moravskou stavební 
2B Dodatek č.4 ke smlouvě č. 89/98 s Moravskou stavební 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
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