
MĚSTO  KUŘIM 
 

Z á p i s 
 

ze  zasedání  Zastupitelstva města Kuřimi  - čís. 11/2001  konaného dne 13.12.2001 
 

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, ,Mgr.Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
 
Ing.Frant.Veselý – tajemník MěÚ Kuřim 

 

Omluveni : Marian Uchytil 
 

Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk 
Podešva 

 
Ověřovatelé zápisu :Dr.D.Holman  a Dr.Ing.J.Marek 
Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : Ing.M.Krupica   a P.Vodka 
Hlasováno :  pro 10 
 
 
Program :  
1. Sdružení mezi městem a Moravskou stavební  - Invest a.s. - za účelem výstavby bytů 

v lokalitě Sv. Ján 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda - Převod pozemků dle § 5 odst. 1) 

zák.č.95/1999 Sb. , Marián a Monika Bendíkovi – žádost o znovuobnovení 
nájemní smlouvy, Zánik zástavního práva na čtrnácti obecních podkrovních 
bytech, Splátkový prodej bytu manželům Ing. Františkovi a Miluši  
Mackovým, Bezúplatný převod plynárenské infrastruktury do majetku JMP a.s. 

3. Obecně závazné vyhlášky  - o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, Změna vyhlášky č. 3/192 O požárním řádu Města Kuřimi   

4. Zvolení přísedících okresního soudu Brno – venkov  
5. Rozpočet  pro rok 2002    
6. Různé - Vánoční sbírka pro dětský domov ve Vranově, Prodloužení smlouvy s ČSAD 

Brno – město, Prodloužení smlouvy s ČSAD Blansko a.s., Pomoc Jugoslávii, 
Rozpočtová opatření, Provádění periodické a celoroční údržby VO v Kuřimi, 
Dům dětí a mládeže – snížení nájemného pro rok 2001, Budoucí pronájem 
nové školy zřizovateli ZUŠ Kuřim, Žádost o navýšení základního kapitálu 
společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o., … 

Hlasováno o programu: : pro 11  
 
Na jednání přítomno 11 členů zastupitelstva. 
 
1. Sdružení mezi městem a Moravskou stavební  - Invest a.s. - za účelem výstavby bytů 
v lokalitě Sv. Ján 
(příl. 1A-C) 
 
Přijatá usnesení: 
1217/2001 - ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení se společností Moravská stavební-INVEST, a.s. 

za účelem společného postupu při výstavbě 111 bytových jednotek v lokalitě za Sv. Janem. 
 

1218/2001 - ZM schvaluje stanovy Bytového družstva Sv. Jan - Kuřim. 
 

 1



1219/2001 -  ZM v návaznosti  na své usnesení  č. 1214/2001  deleguje dle ust. § 84, odst. 2) písm. g) 
zák. 128/2000 o obcích RNDr.Igora Poledňáka jako zástupce Města Kuřimi  ve vznikajícím 
bytovém družstvu Sv.Jan – Kuřim. 

 
Hlasováno pro všechny  3 usnesení současně : pro 11 - přijato 
 
Podle předkládaného návrhu by mělo dojít ke sdružení mezi Moravskou stavební-INVEST, a.s. (M.S.-
INVEST) a městem Kuřim za účelem společného postupu při budování 111 bytových jednotek v rámci 6 
bytových domů.  

Jak již bylo zastupitelstvo města informováno, Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) sdělil městu 
Kuřimi, že na základě jeho žádosti lze poskytnout za účelem výstavby bytových domů v lokalitě za Sv. 
Jánem městu Kuřimi dotaci ve výši 28,160 mil. Kč na vybudování 88 bytových jednotek, tj. dotace 320 
tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Další 23 bytů bude zhotoveno bez účasti dotace z vlastních prostředků 
M.S.-INVEST. Celkové náklady na výstavbu 111 jednotek, včetně ceny pozemků, mají činit 
159.353.241,- Kč. 

Z uvedeného je zřejmé, že k vybudování vpředu uvedeného počtu bytových jednotek, musí být 
sdruženy další finanční prostředky. Celý záměr by tak měl být realizován formou družstevní výstavby. 
Finance na uskutečnění tohoto projektu se tak shromáždí ze tří zdrojů. Prvním zdrojem je dotace ze SFRB 
ve výši 28,160 mil. Kč, která bude poskytnuta prostřednictvím města Kuřimi, druhým zdrojem  jsou 
prostředky M.S.-INVEST na zhotovení 23 vlastních bytových jednotek a posledním zdrojem jsou 
prostředky poskytnuté bytovým družstvem. Výše uvedený podíl obce na výstavbě je nepřekročitelný.  

V rámci smlouvy o sdružení se proto M.S.-INVEST a město zavazují založit bytové družstvo, 
které musí obstarat cca 96,8 mil. Kč, a to jediným možným způsobem, z členských vkladů svých členů. 
Tzn., že členové družstva, budoucí nájemci nových družstevních bytů, musí družstvu vedle základního 
(vstupního) vkladu 25 tis. Kč zaplatit družstvu i další členský vklad, jehož výše bude stanovena 
představenstvem družstva v závislosti na ceně bytu, který bude družstevníku pronajat a po 20-ti letech 
převeden do jeho vlastnictví. Část tohoto dalšího členského vkladu bude členem družstva uhrazena po 
vstupu do družstva jednorázově ve výši mezi 340-580 tis. Kč a zbývající část dalšího členského vkladu 
bude člen družstva-nájemce družstvu splácet po dobu 20 roků. Jelikož družstvo,       v zájmu dostupnosti 
bytů pro své členy, členům umožní, aby část dalšího členského vkladu spláceli, bude družstvo svůj podíl 
na stavbě hradit z hypotéčního úvěru, který si sjedná u některé z komerčních bank. Náklady spojené 
s úvěrem, zejména úroky z úvěru, družstvo rozúčtuje mezi jednotlivé členy, kteří je budou splácet spolu 
s dalším členským vkladem.  

Pro zjednodušení si uveďme příklad: byt 3+1 s plochou cca 70 m2 a terasou cca 6,5 m2 lze 
pořídit za 1,430.000 Kč. Výstavba bude financována takto: 320.000 Kč přijde ze státní dotace, 429.000 
Kč  představuje část dalšího členského vkladu družstevníka, který uhradí po  vstupu do družstva a 
681.000 Kč činí podíl na hypotéce (druhá část dalšího členského vkladu), který bude družstevník i s 
úroky splácet 20 let, tedy 240 měsíčních splátek po 5.696 Kč. 

Bytové domy budou vystavěny na pozemcích, které jsou v dispozici M.S.-INVEST, a.s. Z tohoto 
důvodu bude zhotovitelem stavby bytových domů M.S.-INVEST, a.s. z titulu specializované veřejné 
zakázky, kterou může poskytnut pouze jediný zájemce, kterým je M.S.-INVEST.  

Po dokončení stavby bude 88 bytových jednotek, včetně společných částí domu a pozemku, ve 
spoluvlastnictví družstva a města v poměru 51% město Kuřim a 49% družstvo. Podle podmínek pro 
poskytování dotace na bytovou výstavbu, musí být nově zbudované byty za účasti dotace využívány po 
dobu 20 roků pouze k nájemnímu bydlení. Jedenapadesáti procentní podíl na bytových jednotkách by měl 
městu zajistit takový vliv, aby mohly být podmínky, na základě kterých je dotace poskytnuta, splněny. 

Jelikož výstavba bude zahájena již před vznikem družstva, bude smlouva o sdružení obsahovat 
ujednání, podle kterého M.S.-INVEST převede  na družstvo svůj spoluvlastnických podíl na 
rozestavených domech, případně práva a povinnosti ze smlouvy o výstavbě a ze smlouvy o sdružení, a to 
za cenu odpovídající míře rozestavěnosti bytových domů a ceně pozemků pod nimi.    

Vlastní výstavba bude probíhat na základě smlouvy o dílo, případně smlouvy o výstavbě a dle 
harmonogramu stavebních prací a platebních podmínek, který bude nedílnou součástí smlouvy o sdružení 
a o dílo. Dílo bude hrazeno průběžně dle dílčích faktur dle míry rozestavěnosti jednotlivých domů. Každá 
faktura bude městem a družstvem proplacena až po odsouhlasení její správnosti investičním dozorem 
(MěÚ) města Kuřimi. V rámci smlouvy o sdružení a smlouvy o dílo bude sjednána pozastávka ve výši 
15% z ceny díla jednotlivých domů, která bude ve prospěch zhotovitele díla a iniciátora projektu M.S.-
INVEST, a.s.  uvolněna až po kolaudaci jednotlivých domů a jejích plném obsazení družstevníky-
nájemci. Sjednáním pozastávky by měla být M.S.-INVEST motivována k vynaložení úsilí k bezvadnému 
provedení díla a k plnému obsazení všech domů družstevníky, což je nezbytným předpokladem 
úspěšností celého projektu.  
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V souladu s podmínkami pro poskytnutí dotace budou bytové domy obsahovat předepsaný počet 
bytů, které budou splňovat obecné technické podmínky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace.  

Vedle dalšího členského vkladu budou nájemci bytů (družstevníci) hradit 51% nájemného obci a 
49% nájemného družstvo. Obec převede vybrané nájemné na účet družstva a družstvo nájemné použije 
pouze k úhradě nákladů na údržbu a správu bytů a provoz družstva. Nájemné nesmí překročit věcně 
usměrňované nájemné.                 

Smlouva o sdružení bude vypracována podle zásad obsažených v této důvodové zprávě, ale 
vzhledem k časové náročnosti na její přípravu, nebylo v možnostech zpracovatelů smlouvy vyhotovit její 
finální podobu před projednáním v zastupitelstvu města.  

V bodu dva jsou v souladu se zákonem o obcích předkládány ke schválení stanovy Bytového 
družstva sv. Ján. Návrh stanov je k dispozici na MěÚ a může být členům zastupitelstva na jejich žádost 
poskytnut v elektrické, event. tištěné podobě.       

 
 V bodu dva usnesení je analogicky k ust. § 84 odst. 2 pís. g) a h) zákona o obcích delegován 

zástupce města na valnou hromadu bytového družstva a do orgánů družstva.       
Předkládá: Petr Vodka 
člen rady a zastupitelstva 

Poznámka: 
Na dotaz starosty, zda chce někdo z přítomných členů ZM pracovat v nově  vznikajícím družstvu, nikdo 
kladně nereagoval. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
2.1.  
Převod pozemků dle § 5 odst. 1) zák.č.95/1999 Sb. (příl.2A) 
 
Přijaté usnesení : 1220/2001 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí  pozemků ve zjednodušené evidenci – 

parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 337/4, 338/1 a 339/2 k.ú.Kuřim do 
vlastnictví obce v souladu s § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb. Předmětné pozemky 
jsou dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi součástí 
plánované  veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření 
hřbitova a výstavba smuteční síně. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění : 3112.2002 
 Zodpovídá : SO  
 
Dle výpisu z KN jsou shora uvedené pozemky (vyjma PK 339/2) již zapsány na LV číslo 10002 – 
vlastník ČR – správa – Pozemkový fond ČR. Pozemková parcela číslo 339/2 je doposud zapsána  na LV 
233 – vlastník : Státní statek Kuřim, s.p. Je předpoklad, že i tento pozemek přejde do vlast. státu  tzn., že 
bude zapsán na LV 10002, neboť dle dokladů, které má SO k dispozici, byly všechny shora uvedené 
parcely zapsány  v Pozemkové knize,  knihovní vložce číslo 1992 a dle administrativní dohody ze dne 
1.srpna 1954 bylo k těmto pozemkům vloženo právo vlastnické,  jehož  nabyl  Čs.stát -   Státní statek, 
nár.podnik v Brně. 
Jedná se o pozemky, které jsou dle územního plánu sídelního  útvaru města Kuřimi  součástí plánované 
veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření hřbitova a výstavba smuteční síně. 
Pokud se týká pozemku parc.č. 2745/1 – ost.plocha, ost.komunikace o vým. 1040 m2  a 2743/2 – zahrada 
o vým. 157 m2 – viz přiložená situace,  které jsou rovněž vlastnictvím ČR - Poz.fondu, je třeba  pro 
nejbližší období  počítat se změnou ÚPD. V současné době by bylo možné tyto pozemky získat do 
majetku obce od státu za úplatu, v případě schválení změny ÚPD kterou by tyto byly zahrnuty do veřejně 
prospěšné stavby v souvislosti s výstavbou hřbitova a smuteční síně , bude možné tyto získat od státu  
bezúplatně. 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje    : Němcová 
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2.2.  
Marián a Monika Bendíkovi, Kuřim, Na Královkách 901 – žádost o 
znovuobnovení nájemní smlouvy (příl.3A) 
 
Přijaté usnesení : 1221/2001 - ZM schvaluje znovuobnovení nájemní smlouvy k bytu manželům 

Mariánu a Monice Bendíkovým, Kuřim, Na Královkách 901 s tím, že se NS uzavře 
na dobu určitou 3 měsíce a v případě řádné úhrady nájemného se dle  § 676 
Občanského zákoníku prodlužuje o 3 měsíce a dále za podmínky, že dlužné penále 
bude hrazeno v měsíčních splátkách 2000,- až k úplnému zaplacení. 

Hlasováno : pro 11 
 
Manž.Bendíkovi měli s městem Kuřim podepsanou Smlouvu o nájmu bytu na dobu určitou do 31.8.2001 
a z důvodu stále opakujících se opožděných plateb nájemného byl v měsíci září l.r. podán k Okresnímu 
soudu Brno-venkov návrh na vyklizení shora uvedeného bytu. Tímto podáním, v souladu s občanským 
zákoníkem se Bendikovým neobnovila nájemní smlouva a užívají nadále byt bez právního důvodu. 
Požádali o znovuobnovení nájemní smlouvy. 

Při posuzování této věci je zapotřebí vzít do úvahy skutečnost, že Pan Marián Bendík požádal 
dne 6.9.2000 RM o prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.048,- Kč. Z této částky manž.Bendíkovým 
RM dne 7.9.2000 pod č.328/2000 schválila prominutí 5.000,- za podmínky, že zbylou částku 5.048,- Kč 
uhradí pravidelnými splátkami á 500,- Kč do 30.6.2001. Tuto dohodu jmenovaní nedodrželi přesto, že 
byli dne 22.1.2001 opětovně vyzváni k dodržení splátkového kalendáře. Do dnešního dne neuhradili 
žádnou splátku. Naopak trvalými opožděnými platbami nájemného se jim tyto poplatky zvýšily na 
dnešních 13.646,- Kč. Znovu požádal radu o odpuštění penále a rada dne 4.12.01 rozhodla, že se mu 
penále odpustí v případě, že do června příštího roku vyklidí a předá byt. 
 Pan Bendik v žádosti o obnovení nájemní smlouvy lakonicky uvádí, že byl ve finanční tísni. 
Z pozice člověka, který má určitý přehled o neplatičích v Kuřimi může předkladatel návrhu ve prospěch 
Bendíkových pouze konstatovat, že mají-li být první koho se podaří vystěhovat není to až tak spravedlivé, 
neboť máme v Kuřimi horší případy. 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: SO 
Poznámka: 
Dr.Poledňák - obdobný případ byl řešen s manž.Lúčkovými – NS byla prodlužována o 3 měsíce, nyní 

dluhy nemají, navrhuje stejný postup. 
Dr.Holman – neví nic o těchto případech, členové rady ví více a  měli by tyto žádosti řešit. Žádá do 

budoucna písemně přehled o všech neplatičích nájemného a o postoji, které město vůči nim 
zaujalo. Nechce  nahodile rozhodovat.  

Dr.Poledňák – materiály budou zaslány. 
 
 
2.3.  
Zánik zástavního práva na čtrnácti obecních podkrovních bytech  (příl.4A) 
 
Přijaté usnesení : 1222/2001 - ZM schvaluje naplnění uzavřených smluv o budoucím převodu bytových 

jednotek č. 1106/8, 870/7, 871/7 a 1115/8 před uplynutím smluvené lhůty 20 roků.  
 
Přijaté usnesení : 1223/2001 - ZM bere na vědomí, že bytové jednotky 874/10, 874/11, 875/10, 875/11, 

1116/7, 1116/8, 1117/7, 1117/8, 1118/7 a 1118/8 jsou prosty zástav a nabízí je 
k odprodeji v rámci podmínek daných vyhláškou města  č. 6/97  s výjimkou ceny, která 
bude stanovena tak, aby se městu  vrátily alespoň vynaložené náklady na pořízení těchto 
bytů. 

Hlasováno pro obě usnesení současně :pro 11 
 
V roce 96 byla zahájena výstavba 14 b.j. s účastí státní dotace 4,48 mil. Způsob financování byl později 
zpochybněn a městu bylo nařízeno dotaci vrátit. Vrácení dotace bylo posléze odpuštěno ministrem 
financí, avšak město hradilo část penále 1,6mil.  

V souvislosti s čerpáním dotace bylo na 14 b.j. vloženo zástavní právo státu, byty nebylo možno 
20 roků odprodat. Jakmile však bylo rozhodnuto o vrácení dotace pominul i důvod k dvacetileté zástavě a 
po roční korespondenci s okresním úřadem se skutečně podařilo předmětné byty ze zástavy vyvázat a je 
možné je odprodat. 
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V prvním případě se jedná o čtyři bytové jednotky, které byly realizovány původně jako 

společná investice města a soukromé osoby. Město do stavby vložilo dotace a soukromá osoba hradila 
zbytek nákladů stavby. S těmito partnery jsou uzavřeny smlouvy o budoucím převodu bytů a tito mají 
hradit pouze náklady agendy. Je navrhováno realizovat převody před uplynutím doby 20 roků, neboť 
nemá valného smyslu držet ve vlastnictví byty, ve kterých je vybírána polovina regulovaného nájemného 
a je daleko prospěšnější bytové politice města, aby se další čtyři byty staly volně obchodovaným zbožím. 

Ve druhém případě se jedná o byty, které financovalo město z dotace a vlastního rozpočtu. 
Argumentace ve prospěch prodeje je stejná, je dobré, aby byly byty zbožím, avšak je zapotřebí si říci, že 
tyto byty prodáváme s určitou ztrátou. Vlastní faktický vklad města do jejich výstavby činil cca 400 - 500 
tis a jejich prodejní cena dle vyhlášky bude činit cca 200 – 300 tis. V obecné rovině by bylo nesystémové, 
aby město vlastnilo 350 bytů, tyto nabízelo k prodeji, ale na deseti z nich by spočívala klatba buď 
neprodejnosti nebo vyšší ceny. 

Co se týče povinnosti města zveřejnit záměr na převod a pronájem, má se zato, že záměr byl 
zveřejněn vyhláškou o pronajatých bytech v majetku města. 

Předkládá:RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO (T: 31.3.02) 
Připomínka: 
P.Vodka podává protinávrh : ceny za byty by měly být stanoveny tak, aby se městu  vrátily alespoň 

vynaložené náklady na pořízení těchto bytů. 
 
 
 
2.4. 
Splátkový prodej bytu manželům Ing. Františkovi a Miluši  Mackovým (příl. 5) 
 
Přijaté usnesení : 1224/2001 - ZM schvaluje manželům Mackovým, nám. Osvobození 821, odprodej 

jednotky 821/6 která spolu s jednotkou 821/7 t.č. již ve vlastnictví manželů tvoří jeden 
funkční byt.  Cena bytu se vypočte dle platných předpisů k srpnu 2003 a bude hrazena 
ve splátkách 5000 měsíčně počínaje lednem 2002. Po dobu splácení se provede zajištění 
závazku směnkou. 

Hlasováno :  pro  10, zdržel se  1(Dr.Holman) 
 

Termín plnění : leden 2002) 
Vyřizuje: SO, FO 

 
V dobách pradávných podkrovní výstavby byla dána možnost lidem mimo jiné realizovat nástavbu jako 
mezonetové rozšíření stávajícího bytu do podkroví. Takto byly realizovány tři stavby, kdy dva stavebníci 
si zároveň odkoupili od města byt.  Jeden stavebník si dosud byt neodkoupil.  Jinými slovy po stránce 
stavební existuje jedna bytová jednotka po stránce právní existují  jednotky dvě, jednu bytovou vlastní 
město a nebytovou vlastní stavebník.  
 Již několikrát bylo se stavebníkem jednáno, aby byt odkoupil, sjednotil tak vlastnictví fakticky a 
následně provedl i změny v prohlášení. Stavebník je schopen byt koupit až nyní (cena cca 190 tis), kdy 
má splacen úvěr pořízený na výstavbu mezonetu, ale žádá odprodej na splátky. Předkladatel návrhu pro 
tento výjimečný případ splátkový prodej doporučuje za těchto podmínek: 
Realizovat prodej a sjednat splácení po 5000Kč/měsíčně zajištění se provede směnkou, konečná cena 
bytu se vypočte k 8. měsíci roku 2003 ( polovina splátkového období).   
 

   Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
Připomínka: 
Dr.Holman - proč  je v tomto případě doporučeno byt splácet ?. 
Dr.Poledňák – manž. Mackovi teprve nyní  splatili jednu půjčku,  vlastnictví obou jednotek by se mělo 

sjednotit, každá jednotka má nyní jiného vlastníka. Jedno bez druhého  nemá cenu. Cena  
bude vypočítána v polovině splátkového období podle tam platné ceny a tu on bude splácet. 
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2.5.  
Bezúplatný převod plynárenské infrastruktury do majetku JMP a.s. (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1225/2001 - ZM schvaluje bezúplatný převod dílčích plynovodních řádů v pořizovací 

ceně 1.352 mil. Kč do majetku provozovatele JMP a.s.. Převod je kompenzací nákladů, 
které vynaloží JMP a.s. na rekonstrukci plynovodu na Podhoří. 

Hlasováno : pro 11 
 Termín plnění : prosinec 2002 
 Vyřizuje: Výst, SO, FO 

 
Projekt rekonstrukce Podhoří počítal v oblasti plynovodů pouze s přeložkami plynu vyvolanými 
pokládáním kanalizace. V mezidobé se podařilo přesvědčit provozovatele JMP, aby u příležitosti 
výstavby kanalizace a komunikace kompletně rekonstruoval celý rozvod plynu a to na vlastní náklady. Ve 
smlouvě o dílo s firmou DIS je na přeložky plynu uvažováno s částko 708. tis., celá rekonstrukce bude 
stát 6,271 mil. a tedy JMP bude hradit 5,564 mil (+DPH). 

S JMP je dohodnuto, že výstavbu plynovodu zahájí město v rámci uzavřené smlouvy o dílo 
s firmou DIS a poté, co bude proinvestováno 708 tis městských, převezme JMP a.s. investorství a zbytek 
bude hradit v přímém vztahu k firmě, bude také vlastníkem rekonstruované infrastruktury. 

V průběhu projednávání žádala JMP další finanční účast města, ale podařilo se je získat namísto 
toho pro myšlenku bezúplatného převodu investic, které město realizovalo vlastním nákladem v průběhu 
uplynulých let. Plynárenská infrastruktura t.č. ve vlastnictví města byla zbudována za 1,352 mil. Kč a je 
pronajata JMP s tím, že nájemné se nehradí, ale zůstává JMP na rekonstrukce. Jinými slovy nájem 
nepřináší městu žádný užitek a převod majetku oproti rekonstrukci Podhoří je jeho dobrým využitím. 

 
 
Celkové náklady stavby  

Město Kuřim JMP, a.s. Celkem 
707 079 5 563 820 6 270 899 

 
INVESTIČNÍ AKCE  MĚSTA V OBLASTI BUDOVÁNÍ  PLYNOVODNÍCH ROZVODŮ 

Rok  Etapa   Rozpočtové náklady 
1994  Křižkovského   231 816,20   Kč vč. DPH 
1996  Zámecká   470 660,80  
1997  Nám. 1. května   100 800,00  
1999   U Rybníka   142 800,00  
2000  Tišnovská   286 230,10  
2000  Luční     99 540,00 

______________________ 
     1 351 847,10 Kč vč. DPH 
 

Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
3. Obecně závazné vyhlášky    
 
3.1. 
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi  o systému shromažďování, 
sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
vznikajících na katastrálním území Kuřimi, včetně systému nakládání se 
stavebním odpadem (příl.7A) 
 
3.2. 
Obecně závazná vyhláška města Kuřimi o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
( příl.č. 7B )  
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Přijaté usnesení : 1226/2001 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi čís. 6/2001 o 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území Kuřimi, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem. 

 
Přijaté usnesení: 1227/2001 - ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi čís. 7/2001 o  

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 
Hlasováno o obou usnesení současně : pro 10, zdržel se  1 (Dr.Horáková) 
 

Termín plnění : 13.12.2001 
Zodpovídá: FO,ŽIP 

 
Dne 15.5.2001 se Parlament ČR usnesl na vydání nového zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů. Na základě toho předkládá odbor ŽIP ke schválení obecně závaznou vyhlášku 
Města Kuřimi o systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, vznikajících na k.ú. Kuřimi, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Součástí tohoto 
zákona je nově i zavedení místního poplatku za tento systém.Toto ustanovení bylo zakotveno i do novely 
zákona         č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.  
 Na základě tohoto ustanovení zákona byla vypracována nová vyhláška města o místním poplatku 
za provoz  systému nakládání s odpady. Dle této vyhlášky  je obec oprávněna vybírat od každého občana 
s trvalým pobytem v Kuřimi poplatek, který se skládá ze dvou složek. První složka je pevná a obec ji 
může stanovit v rozpětí 0 – 250 Kč, druhá složka vychází z rozúčtování skutečných nákladů na likvidaci 
odpadu na občana a rok. Předkladatel navrhuje stanovit pevnou složku ve výši 158 Kč, pohyblivá vychází 
z výpočtu a činí 192 Kč. 
 
Výpočet:  

- počet obyvatel k 31.12.2000   … 8.814,- 
 - náklady města na likvidaci odpadu ( MěÚ,SBD Květnice,Investservis, MSBK s.r.o. )   

1.692.648 Kč 
 - podíl na občana a rok: 192,- Kč 
 
Výsledná částka poplatku pro rok 2002 je tedy navrhována ve výši 350 Kč.  
 Oproti původně předkládanému návrhu, který projednala RM, a který počítal s paušální platbou 
na občana ,se mění systém účtování za svoz a likvidaci odpadu z popelových nádob mezi dodavatelem 
Selio Blansko a Městem Kuřim na systém platby za popelovou nádobu.Tímto zůstává defacto v platnosti 
stávající systém plateb, který je pro město finančně výhodnější. Tím pádem došlo i ke změně výše 
poplatku a to ze      390 Kč na 350 Kč na občana. 

Návrh vyhlášky předpokládá,že bude občanům umožněno rozložit platbu do čtvrtletních splátek, 
tedy ve výši 87,50 Kč, vždy do konce daného čtvrtletí. Správním orgánem pověřeným výběrem a správou 
tohoto poplatku bude finanční odbor MěÚ v Kuřimi. Celá agenda správy je náročná především v tom, že 
postihuje veškeré obyvatelstvo města, což představuje asi  8 900 poplatníků. Proto si  tato činnost  vyžádá 
některá organizační opatření ve fungování fin.odboru – zajišťuje se softwarové dovybavení,atd. 
 Vyhláška ukládá poplatníkovi, který hradí poplatek za více osob, nahlásit správci jména a data 
narození těchto osob, což je podmínka pro správné přiřazení platby k občanovi. Po schválení obou 
vyhlášek v ZM bude do každé rodiny rozeslán dopis, který bude obsahovat veškeré potřebné a důležité 
informace. Majitelům rodinných domků,kteří mají doposud s městem uzavřenou smlouvu o odvozu 
komunálního odpadu bude navíc zasláno sdělení o ukončení smluvního vztahu k 31.12.2001.  
 
        Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
Diskuze: 
Dr.Holman žádá, aby starosta  „do kamery“ sdělil důvody předložení tohoto návrhu ceny za  sběr 

komunálního odpadu. 
Dr.Poledňák – všichni občasné budou o důvodech změny ceny za likvidaci komunálního odpadu 

informováni  písemně. Jedná se novou legislativní úpravu, která ukládá obci, aby vybírala  
poplatky za likvidaci odpadu na 1 obyvatele a neumožňuje jinou alternativu – vysvětlil. 
Město  navrhuje, aby byl stanoven poplatek na 350,-Kč na l obyvatele. Náš návrh je ve 
srovnání s jinými obcemi na nižší úrovni. 

Ing.Novotná navrhuje snížení poplatku na 300,- Kč. 
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Hlasováno  o tomto pozměňujícím návrhu : pro 4, proti 0, zdrželo se 7 – návrh neschválen 
 
Dr.Poledňák -  není možné neudat žádný poplatek. Pokud by byl tak nízký poplatek schválen, město by  

tak likvidaci odpadu dotovalo z rozpočtu. 
Ing.Kotek –  kolik se platí v jiných obcích ? 
Ing.Varmužka (vedoucí FO) – Rosice  stanovili cenu  už v r. 2001  na 400,- Kč, Šlapanice pro r. 2002 

stanovili cenu  na 430,-, Tišnov bude letos navrhovat 500,-, Židlochovice  pro r. 2002 cenu 
500,- (za týdenní svoz ) a 450,- ( za 14 denní svoz). 

Dr.Holman - jsem si vědom, že Kuřim odpad dotuje, 6,8 mil.Kč, přesto  se domnívá, že by částka za 
odpad mohla být nižší. Domnívá se, že položka 52 (příjmy do „Kulturního fondu) následně 
předkládaného rozpočtu na příjmové stránce je podhodnocená. Domnívá se, že dotace na odpad 
by se mohly přesunout („dotovat“) z této položky. 

 
 
3.2.  
Změna vyhlášky č. 3/192 O požárním řádu Města Kuřimi (příl.7C) 
 
Přijaté  usnesení : 1228/2001 - ZM schvaluje vyhlášku č. 8/2001 o požárním řádu Města Kuřimi. 
pro 11 
 
Celý text změněné vyhlášky je v příloze 
                                                                                                                   Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
4. Návrh na zvolení přísedících okresního soudu Brno – venkov 
(Příl. 8A) 
 
Přijaté usnesení : 1229/2001 – ZM Kuřimi na návrh předsedkyně okresního soudu Brno – venkov 

zvolilo přísedícími soudu na období let 2002 – 2006 paní a pány : MUDr. Vítězslavu 
Štikarovou (1940), Miloslavu  Krupicovou (1953), Vratislava Knížka (1933)  a 
Ing.Františka Macka. 

Hlasováno : pro  11 
 
Rokem 2001 uplyne volební období přísedících okresního soudu zvolených roku 1998. Z těchto někteří 
mají zájem pokračovat v práci a na podnět členů zastupitelstva o tuto práci projevili zájem i další osoby. 
 
1 Vratislav Knížek (1933) 6 Jaroslav Rejda (1953) 
2 Lubomír Stejskal (1941) 7 František Macek (1963) 
3 MUDr. Vítězslava Štikarová (1940) 8 Božena Veselá (1944) 
4 Miloslava Krupicová (1953) 9 Věra Loukotová (1943) 
5 Mgr. Ladislav Herman (1935) 10 Marie Čuhelová (1934) 

 
  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

        Vyřizuje SO, termín 15.12.01 
 
Průběh volby přísedících: 
Starosta pro potřeby volby připravil hlasovací lístky se jmény kandidátů. Tyto byly  členům ZM rozdány 
a zakroužkování čísla kandidáta tak přidělit hlasy. Ti, kteří obdrží 9 a více hlasů, budou zvoleni. 
Výsledky hlasování : 
Hlasů  11 získali : V.Knížek, MUDr.V.Štikarová a M.Krupicová 
Hlasů  10 získal Ing.F.Macek. 
------------------------------------ 
Hlasů 8  získala B.Veselá 
Hlasů 7 získal J.Rejda 
Hlasů 6 získala V.Loukotová 
Hlasů  5 získala M.Čuhelová 
Hlasy 4 získal Mgr.L.Herman 
 
Na jednání se dostavil Mgr.L.Herman – domnívá se, že nebyl zvolen díky tomu, že není známý v širší 
veřejnosti. Obeznámil přítomné se směrem svého odborného vzdělání. 
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Dr.Holman navrhuje hlasovat o dalších 3  uchazečích s dalším nejvyšším počtem hlasů (se 8 a 7 hlasy). 
Hlasováno o jeho návrhu :  pro 4, proti 4, zdrželi se 3 – neschváleno další hlasování. 
 
 
 
5. Rozpočet  pro rok 2002    
( příl. č.  9A-C ) 
 
Přijatá usnesení : 
1230/2001 - ZM schvaluje : 
a) rozpočet na rok 2002 o celkových příjmech ve výši 163.500  tis. Kč, výdajích ve výši   191.644 tis. Kč 

s financováním ve výši 28.144  tis. Kč dle přílohy č. 4. Rozpočet se schvaluje v členění dle závazných 
ukazatelů podle přílohy č. 1/2  

b) objem investičních výdajů celkem ve výši 81.225 tis. Kč z toho částka ve výši 78.100 tis. Kč je na 
vyjmenované investiční akce a částka ve výši   2.625 tis. Kč na drobné investiční akce, vše dle příl.č.3 

 

1231/2001 – ZM  si vyhrazuje (podle §103 zákona o obcích) k rozhodování:  
a) změny ve finančních objemech jednotlivých vyjmenovaných investičních akcí (viz příloha č.3), u 

nichž tato změna přesáhne výši 10%,max. však  500 000 Kč, schválených výdajů na akci  
b) přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli v rámci rozpočtu 

 

1232/2001 – ZM  ukládá RM: 
a) zajistit rozpis rozpočtu podle platné rozpočtové skladby a to bezprostředně po schválení rozpočtu 
b) zajistit rozpis  osobní odpovědností za rozepsané investiční a neinvestiční výdaje i za plánované 

příjmy a to podle funkčního zařazení pracovníků obecního úřadu 
c) stanovit sankce za porušení rozpočtové kázně 
d) předložit čerpání rozpočtu ke kontrole zastupitelstvu na jednání v termínech, kdy bude hotová 
čtvrtletní účetní závěrka  

e) zabezpečit, aby v návrhu usnesení, které má finanční dopady na rozpočet   
    města a tento dopad není kryt na výdajové straně rozpočtu, bylo navrženo  po konzultaci 

s fin.odborem rozpočtové opatření 
 
Hlasováno o  3 usnesení  současně : pro 11 
 
Finanční výbor na svých jednáních projednal návrh rozpočtu města Kuřimi připravený finančním 
odborem MěÚ Kuřim a doporučuje ho spolu s RM ZM ke schválení. Na těchto jednáních byla 
doporučena následující struktura rozpočtu: 

 
Příjmy před financováním:    163 500 000 Kč 
Výdaje před financováním:    191 644 000 Kč 
 
Schodek bude kryt financováním ve výši 28 144 000 Kč, které se skládá z přijatého úvěru na ZUŠ, půjčky 
SFŽP na Podhoří, přebytku minulých let a splátek dlouhodobých půjček. 
Výdajovou stranu rozpočtu představují výdaje na schválené investiční akce a to 76.100.000,- Kč, 
drobné investice představují 5.125.000,- Kč, rezerva  21.844.000,- Kč a zbývající 102.877.356,- Kč 
výdaje na provoz města. Veškeré tyto výdaje jsou popsány v přílohách. 

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

Změny, připomínky: 
P.Vodka – navrhuje v návrhu usnesení čís. 2 dle přílohy (později očíslováno jako 1231/2001) vypustit  

odrážku pod písmenem b) a nahradit ji odrážkou c) -  bez hlasování schváleno 
Dr. Holman navrhuje: 

- z položky „Drobné investice“ vyjmout položku bydlení – projekty a zařadit do rozpočtu 
samostatně -  bez hlasování schváleno. 

- snížit položku  na tyto projekty na 100 tis. 
Dr.Poledňák s návrhem  souhlasí a uvolněných 500 tis. na  přesunout na „nespecifikované výdaje“. 
Další změny: -      mezi „vyjmenované investiční akce“ zařadit  Výstavbu rozhlasu – 800 tis. 

- Kulturní dům -  rekonstrukce záchodů,  rekonstrukce elektro a osvětlení 
- opravy komunikací a chodníků – 700 tis. 
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Závěr: 
Drobné investice – z 4.445.000,- sníženy na 2.625.000,- 
Investiční akce -    z 76,100.000,- zvýšeny na 78.100.000,- 
Rezerva             -    z 21.844.000,- zvýšena na 22.344.000,- 
Dr.Holman - žádá, aby z materiálu 9B byl vyškrtnut odstavec : „Doporučené investice dle komise 

výstavby „ 
Dr.Poledňák  - souhlasí, v usnesení o tomto odstavci „není zmínka“. 
 
Dále Dr. Holman  „obvinil“samosprávu, že se nezabývala rozpočtem do hloubky a nehledala úspory, že 

z předloženého rozpočtu nejsou zřejmé náklady na osobní výdaje dle jednotlivých resortů (DK, 
SPA…) – „- není možné znát rozpočet, pokud  neznáme mzdové náklady“. 

Dr.Poledňák – celkovou výši osob. nákladů na mzdy dle zákona schvaluje ZM. Samospráva sleduje 
celkové náklady. 

V.Zejda - kdo má o tyto položky zájem, může si je vyhledat na z internetu ze stránek MěÚ z rozpočtu.  
Ing.Veselý - prostor o rozhodování o mzdách není  veliký a  je to zavádějící. O tom velkém balíku 90 mil. 

– jak se domníváte, nerozhodují úředníci. Není možné paušalizovat. Soustavně jsou vyvíjeny 
tlaky, aby  byly snižovány ve všem náklady. 

Ing. Krupica – nyní  zde nic novému  k rozpočtu nevymyslíme. Nad rozpočtem Finanční výbor strávil  
několik dní. Žádá  hlasovat o rozpočtu s těmi změnami, které byly (bez hlasování) schváleny. 

 
 
 
6. Různé 
 
6.1.  
Vánoční sbírka pro dětský domov ve Vranově (příl.10) 
 
Přijaté usnesení : 1233/201 - ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve 

Vranově. Sbírka bude realizována pokladničkou umístěnou pod vánočním 
stromem na nám. 1. května v Kuřimi v termínu od 17. prosince 2001 do 6. ledna 
2002 denně od 8 do 17 hod. a v úřední dny na pokladně MěÚ Kuřimi. 
Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti. Za organizaci sbírky jsou 
odpovědni: Ing.Miloš Kotek, p.Hana Chloubová p.Milan Žáček. 

Hlasováno : pro 11 
 
Jedná se o sbírku, která byla pořádána v uplynulých dvou letech. Z výtěžku sbírky bude nakoupen 
materiál pro děti dle doporučení domova. V minulých sbírkách byly nakoupeny spací pytle. Pokladnička 
na příspěvky bude umístěna pod vánočním stromem na Nám.1.května , příspěvky je možno rovněž složit 
na pokladně MěÚ. 
                                                                                                                        Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
6.2.  
Prodloužení smlouvy s ČSAD Brno – město  (příl. 10) 
 
Přijaté usnesení : 1234/2001 - ZM schvaluje prodloužení smlouvy s ČSAD Brno – město a.s. na 

zajištění provozu autobusových linek 720 035 Brno – Kuřim – Veverská Bítýška – 
Braníškov a 720 050 Brno – Kuřim, Podlesí do celkových nákladů pro město Kuřim 
max. 350.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 11 
 
Jedná se o pokračování smluvního vztahu, který má město po několik uplynulých let s dopravcem 
uzavřen. Město má k dispozici vyúčtování všech nákladů a tržeb na výše uvedených linkách. Na lince 720 
035 hradí 1/3 ztráty vzniklé na okrese BO, na lince 720 050 hradí celou ztrátu vzniklou na okrese BO, 
kromě ranního školního spoje  z Podlesí do Kuřimi, který hradí stát. Předpokládá se, že v případě 
prodloužení smlouvy bude zachován i rozsah spojení. Platby jsou hrazeny měsíčně, po předložených 
vyúčtováních. Výše uváděné náklady jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu.  

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
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6.3.  
Prodloužení smlouvy s ČSAD Blansko a.s.  (příl.10) 
 
Přijaté usnesení : 1235/2001 - ZM schvaluje prodloužení smlouvy s ČSAD Blansko a.s. na zajištění 

provozu autobusových linek 710 620 Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 
Blansko – Kuřim a 710 771 Rájec – Jestřebí – Kuřim v předpokládaných 
nákladech pro město Kuřim max. 90.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 11 
 
Jedná se o pokračování smluvního vztahu, který má město po několik uplynulých let s dopravcem 
uzavřen. Město má k dispozici vyúčtování všech nákladů a tržeb na výše uvedených linkách. Na lince 710 
620 se jedná o úhradu prokázané ztráty na území BO na dvou párech víkendových spojů, u zbývajících 
linek se jedná o úhradu  prokázané ztráty dvou spojů, která vzniká na katastru Kuřimi a o níž se Kuřim 
dělí 1/2 s obcí Lipůvka. Předpokládá se, že v případě prodloužení smlouvy bude zachován i rozsah 
spojení. Výše uváděné náklady jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu.  
V roce 2000 se předpokládala na výše uvedených linkách stejná ztráta a zatím vše nasvědčuje tomu, že 
částka nebude překročena. 
                                                                                                                  Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
6.4.  
Pomoc Jugoslávii  
(příl.11A-C) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program pomoci města Kuřimi městu Bela Crkva v SRJ. (Stipendijní 

pobyty nejlepších žáků tamních škol v Západní Evropě a internetizace) 
Hlasováno : pro 6, proti 2, zdrž.3 - neschváleno 
 
Město Kuřim bylo osloveno výzvou velvyslankyně České republiky v SRJ Judity Štouračové určené 
zastupitelům měst a obcí ČR k pomoci obcím Svazové republiky Jugoslávie (viz příloha 1). Výzva 
velvyslankyně poukazuje zejména na neutěšený stav místní infrastruktury, naprostý nedostatek 
základního vybavení obcí, nedostatek podnikatelských aktivit apod. Kuřimské zastupitelstvo se záležitostí 
informativně zabývalo na svém jednání 4.6.2001 a v orientačním hlasování se rozhodlo věci věnovat 
pozornost. 

Po zvážení všech aspektů týkajících se různých druhů pomoci je navrhováno, abychom nalezli město 
odpovídající svou velikostí nám a navázali s ním spolupráci za těchto zásad: 
– Pomoc na Balkáně musí být určena všem národnostem bez výjimky 
– Pomoc opravdová musí být víceletá a trvalejšího charakteru 
– Pomoc musí být orientována do budoucnosti, k překonání mezilidských a mezinárodních bariér 
– Pomoc musí být proevropská, aby překlenula psychologické škody způsobené válkou 
– Pomoc musí být poskytována ve vazbě na tamní samosprávu  
– Pomoc nesmí být zneužitelná k finančnímu obohacení jednotlivců 

V hranicích výše uvedených zásad se nacházejí dvě témata možné pomoci a to pomoc ke 
vzdělání a světoobčanství mladé generace a pomoc v oblasti informačních technologiích. 

V rámci příprav k serioznímu projednání věci v zastupitelstvu bylo učiněno: 
1) Za pomoci studenta práv pana Lubomíra Kincla se rozběhla akce na jejímž počátku bylo 

nekonečné shánění kontaktů prostřednictvím evropských ambasád v ČR na nejrůznější instituce a 
organizace poskytující jazykové kurzy. Vzhledem k velkým finančním nákladům na pobyt v německy 
mluvících zemích jsme se zaměřili na pobyty zaměřené na anglický jazyk. A kde se lépe naučit tuto řeč 
nežli v Anglii. S pomocí Britské ambasády v ČR hlavně díky panu Melzmufovi z Britské rady jsme 
vytipovali několik škol poskytujících prázdninové kurzy pro zahraniční studenty (viz příloha 2). Po 
prostudování materiálů jsme se rozhodli případný pobyt směrovat do The Salisbury School of English 
(viz příloha 3). Jde o malebné město v jižní Anglii s bohatou tradicí a blízkostí významných světově 
proslulých  památek. Vysoká úroveň výuky je zaručena i akreditací u The British Council. 

2) Prostřednictvím našeho velvyslanectví v Bělehradu bylo vytipováno město Bela Crkva, má 
cca 10tis obyvatel, pestré národnostní složení (i česká menšina) a samo byť přímo nepostiženo válkou se 
nachází v málo průmyslově rozvinuté oblasti. Ve městě jsou dvě střední školy, jedna „družstevní textilka“ 
a jeden soukromý podnik. Jinak pouze živnostníci a zpracování zemědělských produktů. Starostkou města 
je žena, paní Nina Rajić. Bližší informace jsme získali setkáním s českým učitelem, který učí na tamní 
české škole. 
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3) Dalším kroky již vyžadují rozhodnutí o financování, neboť by bylo velice nevhodné jednat 
s městem v Jugoslávii o formách pomoci a následně pomoci nedostát. Proto je předkládán níže uvedený 
„Program“. Dále je nezbytné vzít na vědomí, že akce se neobejde bez osobního projednání v Jugoslávii a 
předpokládám, že bude nezbytné pro získání důvěry v celou věc, zajistit do míst prázdninových kurzů 
návštěvu cca 4 osob z Crkvi k seznámení se s prostředím (zástupce rodičů, učitel, který věc bude mít na 
starost, zástupce samosprávy). 

  Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
Diskuze: 
Dr.Poledňák – není to obvyklá záležitost, není možné pomoc řešit individuelně, je třeba spojit své síly. 

Pomoc je výrazně orientovaná tak, aby se netýkala stávajícího problému, ale je řešením 
budoucnosti Jugoslávie.  

Dr.Holman – ta věc je pro mě děsivá v tom, že my si vůbec neuvědomujeme co je humanitární pomoc. 
Příště můžeme pomáhat dětem třeba v Ugandě, Afganistánu apod.  Humanitární  pomoc 
nespočívá  v tom, že děti ze Srbska pošleme studovat do Anglie. Navrhuji, abychom pro příště 
na humanitární pomoc vyhlásili sbírku a kolik se vybere od občanů, tolik třeba vydáme 
z rozpočtu. Jak se k Srbsku dnes chovat máme každý svůj názor, ale nemáme právo 
z městského rozpočtu uvolňovat takovouto částku.  

p.Kincl –  Nejedná se o humanitární pomoc v tom smyslu, že by se  měly posílat potraviny apod.  -  tam 
taková situace  není. Rozhodnutí pomoci dětem právě takto bylo, aby se peníze „neztratily“ a  
byly adresné. 

Jiří Brabec (Zlobice)– kolik  z těch škol je srbských a kolik albánských? 
Dr.Poledňák - nemáme žádné číslo národnostního složení, jsou tam smíšené školy. Úkolem nebyla 

selekce dětí. Pomoc na „balkáně“ musí být poskytnuta všem bez výjimky, bez ohledu na 
národnost. Musí to být pomoc trvalejšího rázu, orientována do budoucnosti. Nestavím se na 
stranu žádného, pomoc by měla být „proevropská“, musí překlenout psychologické bariéry. 
Zaplacení studií je nejméně zneužitelná ze všech možností, do těchto dětí vkládáme naději do 
budoucnosti až dospějí.  

 Není to zásadní věc, nemusíme jim pomoci, ale můžeme. 
p.Kincl – tento  způsob pomoci je srovnatelný se spoluprací např. města Brna s italským městem. 
 
Přestávka 20:00 – 20:10 hod. 
 
 
6.5. 
Rozpočtová opatření  (příl.č.15 )  
 
Přijaté usnesení : 1236/2001 - ZM schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu za rok 2001.  
Hlasováno : pro 11 
 
V příloze jsou uvedena rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu města za rok 2001.  V příloze č.1 
jsou uvedena rozpočtová opatření již schválená a tzv. ze zákona – dotace do školství a příspěvkovým 
organizacím,v příloze 2 nová rozpočtová opatření se stručným popisem. Ve velké míře se jedná pouze o 
administrativní přesuny – např. nesprávně rozpočtovaný paragraf. 

      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
6.6. 
Provádění periodické a celoroční údržby VO v Kuřimi (příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1237/2001 - ZM bere na vědomí předložený protokol z výběrového řízení na 

„Periodickou a celoroční údržbu VO v Kuřimi“ a  souhlasí s navrženým pořadím 
firem. 

Hlasováno : pro 11 
                        Termín plnění :  31.12.2001 
                       Zodpovídá : Kříž Pavel   
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Do výběrového řízení byly předloženy nabídky firem :  
 

1. Elios v.o.s  Brno    ve výši 16 Kč  / 1 světelné místo 
2. Elektra Fojt s.r.o., Sloup  sazby nabízených prací :  

- elektromontáže   160,-Kč/hod  
- měsíční odečty elektroměrů  150,- Kč/hod 
- strojhodina plošina MP16 380,- Kč/hod vč. obsluhy 
- doprava plošina MP16   11,- Kč/km 
- doprava montážního vozidla      9,- Kč/km 
- likvidace výbojek, zářivek    14,- Kč/ks   

3. Elektra Brno    ve výši 24,50 Kč  / 1 světelné místo 
4. Technické sítě Brno a.s.  ve výši 21,30  / 1 světelné místo 
Ceny bez DPH 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
1. Elios v.o.s  Brno  
2. Elektra Fojt s.r.o., Sloup  
3. Technické sítě Brno a.s.  
4. Elektra Brno 

                               Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
6.7.  
Dům dětí a mládeže – snížení nájemného pro rok 2001 (příl. 12) 
 
Přijaté usnesení : 1238/2001 - ZM schvaluje snížená nájemného Domu dětí a mládeže Kuřim, 

Legionářská 338 za pronájem objektu bývalého dělnického domu pro rok 2001 na 
částku 10.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 11 
  Termín plnění : 31.12.2001 
  Zodpovídá : SO 
 
Dle sdělení p.Zejdové, vedoucí Domu dětí a mládeže v Kuřimi, disponuje tato pro  letošní rok pouze 
částkou 10.000,- Kč na  úhradu nájemného. Z toho důvodu žádá o snížení nájmu pro rok 2001 oproti 
schválené výši 20.000,- Kč (usn. ZM  čís. 1093/98 ze dne 25.5.1998). 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : Němcová 
 
 
6.8.  
Budoucí pronájem nové školy zřizovateli ZUŠ Kuřim (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1239/2001 - ZM schvaluje záměr města Kuřimi na budoucí pronájem  umělecké školy  

s příslušenstvím zřizovateli ZUŠ Kuřim Jihomoravskému kraji. Umělecká škola je t.č. 
realizována  dle stavebního povolení č.j. 124/výst./41/2001/Ma ze dne 20.2.01 
vydaného SÚ Kuřim na pozemcích parc.č. 486/2 a 486/3 v k.ú. Kuřim. Pronájem bude 
sjednán  po kolaudaci stavby  počínaje srpnem 2002 a budoucí nájemce bude hradit 
symbolické nájemné, provozní náklady a budoucí opravy. Doba nájmu se sjednává po 
dobu existence ZUŠ, nejdéle však 50 roků. 

Hlasováno : pro 11 
 
Zřizovatelem ZUŠ Kuřim je Jihomoravský kraj, který je právním nástupcem ČR Okresního úřadu Brno – 
venkov. Tento je také vlastníkem stávající  budovy ZUŠ, která byla původně  Domem dětí. Výše 
zmíněným usnesením  zahájíme oficiální jednání s Jihomor. krajem o přemístění ZUŠ do nové budovy a 
to v dobré víře, že stávající budova bude vrácena svému původnímu využití pro Dům dětí. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : SO 
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Připomínka : 
P.Vodka se domnívá, že nájem je formulován obecně. Navrhuje nájem na dobu max  50 let. 
 
 
6.9.  
Žádost o navýšení základního kapitálu společnosti SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. 
(příl.16A,B) 
 
Ing.Novotná žádá úvodem projednávání tohoto bodu  hlasování  o tom, zda existuje důvod jejího 
 vyloučení z projednávání. 
Starosta  se domnívá, že by se Ing.Novotná neměla účastnit  hlasování. 
Hlasováno o vyloučení Ing.Novotné z hlasování při projednávání bodu „navýšení  základního jmění 
školy) – pro 6, zdrž. 5 – neschváleno (Ing.Novotná ředitelka školy se účastní  hlasování o svých 
návrzích). 
 
Město  Kuřim je společníkem  spol. SPŠ a SOU Kuřim, s.r.o. s účastí  15%. Dne 18.12.2001 se bude 
konat 17. valná hromada společnosti. Na této valné hromadě bude předkládat jako jednatelka spol.návrh 
na efektivní zvýšení základního kapitálu. Město Kuřim zastupuje  z pověření zastupitelstva  města na 
valných hromadách starosta RNDr.I.Poledňák. Vzhledem k tomu, že  by případné zvýšení  základního 
kapitálu společnosti vyvolalo požadavek   na rozpočet města, dovoluji si předložit návrh do ZM 
v předstihu, aby zástupce města získal potřebný mandát k zastupování na valné hromadě v této věci. 
 
        Předkládá : Ing.H.Novotná 
Diskuze: 
Ing. Novotná – spol. má základní jmění  140 tis.(město má 15% podíl).  Společnost  byla nucena ke své 

činnosti zakoupit zámek a nyní jsme museli z konkurzu zakoupit další nemovitosti a na ně si vzít 
úvěr. V ekonomického hlediska je naše situace dobrá, ale finančně jsme na tom špatně a toto 
chceme řešit navýšením základního jmění.  Finanční prostředky jsem musela dosud shánět 
především já,  proto se domnívám, že by se měli  na tomto podílet i ostatní  společníci – viz 
tabulka. 

 Problém je  se společníkem Ing.Pavlíčkem. Sdělil, že fin. prostředky na navýšení jmění nemá. 
Navrhuji, aby můj  podíl ve spol. byl zvýšen na 66%, zbylí společníci by se bez Ing.Pavlíčka  
podíleli na zbytku. V tomto smyslu je  předložena alternativa. 

Dr.Poledňák – není pravda, že bych neměl nedostatečný mandát.  Není v této chvíli v zájmu města, aby se 
změnily majetkové podíly ve společnosti. Ani  v současné době město nemá 1/3 podíl.  Neměli 
bychom dopustit, aby se majetek soustředil do jedněch rukou. Povýšení by se nemělo schválit. 
Základní podíl je o vlivu. Navrhuji, aby město svůj podíl dokoupilo. Obě předložené varianty 
pokládám  pro město špatné. Pokud společnost potřebuje peníze, město by mohlo jednat o 
půjčce. 

Ing.Novotná – mě překvapuje Vaše nynější stanovisko, protože  jste mi telefonicky sdělil, že  jste ochoten 
o navýšení  jednat.  

Dr.Poledňák  – co jsem nyní řekl, na tom  trvám. 
P.Vodka – získávání prostředků navýšením jmění je běžné, úvěr je pro spol.  nevýhodný. 

Nemá obavy z 2/3 podílu jednoho společníka. 
Všichni společníci  mají práva na navýšení podílu. Pokud nebude podíl chtít jeden společník, 
můžou  ho převzít další společníci. 
Domnívá se, že o vliv město přijít nemůže (společenská smlouva nemůže být zrušena  díky 
tomu, že je ve smlouvě uvedeno, že  smlouva nemůže být zrušena bez souhlasu Města Kuřimi). 

Dr.Holman  žádá ZM, aby podpořilo návrh Ing.Novotné. 
Ing. Novotná – v čem se bojíte, že ztratíte vliv? Chci, aby se stávající společníci podíleli na společnosti. 

Není ani možné, abych školu zrušila. 
Dr.Holman se domnívá se, že nejde o pohled ekonomický, ale mezilidské  polohy. 
Dr.Poledňák  nesouhlasí. 
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Návrh usnesení : ZM schvaluje : 
a) zvýšení základního kapitálu společnosti Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Kuřim, 

s..r.o. ze 140.000,- Kč na max. 700.000,- Kč s tím, že společník Ing.H.Novotná nezíská 2/3 většinu 
ve společnosti 

b) poskytnutí částky max. 147.000,- Kč spol. Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště 
Kuřim, s.r.o.  na zvýšení základního kapitálu společnosti odpovídající max. 24% účasti Města Kuřimi 
ve společnosti. 

Hlasováno : pro 5, proti 0, zdrželo  se 6 – neschváleny oba  návrhy. 
 
Poznámka: 
Ing.Novotná – pokud  na Valné hromadě spol. starosta schválí  nějaké peníze, bude třeba  schválení  

zastupitelstvem ? 
Dr.Holman – starosta má od nás mandát  a v kapitole školství jsou nějaké schválené peníze. 
 
 
6.10.   
Podhoří - opatření 
 
Návrh usnesení : ZM ukládá  tajemníkovi MěÚ zajistit v nejkratším možném termínu : 

1) kontrolu plnění  smlouvy s dodavatelem staveb. prací na Podhoří ve věci 
zabezpečení dopravní obslužnosti 

2) kontrolu a okamžitou opravu veřejného osvětlení na Podhoří 
3) kontrolu způsobu plnění objednávky zimní údržby na Podhoří 

O návrhu nehlasováno, po diskuzi stažen návrh předkladatelem. 
 
Po dobu stavebních prací na Podhoří  je vhodné děla více než obvykle pro kompenzaci komplikací 
spojených s probíhající stavbou. 
         předkládá Dr.D.Holman 
 
Diskuze: 
Dr.Holman  požaduje, aby firma která staví Podhoří, zabezpečila bezpečný průjezd a průchod Podhořím 

protože je to ve smlouvě. 
Ing.Kotek – nyní  firma práce zastavila a „nemá tam nic rozkopáno“ a Podhoří není o nic míň průchodné, 

než před zahájením prací. 
Dr.Holman – žádá kontrolu  a opravu osvětlení na Podhoří. 
Ing.Kotek – rozhodně na Podhoří není výpadek celé ulice  a pod., nevylučuje, že někde nějaká lampa 

nesvítí.  
Podhoří je spravováno standardně, jako jiné  části Kuřimi a o Podhoří se jedná min. několikrát 
do týdne. 

Dr.Holman – Podhoří je výjimečné, takže by se o něj mělo výjimečně starat. 
Ing.Kotek – Podhoří není ničím výjimečné, město se o něj stará  min. tak, jako o ostatní části města.  
Dr.Holman po diskuzi svůj návrh na přijatá opatření  stahuje. 
 
 
6.11.  
Prodej pozemků v lokalitě Podlesí 
 
Dr.Holman podává ústně připomínku  ke způsobu prodeje stavebních pozemků na Podlesí. Žádá 
podniknout kroky ke zvýšení podpory prodeje a ustanovit osobní zodpovědnost konkrétní osoby za 
prodej. 
Dr.Poledňák  – nejúčinnější je inzertní prodej a nabídka pomocí internetu. 
P.Vodka navrhuje  pověřit marketingem radu města. 
 
Návrh usnesení::  ZM  žádá  RM o předložení harmonogramu marketingového prodeje stavebních 

pozemků  v lok. na Podlesí. 
Hlasován : pro 7, proti 1, zdrž.3 - neschváleno 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1217/2001  
ZM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení se společností Moravská stavební-INVEST, a.s. za účelem 
společného postupu při výstavbě 111 bytových jednotek v lokalitě za Sv. Janem. 
 
1218/2001  
ZM schvaluje stanovy Bytového družstva Sv. Jan - Kuřim. 
 
1219/2001  
ZM v návaznosti  na své usnesení  č. 1214/2001  deleguje dle ust. § 84, odst. 2) písm. g) zák. 128/2000 o 
obcích RNDr.Igora Poledňáka jako zástupce Města Kuřimi  ve vznikajícím bytovém družstvu  Sv.Jan – 
Kuřim. 
 
1220/2001  
ZM schvaluje bezúplatné nabytí  pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 337/4, 338/1 a 339/2 k.ú.Kuřim do vlastnictví obce v souladu s § 5 odst. 1) zákona číslo 
95/1999 Sb. Předmětné pozemky jsou dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 
součástí plánované  veřejně prospěšné stavby – stavba pro veřejný sektor č. 2 – rozšíření hřbitova a 
výstavba smuteční síně. 
 
1221/2001  
ZM schvaluje znovuobnovení nájemní smlouvy k bytu manželům Mariánu a Monice Bendíkovým, 
Kuřim, Na Královkách 901 s tím, že se NS uzavře na dobu určitou 3 měsíce a v případě řádné úhrady 
nájemného se dle  § 676 Občanského zákoníku prodlužuje o 3 měsíce a dále za podmínky, že dlužné 
penále bude hrazeno v měsíčních splátkách 2000,- až k úplnému zaplacení. 
 
1222/2001  
ZM schvaluje naplnění uzavřených smluv o budoucím převodu bytových jednotek č. 1106/8, 870/7, 
871/7 a 1115/8 před uplynutím smluvené lhůty 20 roků.  
 
1223/2001  
ZM bere na vědomí, že bytové jednotky 874/10, 874/11, 875/10, 875/11, 1116/7, 1116/8, 1117/7, 
1117/8, 1118/7 a 1118/8 jsou prosty zástav a nabízí je k odprodeji v rámci podmínek daných vyhláškou 
města  č. 6/97 s výjimkou ceny, která bude stanovena tak, aby se městu  vrátily alespoň vynaložené 
náklady na pořízení těchto bytů. 
 
1224/2001  
ZM schvaluje manželům Mackovým, nám. Osvobození 821, odprodej jednotky 821/6 která spolu 
s jednotkou 821/7 t.č. již ve vlastnictví manželů tvoří jeden funkční byt.  Cena bytu se vypočte dle 
platných předpisů k srpnu 2003 a bude hrazena ve splátkách 5000 měsíčně počínaje lednem 2002. Po 
dobu splácení se provede zajištění závazku směnkou. 
 
1225/2001  
ZM schvaluje bezúplatný převod dílčích plynovodních řádů v pořizovací ceně 1.352 mil. Kč do majetku 
provozovatele JMP a.s.. Převod je kompenzací nákladů, které vynaloží JMP a.s. na rekonstrukci 
plynovodu na Podhoří. 
 
1226/2001  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi čís. 6/2001 o systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících na katastrálním území 
Kuřimi, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. 
 
1227/2001  
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi čís. 7/2001 o  místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
1228/2001  
ZM schvaluje vyhlášku č. 8/2001 o požárním řádu Města Kuřimi. 
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1229/2001  
ZM Kuřimi na návrh předsedkyně okresního soudu Brno – venkov zvolilo přísedícími soudu na období 
let 2002 – 2006 paní a pány : MUDr. Vítězslavu Štikarovou (1940), Miloslavu  Krupicovou (1953), 
Vratislava Knížka (1933)  a Ing.Františka Macka. 
 
1230/2001 - ZM schvaluje : 
a) rozpočet na rok 2002 o celkových příjmech ve výši 163.500  tis. Kč, výdajích ve výši   191.644 tis. Kč 

s financováním ve výši 28.144  tis. Kč dle přílohy č. 4. Rozpočet se schvaluje v členění dle závazných 
ukazatelů podle přílohy č. 1/2  

b) objem investičních výdajů celkem ve výši 81.225 tis. Kč z toho částka ve výši 78.100 tis. Kč je na 
vyjmenované investiční akce a částka ve výši   2.625 tis. Kč na drobné investiční akce, vše dle příl. č.3 

 

1231/2001 – ZM  si vyhrazuje (podle §103 zákona o obcích) k rozhodování:  
a) změny ve finančních objemech jednotlivých vyjmenovaných investičních akcí (viz příloha č.3), u 

nichž tato změna přesáhne výši 10%,max. však  500 000 Kč, schválených výdajů na akci  
b) přesuny finančních prostředků mezi jednotlivými závaznými ukazateli v rámci rozpočtu 

 
1232/2001 – ZM  ukládá RM: 
a) zajistit rozpis rozpočtu podle platné rozpočtové skladby a to bezprostředně po schválení rozpočtu 
b) zajistit rozpis  osobní odpovědností za rozepsané investiční a neinvestiční výdaje i za plánované 

příjmy a to podle funkčního zařazení pracovníků obecního úřadu 
c) stanovit sankce za porušení rozpočtové kázně 
d) předložit čerpání rozpočtu ke kontrole zastupitelstvu na jednání v termínech, kdy bude hotová 

čtvrtletní účetní závěrka  
e) zabezpečit, aby v návrhu usnesení, které má finanční dopady na rozpočet   
    města a tento dopad není kryt na výdajové straně rozpočtu, bylo navrženo po konzultaci s fin. 

odborem rozpočtové opatření. 
 

1233/201  
ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově. Sbírka bude realizována 
pokladničkou umístěnou pod vánočním stromem na nám. 1. května v Kuřimi v termínu od 17. prosince 
2001 do 6. ledna 2002 denně od 8 do 17 hod. a v úřední dny na pokladně MěÚ Kuřimi. Vyúčtování 
sbírky bude předloženo veřejnosti. Za organizaci sbírky jsou odpovědni: Ing.Miloš Kotek, p.Hana 
Chloubová p.Milan Žáček. 
 
1234/2001  
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s ČSAD Brno – město a.s. na zajištění provozu autobusových linek 
720 035 Brno – Kuřim – Veverská Bítýška – Braníškov a 720 050 Brno – Kuřim, Podlesí do celkových 
nákladů pro město Kuřim max. 350.000,- Kč. 
 
1235/2001  
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s ČSAD Blansko a.s. na zajištění provozu autobusových linek 710 
620 Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 Blansko – Kuřim a 710 771 Rájec – Jestřebí – Kuřim v 
předpokládaných nákladech pro město Kuřim max. 90.000,- Kč. 
 
1236/2001  
ZM schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu za rok 2001.  
 
1237/2001  
ZM bere na vědomí předložený protokol z výběrového řízení na „Periodickou a celoroční údržbu VO 
v Kuřimi“ a  souhlasí s navrženým pořadím firem. 
 
1238/2001  
ZM schvaluje snížená nájemného Domu dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338 za pronájem objektu 
bývalého dělnického domu pro rok 2001 na částku 10.000,- Kč. 
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1239/2001  
ZM schvaluje záměr města Kuřimi na budoucí pronájem  umělecké školy  s příslušenstvím zřizovateli 
ZUŠ Kuřim Jihomoravskému kraji. Umělecká škola je t.č. realizována  dle stavebního povolení č.j. 
124/výst./41/2001/Ma ze dne  20.2.01 vydaného SÚ Kuřim na pozemcích parc.č. 486/2 a 486/3 v k.ú. 
Kuřim. Pronájem bude sjednán  po kolaudaci stavby  počínaje srpnem 2002 a budoucí nájemce bude 
hradit symbolické nájemné , provozní náklady a budoucí opravy. Doba nájmu se sjednává po dobu 
existence ZUŠ, nejdéle však 50 roků. 
 
Hlasováno  o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
 
Závěrem Dr.Holman pozval přítomné a občany  na Silvestrovský běh na Podlesí. -  ve 14:00 hod.  
31.12.2001. 
 
Starosta popřál členům ZM a občanům do nového roku a ukončil jednání  v 21:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 13.12.2001 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Dr.Ing.Jiří Marek          PaedDr.David Holman 
 
Přílohy: 
1,1A,B Sdružení za účelem výstavby bytů v lok.Sv.Jan, Smlouva, Stanovy 
2,2A  Převod pozemků – z ŘR – Pozemkového fondu 
3,3A Bendíkovi – žádost o obnovení NS 
4,4A Zánik zástavního práva na 14 podkrovních bytů 
5 Manž Mackovi – splátkový prodej bytu 
6 Bezúplatný převod  plynárenské infrastruktury do majetku JMP a.s. 
7,7A-C Obecně závazné vyhlášky – o odpadech a požární řád 
8,8A Zvolení přísedících soudu 
99,9A-C Návrh  rozpočtu na r. 2002 
10 Různé 
11 Pomoc Jugoslávii 
12 DDM -  snížen nájmu 
13 Budoucí pronájem ZUŠ zřizovateli 
14 Periodic. údržba VO v Kuřimi 
15 Rozpočtová opatření 
16A,B SPŠ a SOU Kuřím s.r.o. 
17 Podhoří - opatření 
18 Středisko ranné péče – poděkování za příspěvek 
19 Usnesení návrhové komise 
20 Návrh programu jednání RM a ZM 
21 prezenční listina 
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