
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 01 / 2000 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 24.1.2000 
 

Přítomni :    RNDr.Igor Poledňák - starosta 
Ing. Miloš Kotek - zástupce starosty 
MUDr.Miluše Dvořáčková, Ing.Hana Novotná, Miloš Kotek, Ing.Miloš Krupica, 
Dr.Ing.Jiří Marek, Marian Uchytil, PaedDr.David Holman, Petr Vodka, Vladislav 
Zejda 

   
Ing.F.Veselý - tajemník 

 
Omluveni :   MVDr.L.Horáková 
 
Nepřítomni:  J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Ověřovatelé zápisu :  Vladislav Zejda, Miloš Kotek st. 
 
Návrhová komise :   P.Vodka, Dr.Ing.J.Marek - schváleno 10 
 
 
Program : 1. Majetkoprávní úkony " 
  2. Bytová agenda 

3. Výstavba města a územní plán : 
– Investice a aktivity v byt. výstavbě v r.2000, změna plánu investic, návrh 

změnu č.III. ÚP 
4. Finanční záležitosti : 

– Prominutí penále, žádosti o příspěvky, žádost o půjčku, návrh nového 
nájemného  nebytových prostor v majetku města 

  5. Fond rozvoje bydlení : 
- I. kolo VŘ o příspěvky  

6. Různé          –  Volba nového člena MR, soutěž o dodávku zpravodajství pro infokanál TKR, 
plán schůzí MZ a MR, obnova kopírovacích zařízení MěÚ a další. 

 
Starosta zahájil jednání MZ v 17:10 hodin  v Klubu důchodců, Kuřim, Popkova 1006. 
 
Dodatečně byly předloženy 4 aktuální materiály členy MZ -  p.V.Zejdou, Ing.H.Novotnou a Dr.D.Holmanem. 
Program je schválen bez připomínek. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 x Město Kuřim – směna 

pozemků 
 
Přijaté usnesení : 1001/2000 - MZ schvaluje  směnu   pozemků  parc. č.  293/3  o výměře 1 m2 ve vlastnictví  

Komerční banky,a.s. za pozemky parc.č. 290/2 o výměře 1 m2 a poz.parc.č. 293/12 o výměře 
1 m2 ve vlastnictví Města Kuřimi bez cenového vyrovnání s tím, že náklady jakož i správní 
poplatky a daň z převodu nemovitostí uhradí Komerční banka, a.s.  

Hlasováno : pro 10 
 
Usn. MZ číslo 1229/99 ze dne 29.11.1999 byl schválen záměr na směnu pozemků mezi Komerční bankou, a.s. a 
Městem Kuřim. Záměr byl od 3.12.1999 po dobu 30-ti dnů zveřejněn bez připomínek. 
 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 



        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
1.2. Výkup objektu ”skladu a rybárny” s pozemkem parc.č.2118 k.ú.Kuřim o výměře 

175 m2 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1002/2000 - MZ schvaluje výkup objektu skladu s pozemkem parc.č. 2118 k.ú.Kuřim o 

výměře 175 m2 od vlastníka za cenu max. 300.000 Kč 
Hlasováno : pro 10 
 
Městská rada Kuřimi svým usnesením číslo 539/99 ze dne 14.12.1999 doporučila MZ schválit výkup objektu 
skladu s poz.parc.č. 2118 k.ú.Kuřim o výměře 175 m2 za maximální cenu 300.000 Kč. 
Vlastník objektu Konzum Brno, spotřební družstvo nabídlo možnost odprodeje objektu skladu + rybárny 
s poz.parc.č. 2118 o vým. 175 m2. Cena nemovitosti dle znaleckého posudku ze dne 22.11.1999 činí Kč 
465.920,-. Jedná se o objekt za prodejnou samoobsluhy v Kuřimi, Bezručova čtvrť. V současné době je z části 
využíván jako sklad a k prodeji ryb (v době vánoc). Nájemce prodejny samoobsluhy do budoucna s objektem 
jako skladovacími prostory nepočítá. Návrh využití : sklad, garáže, sportovní hala apod. 
 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1.3. Služby města Kuřimi – pronájem kanceláří v objektu MěÚ v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1003/2000 - MZ schvaluje pronájem místností v objektu MěÚ v Kuřimi o celkové výměře 

48 m2 Službám města Kuřimi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
nájmu ve výši 228,-Kč/m2/rok 1999 s koef. II s roční  valorizací + záloha na služby 600,-
Kč/m2/rok 1999 s roční úpravou dle aktuálních sazeb k provozování administrativní 
činnosti spojené s činností Služeb města Kuřimi. Služby podléhají ročnímu  vyúčtování. 

Hlasováno : pro 10 
 
Dr.Poledňák - záloha na služby byla vypočtena vyšší než je potřeba (841,- m2/rok). Skutečnosti odpovídá záloha 

ve výši 521m2/rok – zaokrouhleno na 600,-. 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1.4. Městská správa bytů Kuřim, s.r.o. – pronájem kanceláří v objektu MěÚ v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1004/2000 - MZ schvaluje pronájem místností v objektu MěÚ v Kuřimi o celkové výměře 

48 m2 Městské správě bytů Kuřim, s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za cenu nájmu ve výši 228,- Kč/m2/rok 1999 s koef. II. s roční valorizací + záloha na 
služby 600,-Kč/m2/rok 1999 s roční úpravou dle aktuálních sazeb k provozování 
administrativní činnosti spojené se správou bytového fondu. Služby podléhají ročnímu  
vyúčtování. 

Hlasováno : pro 10 
 
MR usnesením č. 504,505/99 ze dne 16.11.1999 schválila adresné záměry na pronájem kanceláří v objektu MěÚ 
v Kuřimi Službám města Kuřimi a Městské správě bytů Kuřim, s.r.o. Schválené záměry byly od 17.11.1999 po 
dobu 30-ti dnů zveřejněny. V zákonem stanovené době zveřejnění záměru podala Městská správa bytů Kuřim 
s.r.o. námitku, týkající se výše úhrady za služby a dále žádá o pronájem pouze tří místností (namísto čtyř, které 
dosud užívá). Výše záloh  byla upravena jako v bodě 1.3. 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
 



 
1.5. Město Kuřim x Město Brno – směna pozemků 
 
Přijaté usnesení : 1005/2000 - MZ schvaluje směnu pozemků KN parc.č. 3570, 3577, 746, pozemku ve 

zjednodušené evidenci – parcely  původ pozemkový katastr (PK) číslo PK 2525, PK 2372 
k.ú.Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi za pozemky  KN parc.č. 3046/4, 3047, 3046/3, 3037, 
777, 2766, 3271, 3418 a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 
katastr (PK) číslo 306/3, díl 1 ve vlastnictví Města Brna bez cenového vyrovnání. 

Hlasováno : pro 10 
 
Usn. MZ číslo 1208/99 ze dne 18.10.1999 byl schválen záměr na směnu pozemků mezi Městem Kuřim 
s Městem Brnem. O schváleném záměru bylo Město Brno písemně  vyrozumněno. Na základě stanoviska zaslalo 
Město Brno podmínky směnné smouvy. Tyto však byly neakceptovatelné jednak z důvodu výměry 
směňovaných pozemků (rozdíl v neprospěch Města Kuřimi činil 1345 m2, cenový rozdíl opět v neprospěch 
Města Kuřimi  Kč. 118.166,-. Ze strany Města Kuřimi bylo navrženo doplnění směňovaných pozemků a to o 
parc.KN číslo 2766 (pozemek mezi VENTOU a RD p. Sitaře), parc.č.  3271 (pozemek nad bývalým agitačním 
střediskem na Podlesí), parc.č. 3418 (cesta mezi zahrádkami a vodárenským zařízením na Podlesí), PK číslo 
306/3, díl 1 (část veř.prostranství mezi býv. farmou KŘIVÁ a odbočkou směr Jinačovice ). Oproti schválenému 
záměru Město Brno doplnilo návrh o pozemek parc.č. 746 o vým. 184 m2 – ost.plocha. Jedná se o předzahrádku 
u RD čp. 54 na ulici Křižkovského, který je majetkem mBrna. Na základě oboustranného doplnění  činí výměra 
pozemků v majetku Města Brna 9.839 m2, cena 591.148,- Kč, výměra pozemků v majetku Města Kuřimi činí 
8.970 m2, cena 574.170 Kč. Rozdíl ve výměře : 869 m2 ve prospěch Města Kuřimi. Město Kuřim realizovanou 
směnou získá pozemky v hodnotě o  16.978,- Kč vyšší než je cena pozemků, které Městu Brnu nabízí ke směně. 
 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1.6. Převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. 
 
Přijaté usnesení : 1006/2000 - MZ schvaluje nabytí státních pozemků parc.č. 2751, 2752, 2753 k.ú.Kuřim 

v lokalitě ul. Tišnovská (za hřbitovem) v Kuřimi určených schválenou územně plánovací 
dokumentací jako plochy občanské vybavenosti z vlastnictví státu do vlastnictví obce dle § 
5 odst. 1) zák.č. 95/1999 Sb.  

Hlasováno : pro 10 
 
V souvislosti s rekonstrukcí objektu bývalé prádelny s poz.parc.č. 2748 k.ú.Kuřim na provozovnu moštárny a 
výkupny ovoce vyvstala potřeba  rozšířit zázemí moštárny a výkupny  na část parc.č. 2751,2752, 2753  
k.ú.Kuřim. Předmětné pozemky jsou k dnešnímu dni zapsány na LV č. 233 pro obec a k.ú.Kuřim – vlastník ČR – 
Státní statek Kuřim, s.p.. Ze zákona však zemědělské pozemky přešly do vlastnictví ČR – Pozemkového fondu. 
Dle zák.č. 95/1999 Sb. § 5 je možno shora uvedené pozemky nabýt do vlastnictví obce vzhledem k tomu, že se 
jedná o pozemky v současně zastavěném území obce, ve stabilizované urbanistické lokalitě a dle schválené 
územně plánovací dokumentace určené pro bydlení v bytových domech. 
 

       Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1.7. Veřejná nabídka na pronájem objektu býv. hydroforové stanice v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1007/2000 - MZ  ruší usn. MR číslo 538/99 ze dne 14.12.1999. 
 
Hlasováno : pro 10 
 
Usn. MR číslo 538/99 ze dne 14.12.1999 byla vyhlášena veřejná nabídka na pronájem objektu bývalé 
hydroforové stanice v Kuřimi. V 30-ti denní lhůtě zveřejnění záměru (od 16.12.1999 do 17.1.2000) nikdo 
z občanů na zveřejněnou nabídku nereagoval. Záměr byl vyhlášen z podnětu pana Gagika Movsisyana, bytem 



Kuřim, Bezručova čtvrť, který hodlal objekt přebudovat na prodejnu dovozového textilu. V době zveřejnění 
záměru na pronájem od svého úmyslu upustil a nikdo další o pronájem neprojevil zájem. 
 
        Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
1.8. Výzva správci konkurzní podstaty a věřitelskému výboru TOS Kuřim (příl. 2) 
 
Návrh usnesení : Ve věci případného odkoupení Kulturního domu a ubytovny Wolkerova MZ schvaluje 16 mil. 

Kč, jako maximální cenu za obě nemovitosti vč . všech souvisejících nákladů převodu. 
Hlasováno :  pro 6 
Dr.Poledňák - je to chápáno jako závazná cena. 
 
V současné době není předkladateli návrhu známo, zda a jak pokročil prodej ubytovny Wolkerova a Kulturního 
domu a jednat v této věci ”není o čem” neboť postoj samosprávy nemá konzistentní podobu. Jinými slovy limit 
k nákupu Kulturního domu stanovený metodou lístečků je pod cenovým minimem stanoveným soudem a pro 
zakoupení ubytovny Wolkerova za 13,5 mil hlasovali jen čtyři členové zastupitelstva. Domnívám se však, že 
lhostejný postoj samosprávy k tomuto majetku je lhostejný jen zdánlivě a apriori odmítavý postoj je jednotlivou 
výjimkou mezi členy zastupitelstva.  

Spíše předpokládám, že rozhodování se většiny členů MZ v této záležitosti je vážením nabízené ceny a 
finančních možností města. Nejsem si jist výsledkem, ale alespoň záminkou k aktivitě a jednání v této věci by 
mohla být výzva správci podstaty a věřitelskému výboru o stanovení ”paketové” ceny za oba objekty, stanovení 
ceny, za kterou je zastupitelstvo rozhodnuto obratem koupit.  
 Takový návrh by mohl mít význam v případě, že se stávající pokus správce o prodej za cenu vyšší než 
stanovenou soudem neuskuteční v rozumném termínu a věřitelský výbor ztratí trpělivost a zatlačí na správce a u 
soudu na urychlení prodeje. 

     Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
Široká diskuze: 
Pozměňující návrh Ing.Krupici : odkoupení objektů podmínit prodejem TKR. (Návrh stáhne zpět, pokud bude 

přijat pozměňující návrh Ing Novotné – viz níže). 
 
P.Vodka rovněž navrhuje  koupi podmínit prodejem TKR. 
Ing. Kotek navrhuje  za navrhovanou cenu  (15-16 mil.) zakoupit ubytovnu „Wolkerova“. 
M.Uchytil nedoporučuje  podmiňovat odkupy  prodejem TKR,  navrhuje použít „bytové fondy“. 
Dr.Holman se domnívá, že tolik prostředků se nedá dohromady bez toho, že by se TKR prodal. Rovněž 

podmiňuje  odkoupení ubytovny a KD získáním dalších zdrojů peněz, např. prodejem TKR. 
V.Zejda  navrhuje uhradit 2/3 z „bytových fondů“ a 1/3 z běžného rozpočtu města. 
Ing.Novotná navrhuje, aby MZ schválilo vedení města mandát k jednání s věřitelským výborem o odkupu .za 

určitou částku (15-16 mil.). O zdroji by  se jednalo později. 
Hlasováním schválena částka za obě nemovitosti do 16 milionů. 
 
Pozměňující návrh Ing.Novotné : MZ pověřuje starostu města jednáním se správci konkurzní podstaty a 

věřitelským výborem TOS Kuřim, a.s.  t.č. v konkurzu ve věci  odkoupení  Kulturního domu 
na nám.Osvobození a ubytovny  na ul.Wolkerova v Kuřimi  za  cenu max. 16 mil. Kč. 

Hlasováno :  pro 9, proti 2 - schváleno 
 
Přijaté usnesení : 1008/2000 - MZ pověřuje starostu města jednáním se správci konkurzní podstaty a 

věřitelským výborem TOS Kuřim, a.s. (t.č. v konkurzu) ve věci  odkoupení  Kulturního domu 
na nám.Osvobození a ubytovny  na ul.Wolkerova v Kuřimi  za  cenu max. 16 mil. Kč. 

 
 
 
1.9. Podlesí - projednání zveřejněných záměrů na směny pozemků 
 
Přijaté usnesení : 1009/2000 - MZ bere na vědomí, že k záměrům města ve smyslu usn. MZ č. 1223/99 a 

1226/99 nebyly v zákonné lhůtě podány připomínky a proto k podmínečně uzavřeným 
smlouvám konstatuje plnou závaznost pro město. 

Hlasováno : pro 10 



Město dle níže uvedených usnesení MZ ze dne 29.11.99 uzavřelo smlouvy, které se týkají převodů nemovitostí a 
jejichž závaznost ze strany města je podmíněna projednáním v MZ v souladu se zákonem o obcích (zveřejnění 
záměru pod obu 30 dnů před konečným projednáním). Oba záměry byly zveřejněny a nebylo k nim připomínek. 

1223/99 MZ schvaluje smlouvu o budoucí směně pozemků parc.č. 3198/4 o výměře 85 m2 a  pozemku 
parc.č.3217 o vým. 411m2 k.ú.Kuřim, za část pozemku 3198/12, která vytvoří přístup o šířce 2 m kolem severní 
hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi - Podlesí. 

1226/99 Pro účely výstavby technické infrastruktury v lokalitě B6.1. Kuřim Podlesí MZ schvaluje 
uzavření smlouvy o sdružení, budoucí směně pozemků a budoucím převodu investic s manžely Bojanovskými, 
nám. Osvobození 847, Kuřim. 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 

2. Bytová agenda 
 
2.1. Uvolnění odprodeje bytu 829/2 (příl. č.3) 
 
Přijaté usnesení : 1010/2000 - MZ ruší své usnesení č. 1167/96  
 
Hlasováno : pro 10 
 
Původní usnesení 1167/96 - MZ schvaluje změnu a doplnění usnesení č.1142/96 takto:Až do odvolání jsou 

vyňaty  z prodeje bytové‚ jednotky č.829/2 a 1260/29. 
 
Dle schválené vyhlášky o prodeji bytů může MZ rozhodnout, že neodprodá byt, o který je požádáno. Tohoto 
nástroje bylo dříve několikrát využito. Poslední t.č. byt, který je vyřazen z prodeje se nachází na ulici Zborovská 
a jeho nájemcem je p. Mikušová, která jej získala ještě za starého ”režimu” pronajímání bytů tím, že uprosila 
výběrovou komisi ”svojí bytovou potřebností”, avšak namísto ní se do bytu nastěhoval její synek, který tam 
navíc tropil výtržnosti. Od té doby se situace zklidnila, v bytě bydlí syn s dítětem a výtržnosti ustaly. Čtyřletý 
odklad odprodeje považuje předkladatel návrhu za jistý způsob ”sankce” neboť cena vzrostla a další blokování 
odprodeje se jeví býti toporným. 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO Malá 
 
V 17:25 hod se na jednání dostavil Dr.Holman – přítomno 11 členů MZ. 
 bod 1.8. 
 
 
2.2. Oprava kanalizace Na Královkách 884 (příl. č. 4) 
 
Návrh usnesení : MZ souhlasí s úhradou nákladů na opravu  kanalizace Na Královkách 884. z FRB.  
Hlasováno o návrhu : pro 8, proti 2, zdrž..1 - neschváleno 
 
Obyvatelé bytového domu 884 neustále upozorňovali na havarijní stav ležaté kanalizace v domě. Nejméně 4x 
ročně docházelo u ucpání kanalizace a zatopení sklepů. Na základě zprávy SEBAK ze dne 14.12.1995 byla 
provedena  revize kamerou.  Jednou z příčin byl zjištěn zateklý beton.  V srpnu 1998 bylo provedeno vyčištění 
kanalizace a frézování zateklého betonu mezi venkovní šachtou a šachtou v domě. Náklad byl 4884,50 Kč. 
Situace se částečně zlepšila , byla však nutno  provést výměnu ležaté kanalizace v prostoru kočárkárny 884. 
Náklady na vyčištění  byly 3.465,-Kč (odstranění havárie), výměna kanalizace 3.675,- Kč, výkopové a zednické 
práce budou  přibližně 8.500,- Kč (práce nejsou dokončeny a vyúčtovány). 
Dům 882-884 patřil mezi domy s nejmenšími investicemi na opravy.  Společenství vlastníků v roce 1998 
provedlo nátěry oken – 62.240 Kč (před prodeji bytů město Kuřim provedlo nátěry oken pouze na 
ul.Jungmannova), v roce 1999 výměnu svislé kanalizace - 99.000 Kč.   
O havarijní situaci kanalizace byli informování p.Zejda (žádali jsme o odborné posouzení), Ing. Novotná, RNDr. 
Poledňák. 
Společenství vlastníků žádá MR o příspěvek z podpůrného fondu vlastníků bytů na opravu kanalizace ve výši 
20.524,- ( skutečná výše bude stanovena po vyúčtování  výkopových a zednických prací provedených  SMK ). 
MR  560/99. 

      Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
                     Zpracovala: Coufalová D.-správa bytů 



 
Diskuze :  
P.Vodka – nesouhlasí s poskytnutím příspěvku, neboť již MZ bylo schváleno, že na soukromý majetek budou 

poskytovány jen půjčky. 
Pozměňující návrh p.Vodky  :  MZ poskytne půjčku na opravu kanalizace Na Královkách 884. 
Hlasováno : pro 4 - neschváleno 
 
 
 

3. Výstavba města, územní plán 

 
3.1. Město Kuřim - Investice a aktivity v byt. výstavbě v roce 2000 (příloha 5A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1011/2000 - MZ schvaluje ”Investice a aktivity v bytové výstavbě v roce 2000” 
Hlasováno : pro 11 
 
A) Rekapitulace: 

Od roku 96 město koncepčně a cílevědomě pracuje v bydlení. V tomto období bylo v Kuřimi s větším či 
menším přispěním města zkolaudováno cca 150 bytů (z toho 35 obecních) a lze tedy odhadovat, že se na území 
města v bytové výstavbě realizovalo řádově 150 mil investic. Je zřejmé, že podíl města (a státu) na této výstavbě 
tvoří ve finančním vyjádření jen malý díl celkového objemu a že hlavní investiční zátěž nesli na sobě soukromí 
investoři. Finanční toky v bydlení, které evidoval městský rozpočet velice zhruba přibližuje tabulka: 

 
 

Příjmy mil.Kč výdaje mil. Kč 
prodej bytů 70 opravy domů 16 
státní dotace 14 půjčeno (FRB, FPBV...atd 11 
půdní vestavby 22 půdní vestavby 25 
výb. řízení a nájemné atd. 5 výstavba obecních bytů 23 
  daně, agenda, projekty, povodně atd 12 
  infrastruktura 5 
celkem příjmy  111 celkem vydání 92 
  zůstatek v bytových fondech 19 
 

B) Rok 2000 - nový důraz na původně doplňkový prvek  politiky bydlení města. 
Hlavní zásadou politiky bydlení města zůstává klidné úsilí o postupný ústup z pozice významného 

investora bytové výstavby do pozice tvůrce příležitostí a investičních pobídek soukromým investorům a 
soukromé podnikatelské aktivitě.  

!Avšak!!! v návaznosti na schválenou ”Státní koncepci bytové politiky” vniká nově městu velice 
významná a nezastupitelná role ve zprostředkování státních dotací, ať již smýšlíme o státní dotační politice 
jakkoli. Neoddiskutovatelnou skutečností je, že existuje-li a rozvíjí-li se v našem okolí investiční činnost 
v bydlení s masivní účastí státních dotací, nemůžeme se chovat jinak, neboť bychom v Kuřimi zavedli 
nekonkurenceschopné prostředí v nabídce bydlení a rozvoj města by ustrnul. Navzdory ideologickým 
pochybnostem a jedné neblahé zkušenosti, musíme se státní dotační politikou intenzivně pracovat a využívat ji 
 daleko více než doposud.  
 
O bodu C 1  žádá p.Vodka hlasovat samostatně. 
Hlasováno : pro 10, - aby tam vznikl  byt správce. 
C)  Akce roku 2000 ke kterým bude žádáno o státní dotaci nebo žádost aktualizována. 
1) Byt správce stadionu (dotace 320 tis) příloha........... 

Jedná se o šikovnou přístavbu tribuny v místě rozestavěné klubovny, vznikne zde jeden dvoupokojový 
nájemní byt. Celkové náklady cca 1 mil. Kč. V případě schválení tohoto bodu bude zažádáno o dotaci, 
zadán projekt, vydáno stavební povolení a stavba realizována v letošním roce tak, že poslední splátka 
dodavatelské firmě bude směrována k předpokládanému uvolnění státních prostředků. 

2) Díly za Sv. Janem – Druhá část ”II. etapy výstavby TI”( dotace 1,2 + 5 + 5,1 mil) 
Žádost je z roku 98 a celkem požádáno o 226 x 50 tis = 11,3 mil. Kč. V roce 99 bylo čerpáno 1,2 mil (24 
b.j.) a investice se realizovala na základě dodatků ke smlouvám uzavřeným k I. etapě výstavby 
infrastruktury. V letošním roce předpokládá firma čerpání 5 mil a zbylých 5,1 mil pak v roce 2001. Tento 
záměr předpokládá uzavření nové smlouvy o sdružení, nové výběrové řízení na dodavatele. V případě 
schválení tohoto bodu bude aktualizována žádost z roku 98 a provedeno výběrové řízení na dodavatele. 



V průběhu roku a v součinnosti s firmou Moravská stavební – INVEST bude předložen do MZ návrh 
smlouvy o sdružení s novými zástavami. 

3) Díly za Sv. Janem – Družstevní výstavba RD (dotace 19,84 + 13,44 + 12,8 mil), příloha......... 
Firma předložila podnikatelský záměr realizovat celkem 144 b.j. formou družstevní výstavby s využitím 
státních dotací. Záměr projednala MR, která jej svým usnesením 561/99 předkládá k odsouhlasení MZ. 
V případě schválení tohoto bodu bude podána žádost o dotaci a v průběhu roku v součinnosti s firmou 
Moravská stavební – INVEST bude předložen do jednání MZ návrh smlouvy o sdružení. 

4) Družstevní výstavba - nástavby na domech ul. Školní (dotace 2,56 + 5,12 mil), Příloha............ 
Na podnět firmy Komfort a.s. vyhlásilo MZ svým usnesením č.1230/99 výběrové řízení na postoupení práv 
ze ”smlouvy o výstavbě” k objektu Školní 851-3. V době zveřejnění záměru předložila tato firma precizně 
zpracovaný podnikatelský záměr, jiné nabídky podány nebyly. V případě schválení tohoto bodu bude 
podána žádost o dotaci a realizaci schválenému záměru. Město Brno doplnilo smlouvy o výstavbě na firmu 
Komfort a.s. Firma dále ve své režii zajistí realizační projektovou dokumentaci a stavební povolení a 
připraví stavbu tak, aby ji v případě přidělení dotace zahájila a realizovala zde v roce 2000 investice za 2,56 
mil. Předkladatel tohoto návrhu doporučuje požádat zároveň o dotaci pro zbylé dva domy a to na rok 
následující, neboť lépe se obhajuje čerpání k rozběhlé akci, než se obhajuje žádost zcela nová. K projednání 
v MZ bude v průběhu roku předložen návrh smlouvy o sdružení. 

5) Transformace komerční výstavby Bezručova 841-4 na družstevní výstavbu (dotace 2,56 mil) 
K vyhlášenému záměru viz bod 4) nebyla podána alternativní nabídka, ale firma Dvořák podala připomínku, 
ze které citováno: 

....naše firma realizuje ve městě ve své režii osm podkrovních bytů. Ze zveřejněného záměru vyplývá, že se 
jedná o výstavbu, která při financování využívá státních dotací. Tímto se podnikatelský záměr naší firmy 
dostává do nekonkurenceschopných podmínek. Vzhledem ke značným prostředků, které jsme již prostavěli, 
navrhujeme transformovat námi realizovaný záměr na družstevní výstavbu obdobnou té na ulici Školní. 
Navrhujeme, aby město požádalo o státní dotaci i pro 8 bytů na objektu Bezručova, s tím, že naše firma 
zajistí příslušnou agendu....... Váš záměr se nás existenčně dotýká..... 

Připomínka je namístě a výhodou může být, že je tato stavba již rozestavěná v režii firmy. Pokud bude 
dotace přiznána nebude problém ji realizovat. V případě schválení tohoto bodu bude podána žádost o dotaci 
a k projednání MZ v průběhu roku předložen návrh smlouvy o sdružení. 

 
6) Podlesí B6.1. Výstavba technické infrastruktury pro 18 RD (dotace 0,8 + 0,64 mil)...          

Město realizuje ve sdružení (usn.MZ 1226/99 ) výstavbu TI pro 18 RD z toho 15 stavebních parcel je ve 
vlastnictví města. Projektová dokumentace se dokončuje a po vydání stavebního povolení proběhne 
výběrové řízení na dodavatele. V případě schválení tohoto bodu bude podána žádost o dotaci a do podmínek 
výběrového řízení na dodavatele stavby bude zakomponován jeho závazek přizpůsobit financování stavby 
předpokládanému termínu přiznání státní dotace. V průběhu roku bude k jednání MZ předložen dodatek ke 
stávající smlouvě o sdružení, který ošetří realizaci dotace. 

 
7) Podlesí B6.2. Výstavba technické infrastruktury pro 28 RD (dotace 0,4 + 0,8  + 1,36 mil).......... 

Na lokalitu je vydáno územní rozhodnutí k výstavbě 28 RD. Záměry majitelů a případný harmonogram 
výstavby však není zcela jasný a proto je předpokládané čerpání rozfázováno do tří let. Případné přiznání 
dotace by významně ovlivnilo vyjednávací pozici města ve věci zajištění přístupu k zahradám na ul. 
Fučíkova. V případě schválení tohoto bodu bude podána žádost o dotaci a s majiteli jednáno o 
harmonogramu prací. V průběhu roku bude do jednání MZ předložen návrh smlouvy o sdružení, který 
zároveň vyjasní zachování a peníze kolem zajištění přístupu do zahrad. 

 
D) Několik poznámek a závěrem 
 Je dobrým znamením, že ”Program na podporu nájemního bydlení a výstavby TI v roce 2000” nepoužívá 

smlouvy, které mohou být vykládány způsobem destruujícím jejich vlastní účel. Dotace jsou přidělovány 
rozhodnutím jako ”limitka”. Prostor pro iracionální sankce je tím významně menší.  

 Město naléhavě potřebuje cca 10 nájemních bytů ročně pro žadatele z pořadníku a t.č. žádné byty nestaví 
(také proto, že by přímé investování výstavby vyprázdnilo hotovost bytových fondů v průběhu dvou let). 
Družstevní výstavba umožní, aby město samo se stalo družstevníkem, zaplatilo členský podíl v družstvu 
(cca 350tis) ke konkrétnímu postavenému bytu a tento byt již bez dalších nákladů použilo ke 
”klasickým” nájemním účelům. 

 Tento materiál nepostihuje celou šíři úkolů města v bydlení roku 2000. Pochopitelně se budou realizovat 
zavedené a fungující prvky v obecním politice bydlení jako jsou např. půjčky atd. Kromě těchto však 



existují v bydlení našeho města problémy dosud nevyřešené a nově vznikající jako např. problém ubytovny 
na ul. Wolkerova, problém přístřeší pro bezdomovce a další. Těmto se budeme věnovat samostatně. 

 K dispozici a doporučeny členům MZ k seznámení jsou u předkladatele návrhu k dispozici dokumenty 
”Koncepce státní politiky bydlení” a ”Program podpory výstavby bydlení a TI – MMR ČR” jakož i v tomto 
materiálu zmíněné kompletní podnikatelské záměry firem a další. 

Možná překvapivě velký objem uvažovaných aktivit koncentrovaný v tomto stručném materiálu by neměl být 
argumentem proti jeho přijetí, naopak - připomeňme si, že schválením obdobného materiálu v roce 96 byly 
zahájeny práce, díky kterým došlo v průběhu čtyř let k průlomovým krokům na poli bydlení v Kuřimi (viz. A)). Z 
tehdy započatých prací, ač doznívají a zevšedněly, těžíme ještě dnes a nesmíme vypadnout z tempa. 

     Vypracoval a předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
3.2. Změna plánu investic č.11 (příl. 6 
 
Přijaté usnesení : 1012/2000 - MZ schvaluje  změnu plánu investic č. 11 
Hlasováno : pro 11  
 
Změna plánu investic č.11 předpokládá: 
 
A) Rekonstrukce ulice Podhoří I. etapa - změnu priority z 3 na 2 u akce  číslo 39. Náklady na investice se 

budou čerpat z části investičního fondu vyhrazené k tomuto účelu  
V současné době je vydané stavební povolení na I. etapu rekonstrukce ulice Podhoři, je zpracována 
projektová dokumentace pro územní řízení na II. etapu rekonstrukce Podhoří a předpokládáme, že koncem 
měsíce ledna se podaří získat územní rozhodnutí pro II. etapu. Po té budou neprodleně zahájeny práce na 
projektové dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci pro 2. etapu a požádáno o podporu 
stavby ze státního fondu životního prostředí. Abychom ušetřili čas a po rozhodnutí SFŽP o přidělení či 
nepřidělení podpory mohli okamžitě zahájit výstavbu, navrhuji: 

1) Vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby s tím, že stavba bude zahájena až po rozhodnutí SFŽP o 
přidělení podpory. Předpokládané náklady výstavby jsou cca 8 mil. Kč 
2) V případě získání podpory ze SFŽP zahájit výstavbu I.etapy, vypsat výběrové řízení na dodavatele II. 
etapy a ulice Kout  a zahájit realizaci i těchto částí stavby. 
V případě nepřiznání podpory ze SFŽP zahájit výstavbu I. etapy a dále realizovat jen takovou část II etapy, 
na kterou nám budou stačit prostředky do vyčerpání částky určené k tomuto účelu (12 mil. Kč).     
 
K realizaci bodu 1 návrhu je třeba odsouhlasit změnu priority. MR svým usnesením 07/2000 doporučila 
změnu schválit. 
                                                                                         Předkládá: Ing.M. Kotek 
        Vyřizuje : o. výstavby 

 
Během jednání Ing.Kotek předkládá další změny v plánu investic: 
 
B)  Výstavba parkovacích  stání  na ul. Na Královkách  - priorita č.3    (Hlasováno : pro 11- schváleno) 
      Parkovací místa budou vybudována na úkor zeleného pruhu. 
 
C)  Výstavba parkovacích stání  na ul. Jungmannova  u domu čp. 930 - priorita č. 3 (Hlasováno: pro 11-

schváleno) 
 
D)  Výstavba  parkovacích stání  Na Loučkách  - priorita č. 4  (Hlasováno : pro 10 - schváleno) 
 
E)  Vybudování autobusové točny v Kuřimi - Podlesí - priorita č. 5 (Hlasováno : pro 11- schváleno) 
 
Své další návrhy  na změny  v plánu investic předkládá p.V.Zejda, (příloha 6A) 
F)  Rekonstrukce (oprava) chodníků na ul. Legionářská  - priorita č. 2 (Hlasováno : pro 10, zdrž.1- 

schváleno) 
 
G)  Rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně ZŠ Jungmannova – priorita č.2 (Hlasováno : pro 11- 

schváleno) 
 



H)  Výměna oken na objektu ZŠ Jungmannova -  priorita č. 3 (Hlasováno : pro 11 – schváleno) 
 
I)  Změnu plánu investic u akce č. 43 - rekonstrukce  části ul. Jungmannova a Otevřená -  priorita č. 2 

(Hlasováno :pro 11 – schváleno) Rekonstrukce ul.Jungmannova od křižovatky Sv.Čecha k ul.Otevřená. 
 
J)  (Komise výstavby  doporučuje)  Oprava (humanizace) plochy  nám. Osvobození – priorita č. 4 

(Hlasováno : pro 10 – schváleno). 
 
 
3.3. Projednání návrhu zadání změny č. III územního plánu města Kuřimi (příl.7,7A) 
 
Přijaté usnesení : 1013/2000 - MZ bere na vědomí  předloženou zprávu o projednání návrhu zadání změny č. 

III sestávající se ze změny G územního plánu města Kuřimi a stanovuje termín do 31.3.2000 
k podání návrhu na změnu č. IV schváleného územního plánu města Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11 
 
Na základě zjištěných skutečností ohledně změny umístění hráze retenční nádrže a dle usn. MZ 1233/99  ze dne 
29.11.1999 předkládá odbor výstavby MZ k projednání  návrh zadání změny č. III územního plánu města Kuřimi 
sestávající se ze změny G. Na základě žádosti byl zpracován návrh zadání změny č.III a zahájení projednání 
návrhu zadání změny č. III bylo oznámeno  dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.  
Změna č.G územního plánu města Kuřim se týká změny polohy hráze retenční nádrže a změny funkčního využití 
části pozemků,  určených schváleným ÚPN města Kuřimi  pro účely veřejné zeleně a které jsou zatíženy dle 
SÚPN veřejně prospěšnou stavbou. Zadání bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 9.12.1999 do 10.1.2000. Dotčené 
orgány se vyjádřily do 10.1.2000, jednání s veřejností bylo dne 21.12.1999 s možností vyjádření se do 
25.1.2000.  Stavební komise nemá ke změně připomínek. MR se vyjádřila dne 14.12.1999 usn. 562/99. 
       Jelikož části  pozemků  (jejich návrhové využití)  dle schváleného územního plánu města Kuřimi nepřipouští 
jiné využití než pro veřejnou zeleň a umístění poslední varianty hráze retenční nádrže není zaznačeno v SÚPN, 
je nutno provést změnu územního plánu města Kuřimi. 
        Předkládá: Ing. F.Veselý  
        Vyřizuje : Ing.M. Dokládalová 
 
 
 

4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Prominutí penále firmě AGROSTYL spol. s r. o. (příl.8A,B) 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje prominutí penále spol. AGROSTYL spol. s r.o. za neúhradu nájemného za rok  

1998, pokud bude toto nájemné zaplaceno do 30.6.2000. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Jednatelka firmy AGROSTYL spol. s r.o. paní Srncová, požádala v loňském roce o prominutí penále ve výši 22 
800 Kč za nezaplacení nájemného za rok 1998. MR svým usnesením č. 521/99 doporučila MZ schválit tuto 
žádost, pokud bude dlužná částka uhrazena do 15.12.1999. Paní Srncová byla o tomto usnesení informována, 
k věci však sdělila, že bude pravděpodobně schopna tento dluh splatit až koncem 1. pololetí letošního roku. 
Proto je tento návrh předkládán až po termínu 15.12. 1999, jelikož bylo zřejmé, že dluh splacen před tímto 
termínem nebude. 
Poznámka: v pondělí doručila na MěÚ jednatelka společnosti další dvě žádosti o prominutí nájemného a 
prominutí penále (v příloze) 
 

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

 
P.Vodka navrhuje hlasovat zvlášť o prominutí nájemného a zvlášť o penále. 
 
Přijaté usnesení : 1014/2000 - MZ schvaluje prominutí penále spol. AGROSTYL spol. s r.o. za neúhradu    

nájemného za rok  1998  
Hlasováno : pro 11 
 



Návrh usnesení : MZ schvaluje prominutí nájemného  spol. AGROSTYL spol. s r.o.  za rok  1998 
Hlasováno : pro 3, proti 8 - neschváleno 
 
 
 
4.2. Příspěvek do tomboly na ples : stavebníků půdních vestaveb (příl. 9) 

 FC Kuřim, odd. kopané (příl. 18) 
 
Přijaté usnesení : 1015/2000 - MZ schvaluje příspěvek  3000,- Kč na zakoupení věcných cen do tomboly ”II. 

benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb”  
 
Přijaté usnesení : 1016/2000 - MZ schvaluje příspěvek 3000,- Kč na zakoupení věcných cen  do tomboly  

plesu pořádaného  FC Kuřim, odd. kopané. 
 
Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 11 
 
Na starosty města se obrátili pořadatelů „plesu stavebníků půdních vestaveb“ s žádostí o příspěvek města do 
tomboly plesu, který se koná 4 února. Výtěžek loňského plesu byl věnován na výstavbu dětského hřiště Na 
Královkách.  
Žádost o příspěvek adresovalo na město rovněž FC Kuřim, odd. kopané. 
Starosta navrhuje oběma žádostem vyhovět příspěvkem 3.000,- Kč, tak jak již předchozím letošním žadatelům. 
 

       Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
4.3. Žádost TJ Sokol Kuřim o příspěvek na Velkou obnovu sokolovny (příl. č.6) 
 
Přijaté usnesení : 1017/2000 - MZ schvaluje příspěvek na „velkou obnovu sokolovny“ do výše 200.000,- Kč. 
 
Hlasováno : pro 11 
 
Sokol Kuřim požádal o finanční příspěvek na investiční akce v letošním roce (seznam viz příloha) ve výši 225 
000 Kč. Odbor výstavby provedl analýzu plánovaných nákladů a doporučuje poskytnou příspěvek do výše 200 
000 Kč. V příloze je rovněž informace odboru výstavby o provedených pracích na sokolovně v loňském roce. 
Částka bude uhrazena z příjmu dividend Jme. MR doporučila svým usnesením 08/2000 příspěvek poskytnout.  

 
                                                                      Předkládá: Ing.M. Kotek  

         Vyřizuje : FO 
 
 
4.4. Žádost o půjčku MTCK s.r.o. (příl. 10A) 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje půjčku MTCK s.r.o. ve výši 500 000,- Kč, s dobou splatnosti do 3. roků a 

s úrokem + 5 % nad sazbu ČNB a schvaluje rozšířenou nabídku programů dle nabídky  
Hlasováno : pro 5, proti 3, zdrž.3  - neschváleno 
 
Provozovatel kabelové televize chce rozšířit současnou nabídku o placené programy. Jedná se o deset programů 
s cenou max. 160,- Kč a o program HBO za cenu 210,- Kč. K uskutečnění této nabídky je potřeba udělat úpravy 
na síti a nakoupit přijímací stanice. Vzhledem k finanční náročnosti celého záměru potřebuje MTCK s.r.o. 
zajistit příslušný obnos peněz. Je zřejmé, že město jako vlastník kabelové televize, touto půjčkou umožní rozvoj 
kabelové televize a umožní občanům přístup i k jiným programům. Úročení půjčky necháme na zvážení 
zastupitelstva ale předpokládáme, že nebude vyšší než 5% nad sazbu ČNB. 

Předkládá : M.Uchytil – jednatel MTCK s.r.o. 
 
Diskuze: 
M.Uchytil - jedná se o nabídku 10 satelitních programů, většinou česky dabovaných. Záměrem je rozšířit 

nabídku zájemcům.  



Dr.Holman  navrhuje, aby žádost o půjčku odložil cca o1 měsíc z důvodů  „sondy“ o možnosti prodeje TKR. 
V případě, že by bylo možné TKR vhodně prodat, byla by to ztracená investice a navýšení ceny. 

M.Uchytil žádá půjčku na tomto zasedání schválit s tím, že pokud by bylo rozhodnuto o prodeji, nemusí být 
půjčky čerpána. 

Pozměňující návrh Vodky : MZ schvaluje půjčku MTCK s.r.o. ve výši 500 000,- Kč, s dobou splatnosti do 3. 
roků   s úrokem + 5 % nad sazbu ČNB  ze zůstatku jistiny, s účinností ke dni přijetí  usnesení 
MZ o zamítnutí  prodeje TKR. 

Návrh stažen, nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení : 1018/2000 - MZ ukládá MR zajistit vypracování studie o technických perspektivách TKR a 

případných nezbytných nákladech na jeho modernizaci   v období 5 let. 
Hlasováno : pro 11 
 
Dr.Marek - bude součástí nabídky  kanál „erotika“ tak jak je v průvodním materiálu plánováno ? 
M.Uchytil – nebude. 
Dr.Poledňák podporuje návrh p.Uchytila na poskytnutí půjčky. 
Dr.Holman - doporučuji půjčku schválit, jestliže na příštím jednání zastupitelstvo schválí, že město nebude TKR 

prodávat. Jinak by město budoucímu kupci TKR „zabřemenilo“. 
Ing.Krupica  se domnívá, že skutečné náklady na rozšíření nabídky budou vyšší, než  p.Uchytil plánuje. 
 
Dotaz p. Doskočila ( z veřejnosti) : 

-1. mají občané nějaký podíl na TKR ? 
-2. znáte názor občanů na prodej TKR? ( obává se v souvislosti s prodejem zvýšení měsíčního 

poplatku). 
Dr.Poledňák :   ad 1 - občané neplatili podíl ale připojení k TKR. 

           ad 2 - snažíme se naslouchat občanům. 
D.Sukalovský (noviny Zlobice) - především by měla být zpracována koncepce rozvoje TKR a podle té by měla 

probíhat modernizace a rozšiřování. 
J.Brabec  (Zlobice) - navrhuje v prvé řadě zkvalitnit stávající příjem (příjem stereofonního vysílání). 
 
Přestávka 20:00 - 20:15 hod. 
 
 
4.5. Ceny nájmů nebytových prostor v majetku města (příl. 11) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje vytvoření základní ceny nájmu za nebytové prostory určené k soukromé 

podnikatelské činnosti ve výši 750,- Kč/m2/rok s valorizací dle ministerstva financí. 
Výpovědní lhůta smluv 3 měsíce. Služby, které se účtují k nájmu, zůstávají beze změn. 

Nehlasováno. 
 
Koncem minulého roku jsem provedl kontrolu 26 smluv o pronájmech nebytových prostor v majetku města. 
Zjistil jsem, že některé smlouvy umožňují platby, které neodpovídají tržnímu nájemnému a ani odpisové hodnotě 
nemovitosti. Chápu, že některým organizacím (MDDM, SMK atd.) poskytujeme objekty za symbolické 
nájemné, čímž podporujeme jejich veřejně prospěšnou činnost. Ovšem je dosti nepochopitelné, pokud směšnou 
cenou nájemného podporujeme podnikatelskou činnost jen některých nájemců, zatímco jiní platí několika 
násobně vyšší nájemné. Dále je zajímavé podle jakého klíče se určovala výpovědní lhůta, která je od 3. do 12. 
měsíců.        

 
Návrh : 
Od ceny 750,- Kč/m2/rok by  se odvíjely veškeré slevy a veškeré příplatky či změna výpovědní lhůty, které 
může schválit, na žádost odborů MěÚ či samotného podnikatele, zastupitelstvo.  
K základní ceně je možno použít maximálně dvou slev (nebo dvou příplatků) a změnu výpovědní lhůty. 
Slevy:  

1/ obslužné a skladové prostory příslušné k prodejním (podnikatelským)  do -30% 
2/ za špatný stav objektu (při úpravách a investicích pronajímatele) do -30% 
3/ za podporované podnikatelské činnosti      do -30% 
4/ za lokalitu v okrajové části se špatným přístupem mimo pohyb obyv. do -30% 

Příplatky: 
 1/ za lokalitu na hlavní komunikaci      do +30% 
 2/ za lokalitu v pásmu velkého pohybu obyvatel    do +30% 



Výpovědní lhůta: 
 1/ při investicích do objektu (smluvně vymezeno)    +3. měsíce 
 
Na slevu či navýšení nemá nájemce právní nárok, zůstává jen v pravomoci zastupitelstva. 
Odbor správy majetku provede vypovězení veškerých smluv se soukromými podnikatelskými subjekty k 
29.2.2000 a následně uzavře nové smlouvy dle tohoto usnesení. 

Předkládá : M.Uchytil, člen MZ 
Diskuze: 
M.Uchytil – kontrolou uzavřených  nájemních smluv na nebytové prostory jsem zjistil, že 6 smluv běžným 

parametrům neodpovídají. Odbor správy majetku by měl těchto 6 smluv vypovědět a stanovit podle 
výše uvedených pravidel nové nájemné. 

 O které NS se jedná nechtěl p.Uchytil uvést. 
 
Přijaté usnesení : 1019/2000 - MZ ukládá MR předložit na nejbližší řádné zasedání městského zastupitelstva 

zprávu o revizi  nájemních smluv na nebytové prostory v majetku města. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
 
 

5. Fond rozvoje bydlení 
 
I. kolo výběrového řízení  
 
Přijaté usnesení : 1020/2000 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z ”Fondu rozvoje 

bydlení”(FRB) – I.kolo v roce 2000 proběhne v období od 25.1.2000 do 21.2.2000, včetně. 
Hlasováno : pro 11 
 
Dle vyhlášky  ze dne 27.3.1995 o půjčkách  z FRB, v platném  znění, vyhlašuje  MZ maximálně  4 x ročně 
výběrové řízení na poskytnutí těchto půjček. Z důvodu dostatečně dlouhé stavební sezóny a v souladu s článkem 
IV. výše uvedené vyhlášky navrhujeme vyhlášení I.výběrového řízení v tomto roce na období od 25.1.2000 do 
21.2.2000, včetně. 

                                                                        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                  Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena  
 
 
 

6. Různé 
 
6.1. Permanentní soutěž na dodávku zpravodajství pro infokanál TKR (příloha.13A-C) 
 
V uplynulých třech měsících se na infokanálu vysílaly dvě zpravodajské relace konkurenčních firem. 
Zastupitelstvo města by mělo rozhodnout, s kým bude uzavřena  smlouva jako s dodavatelem zpravodajství pro 
infokanál. Stávající firmě hradím město měsíčně 24088,-Kč, firma K2 předpokládá cenu do výše 25000 měsíčně. 
 

    Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
Ing,.Novotná úvodem žádá, aby byl projednán přednostně její návrh (mat.čís. 13C) související s vyhlášením 

výsledků soutěže před původně předloženým starostou.. V něm  předkladatelka  navrhuje 
jmenovat výběrovou komisi z přítomných členů zastupitelstva. Hlasováním by se pak mělo 
rozhodnout, která ze soutěžících firem „byla lepší“. 

 
Přijaté usnesení : 1021/2000 - MZ zřizuje komisi pro permanentní soutěž na dodavatele zpravodajství pro 

infokanál TKR Kuřim a schvaluje jako členy  vždy všechny přítomné členy MZ na 
příslušném jednání MZ. 

Hlasováno : pro 9 
 
K výsledkům soutěže se rozvinula široká diskuze: 
Část členů MZ žádá, aby  byl  hlasováním prosté většiny  přítomných členů MZ určen lepší dodavatel 
zpravodajství  v infokanálu. 



 
Diskuze k významu „lepší dodavatel“ : starosta  a část členů MZ chápe v souvislosti se soutěží jako „lepší“ tu 

firmu, který je lepším smluvním partnerem pro město (spolu s přihlédnutím k formě samotného vysílání). 
Starosta preferuje způsob vysílání  firmy KOTVA KA (např. vysílání celého průběhu jednání MZ bez 

komentáře). Nezamlouvá se mu, že by  jakýkoliv dodavatel vysílání měl „revidovat“, co bude z jednání 
MZ a dění ve městě odvysíláno a co ne  

J.Brabec (K 2) - pokud si MZ bude přát, aby bylo jednání vysíláno celé, město je zákazníkem, bude tam vysílání 
celé. 

Další část MZ chápe význam „lepší dodavatel“ jako lepší (kvalitnější) dodavatel zpráv a tím i lepší smluvní 
partner pro město. 

M.Uchytil  navrhuje soutěž zrušit, neboť se domnívá, že došlo v  případě rámci probíhající soutěže k porušení 
zákona. 

J.Brabec nesouhlasí s tím ,že byl porušen zákon,  domnívá se, společnost K2 měla všechna potřebná povolení. 
 
Hlasování, která firma byla v soutěži „lepší“. 
Pro firmu KOTVA KA hlasovali  3 členové MZ 
Pro firmu K 2  hlasovalo 5 členů MZ. 
 
Přijaté usnesení : 1022/2000 - MZ bere na vědomí, že hlasováním komise pro permanentní soutěž na 

dodavatele zpravodajství pro infokanál TKR Kuřim  ze soutěže mezi firmou Aleš Kadlec, 
KOTVA - KA a firmou Ivo Kadaňka – K 2, nebyla vyhodnocena jako lepší žádná z těchto 
firem. 

Hlasováno : pro 11 
 
Návrh usnesení : MZ v rámci ”Permanentní soutěže na dodávku zpravodajství pro infokanál TKR Kuřim” 

vypovídá stávající smlouvu s firmou Aleš Kadlec, Kotva – KA a schvaluje uzavření nové 
smlouvy s firmou Ivo Kadaňka – K2. 

Pro 0, proti 3, zdrž.8 
 
 
 
6.2. Perioda schůzí MěZ (příl. 14) 
 
V minulém roce se konalo 12 schůzí MěZ, z nichž 5 bylo mimořádných. Proto se předkladatel domnívá, že by 
bylo vhodné změnit interval konání MěZ. Dalším důvodem je také množství projednávaných materiálů, kterých 
by na jednotlivá MěZ ubylo a mohla by se zvýšit důkladnost projednávání.       

Návrh usnesení : MZ schvaluje čtyřtýdenní interval konání schůzí MZ. 
Hlasováno : pro 2, proti 4, zdrž.5 

Předkládá : Marián Uchytil 
Starosta se domnívá, že stávající  cyklus je vyhovující. 
 
 
 
6.3. Program jednání MR a MZ v roce 2000 (příloha č. 15A ) 
 
Přijaté usnesení : 1023/2000 - MZ schvaluje program jednání MR a MZ v roce 2000, tak jak byl předložen 

MR. 
Hlasováno : pro 11 
 
V příloze je přiložen program řádných jednání MR a MZ v roce 2000. Vychází z osvědčeného režimu jednání 
volených orgánů ve 14-ti denních cyklech s tím, že vždy po dvou řádných jednáních MR následuje jednání MZ. 
Vlastní náplň jednání jednotlivých zasedání MZ není tímto předloženým programem blíže specifikována, neboť 
předpokládá, že členům MZ budou předloženy k projednání materiály připravené předchozím jednáním MR. Je 
pochopitelné, že konkrétní program jednání jednotlivých orgánů (MR i MZ) bude rozšířen o projednávání 
aktuálních problémů tak, jak plynou z vývoje situace ve městě a z jeho potřeb. 

    
Předkládá : Ing. F.Veselý 

 
 



6.4. Obnova a modernizace  kopírovacích zařízení (příl. 16)  
 
Přijaté usnesení : 1024/2000 - MZ bere na vědomí informaci o postupu obnovy a modernizace 

technologického vybavení kopírovacích zařízení. 
Hlasováno : pro 10 
 
Lze konstatovat, že z dlouhodobého hlediska se v činnosti MěÚ projevují výrazné tendence v růstu požadavků 
na kopírovaní dokumentace. Tato tendence je podporována : 

- změnami v legislativě státu 
- růstem požadavků na poskytování podkladů jednotlivým institucím a občanům 
- růstem požadavků na distribuci podkladů pro potřeby periodického jednání orgánů města 

(komisí, MR, MZ atd.) 
Další nárůst požadavků na množství kopírování podkladů zřejmě přinese i aplikace zákona č. 106/99 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím. 
K zabezpečení kopírovacích prací jsou na MěÚ k dispozici (nebereme-li v úvahu příruční kopírku sekretariátu 
starosty) : 

1. kopírka RICOH M100 z roku 1993. Kopírka je využívána sociálním odborem a SMK. Jde 
o kopírku, která se nachází na prahu své morální i technické životnosti a vyžaduje stále 
častější a prodražující se zásahy servisních techniků. 

2. kopírka MINOLTA EP 1080 z roku 1994. Tato kopírka vyhovuje svými parametry 
současným požadavkům MěÚ, nevyhovuje však svým stavem (není stavěna na současný 
počet kopií) a stejně jako předchozí vyžaduje stále častější servisní zásahy.  

Vzniklou situaci posoudila na svém jednání MR v prosinci uplynulého roku a rozhodla v rámci rozpočtu o 
postupné obnově a modernizaci kopírovacích prací. V prvém kroku byl ještě v roce 1999 zakoupen kopírovací 
stroj MINOLTA DI-350 včetně duplexní jednotky za cca 81.000,- Kč (jde o moderní výkonné technologické 
vybavení opírající se o digitální technologii a umožňující zapojení procesu kopírování do počítačové sítě). V 
roce 2000 je předpokládáno rozšíření tohoto technologického zařízení, aby bylo možné přejít u kopírování 
materiálů na přímou vazbu počítačové sítě města. Pro rok 2001 je pak zvažována eventuelní možnost nákupu 
příslušenství k tomuto stroji tak, aby bylo zabezpečeno automatické třídění dokumentace apod. 

Při rozhodování o nákupu tohoto stroje bylo vycházeno z faktu, že až dosud používaný kopírovací stroj 
MINOLTA EP-1080 byl vybrán a zakoupen na základě výběrového řízení a za uplynulých cca 5 let se v činnosti 
města plně osvědčil. V tomto smyslu byl MěÚ veden snahou zachovat jednotné (osvědčené) technologické 
vybavení ke své činnosti. 

                             Předkládá : Ing. František Veselý 
 
 
 
6.5. Výměna plynového kotle  na MěÚ (příl. 17) 
 
Přijaté usnesení : 1025/2000 -  MZ bere na vědomí  výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž 

plynového kotle  pro objekt MěÚ Kuřim a schvaluje  uzavření smlouvy o dílo s firmou TOP 
Servis Brno, která nejlépe splnila podmínky zadání. 

Hlasováno : pro 11 
 
Předmětný plynový kotel vykazoval v r. 1998 –99 trvalý únik vody, byla provedena oprava  zavařením  
zkorodovaného  pláště. Další únik topného média byl  zjištěn v prosince 1999. Po technické kontrole bylo 
konstatováno, že plynový kotel  je již neopravitelný – v havarijním stavu. 
 Na základě usnesení MR č. 585/99  ze dne 18.12.99  vyhlásilo město výběrové řízení na dodávku a  
montáž plyn.kotle s termínem dodávky  23.1.2000.  
Nabídky : 
1. TOP Servis Brno - v ceně 147.000,- Kč ( 154.350,- s DPH). 
2. SINGO Sentice    - v ceně 188.600,- Kč (198.030,- s DPH). 
 
Komise  pro hodnocení nabídek doporučuje zadavateli výše uvedené pořadí. 
 
        Předkládá : Ing.F.Veselý) 
        Vyřizuje : P.Kříž 
 
 



6.6. Návrh na změnu názvu ulice K AMP (příl. 19) 
Staženo z projednání 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje přejmenování ulice K AMP na ulici ”Průmyslová”. 
 
Vzhledem ke změně názvu společnosti AMP na TICO ELECTRONIC pozbývá smysl původní pojmenování 
ulice (K AMP). Navrhovaný název (Průmyslová) je pro zdejší průmyslovou zónu pojmenováním přiléhavým a 
dostatečně obecným, aby v budoucnu nemusel již být měněn. 

Předkládá : Dr.David Holman, člen MZ 
 
Poledňák –  ze strany AMP byly vznesen připomínky a přejmenováním komunikace by firmě  vznikly problémy 
(změna sídlo, obchodní rejstřík....).  
 
 
6.7. Přejmenování autobusové zastávky 
 
Přijaté usnesení : 1026/2000 - MZ bere na vědomí přejmenování autobusové zastávky „Kuřim, ČSSS“ na 

„Kuřim, zámek“  
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Ing.Kotek předkládá návrh na změnu označení  autobusové zastávky u bývalého státního statku  z „Kuřim, 
ČSSS“ na „Kuřim,  zámek“. 
 
 

6.8. Městské kluziště (příl. 19) 

Přijaté usnesení : 1027/2000 - MZ vyhlašuje výzvu zájemcům o provozování městského kluziště u školy na 
ul.Komenského v zimní sezóně 2000/2001. 
 

1028/2000 - MZ pověřuje tajemníka MěÚ vypracováním zprávy o technické připravenosti 
kluziště na ZŠ Komenského k provozu. Návrhy případných předloží orgánům samosprávy 
(funkční čerpadlo, mantinely a jejich skladování, branky, osvětlení, sociální zázemí v budově 
školy apod.). 

Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 11 

Provoz kluziště byl v minulosti zajišťován z občanské iniciativy po dohodě s městem a vedením ZŠ Tyršova. V 
současné době však není ani zřetelný zájem ze strany občanů dříve provozujících kluziště, ani dostatečná 
připravenost ze strany města. Pro zimu 2000 / 2001 je třeba začít připravovat podmínky s dostatečným 
předstihem, aby se situace z letošní zimy již neopakovala.  

Předkládá : Dr.David Holman, člen MZ 

Ing.Kotek - dnes bylo zakoupeno nové vodní čerpadlo, osvětlení pro letošní rok nebude zajištěno. Provozováním 
jsou prozatím pověřeny SMK. 

 

 
6.9. Vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na příspěvky z Fondu na podporu kulturní 

a spolkové činnosti v Kuřimi (příl. 19) 
 
Přijaté usnesení : 1029/2000 - MZ vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi.  Termín pro odevzdání řádně vyplněných žádostí na 
podatelně MěÚ je 18. únor 2000. 

Hlasováno : pro 11 
Předkládá : Dr.David Holman, člen MZ 

 
 



6.10. Vyhodnocení ankety Mecenáš roku 1999 (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1030/2000 -  MZ jmenuje všechny členy komise pro výběrová řízení Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi členy komise pro vyhodnocení ankety Mecenáš roku 
1999. Vyhodnocení ankety provede takto složená komise v den nejbližšího výběrového řízení  
na příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti a připraví vyhlášení výsledků 
ankety při příležitosti městského plesu dne 25.2.2000.  

 
1031/2000 - MZ schvaluje nákup dvou kusů cen pro vítěze ankety „Mecenáš roku“ (dvě 
kategorie) v celkové ceně do 2.860 Kč. 

 
1032/2000 - MZ ukládá  pořadateli městského plesu vytvořit podmínky pro vyhlášení 
výsledků ankety, pověřuje Davida Holmana organizací předání ocenění a starostu a 
místostarostu města předáním ocenění zástupcům vítězných firem. 

 
Hlasováno  pro 3 usnesení současně : pro  11 

Předkládá : Dr.David Holman, člen MZ 
 
 
Přijaté usnesení : 1033/2000 - MZ bere na vědomí zprávu o průběhu prací na informačním projektu  

případného prodeje TKR v Kuřimi. 
Hlasováno :  pro 11 
 
 
6.11. L.Klašková – žádost o převedení provozovny pedikúry na p.Olgu Sedláčkovou 

(příl.20) 
 
Přijaté usnesení : 1034/2000 - MZ schvaluje žádost p.Lenky Klaškové na převedení nájemní smlouvy 

provozovny pedikúry na ul. Popkova  1002 na p.Olgu Sedláčkovou, Kuřim, Nerudova 656. 
Hlasováno : pro 11 
 
Provozovatelka pedikúry na ul. Popkova 1002 požádala město  o převedení nájmu provozovny na její  
společnici, p.Olgu Sedláčkovou. 
        Vyřizuje : SO 
 
 
6.12. Zprostředkování koupě auta (příl. 21) 
 
Přijaté usnesení : 1035/2000 - MZ schvaluje žádost manž. Krézkových o zprostředkování  koupě osobního 

automobilu pro invalidní dítě. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na MěÚ se obrátila p.Krézková se žádostí o zprostředkování koupě osobního automobilu pro své invalidní dítě. 
Část nákladů  na pořízení vozidla  uhradí stát ve formě soc. příspěvku, druhou část musí uhradit manž, Krézkovi. 
Ti chtějí  oslovit firmy o sponzorský dar. Pokud by  firmy poskytnou dar přímo obci, mohou si ho  zahrnout do 
nákladů – tudíž je ochota poskytnout dar je vyšší. Takto získané prostředky budou vedeny na účtu města a manž. 
Krézkovým vypláceny  přes městskou pokladnu. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : Ing.A.Var¨mužka 
 
 
6.13.  Složení mandátu člena MR  a volba nového člena MR (příl. 13C) 
 
Přijaté usnesení : 1036/2000 - MZ bere na vědomí složení mandátu členky Městské rady Kuřimi Ing.Hany 

Novotné ke dni 24.1.2000. 
Hlasováno : pro 11 



 

Na jednání MZ po předchozí dohodě složila svůj mandát členky MR Ing.Hana Novotná. Současně navrhla 
pravidla volby a nové členy MR : p.Petra Vodku, Vladislava Zejda  a  Mariana Uchytila – pokud budou se svojí 
kandidaturou souhlasit. 
 
Se svojí kandidaturou  souhlasí p.Vodka a Uchytil. Pan V.Zejda na svoji kandidaturu nereflektuje. 
 
Přijaté usnesení : 1037/2000 - MZ schvaluje pravidla pro volbu nového člena Městské rady Kuřimi předložené 

Ing.Hanou Novotnou se změnou. 
Hlasováno : pro 11 
Změna v pravidlech spočívá ve zrušení  bodu 5 způsobu volby. 
 
Volba člena MR  Hlasováno  pro p. P.Vodku : pro 10, proti 1 
Přijaté usnesení : 1038/2000 - MZ zvolila   členem Městské rady Kuřimi  p.Petra Vodku ke dni  24.1.2000. 
 
 
 
6.14. Výtěžek  vánoční sbírky pro DD ve Vranově 
 
Přijaté usnesení : 1039/2000 - MZ bere na vědomí výtěžek  vánoční sbírky ve výši 5864,50 Kč pro Dětský 

domov ve Vranově 
Hlasováno : pro 10, (1 hlasování nepřítomen) 
 
 
Ing.Krupica předkládá  návrh děkovat  firmě K2 za účast v soutěži o dodávku zpravodajství do infokanálu TKR. 
 
Přijaté usnesení : 1040/2000 - MZ děkuje firmě K2 za účast v soutěži na dodávku zpravodajství  pro Infokanál 

TKR Kuřim. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
Starosta vyzval návrhovou  komisi k rekapitulaci přijatých usneseních. 
 
1001/2000  
MZ schvaluje směnu  pozemků  parc. č. 293/3  o výměře 1 m2 ve vlastnictví  Komerční banky,a.s. za pozemky 
parc.č. 290/2 o výměře 1 m2 a poz.parc.č. 293/12 o výměře 1 m2 ve vlastnictví Města Kuřimi bez cenového 
vyrovnání s tím, že náklady jakož i správní poplatky a daň z převodu nemovitostí uhradí Komerční banka, a.s.  
 
1002/2000  
MZ schvaluje výkup objektu skladu s pozemkem parc.č. 2118 k.ú.Kuřim o výměře 175 m2 od vlastníka za cenu 
max. 300.000 Kč 
 
1003/2000  
MZ schvaluje pronájem místností v objektu MěÚ v Kuřimi o celkové výměře 48 m2 Službám města Kuřimi na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 228,-Kč/m2/rok 1999 s koef. II s roční  
valorizací + záloha na služby 600,-Kč/m2/rok 1999 s roční úpravou dle aktuálních sazeb k provozování 
administrativní činnosti spojené s činností Služeb města Kuřimi. Služby podléhají ročnímu  vyúčtování. 
 
1004/2000  
MZ schvaluje pronájem místností v objektu MěÚ v Kuřimi o celkové výměře 48 m2 Městské správě bytů 
Kuřim, s.r.o. na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 228,- Kč/m2/rok 1999 
s koef. II. s roční valorizací + záloha na služby 600,-Kč/m2/rok 1999 s roční úpravou dle aktuálních sazeb 
k provozování administrativní činnosti spojené se správou bytového fondu. Služby podléhají ročnímu  
vyúčtování. 
 
1005/2000  



MZ schvaluje směnu pozemků KN parc.č. 3570, 3577, 746, pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely  
původ pozemkový katastr (PK) číslo PK 2525, PK 2372 k.ú.Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi za pozemky  KN 
parc.č. 3046/4, 3047, 3046/3, 3037, 777, 2766, 3271, 3418 a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 306/3, díl 1 ve vlastnictví Města Brna bez cenového vyrovnání. 
 
1006/2000  
MZ schvaluje nabytí státních pozemků parc.č. 2751, 2752, 2753 k.ú.Kuřim v lokalitě ul. Tišnovská (za 
hřbitovem) v Kuřimi určených schválenou územně plánovací dokumentací jako plochy občanské vybavenosti 
z vlastnictví státu do vlastnictví obce dle § 5 odst. 1) zák.č. 95/1999 Sb.  
 
1007/2000  
MZ  ruší usn. MR číslo 538/99 ze dne 14.12.1999. 
 
1008/2000  
MZ pověřuje starostu města jednáním se správci konkurzní podstaty a věřitelským výborem TOS Kuřim, a.s. 
(t.č. v konkurzu) ve věci odkoupení  Kulturního domu na nám.Osvobození a ubytovny  na ul.Wolkerova v 
Kuřimi  za  cenu max. 16 mil. Kč. 
 
1009/2000  
MZ bere na vědomí, že k záměrům města ve smyslu usn. MZ č. 1223/99 a 1226/99 nebyly v zákonné lhůtě 
podány připomínky a proto k podmínečně uzavřeným smlouvám konstatuje plnou závaznost pro město. 
 
1010/2000  
MZ ruší své usnesení č. 1167/96  
 
1011/2000  
MZ schvaluje ”Investice a aktivity v bytové výstavbě v roce 2000” 
 
1012/2000  
MZ schvaluje  změnu plánu investic č. 11 
 
1013/2000  
MZ bere na vědomí  předloženou zprávu o projednání návrhu zadání změny č. III sestávající se ze změny G 
územního plánu města Kuřimi a stanovuje termín do 31.3.2000 k podání návrhu na změnu č. IV schváleného 
územního plánu města Kuřimi. 
 
1014/2000  
MZ schvaluje prominutí penále spol. AGROSTYL spol. s r.o. za neúhradu  nájemného za rok  1998 
 
1015/2000  
MZ schvaluje příspěvek  3000,- Kč na zakoupení věcných cen do tomboly ”II. benefičního plesu stavebníků 
půdních vestaveb”  
 
1016/2000  
MZ schvaluje příspěvek 3000,- Kč na zakoupení věcných cen  do tomboly  plesu pořádaného  FC Kuřim, odd. 
kopané. 
 
1017/2000  
MZ schvaluje příspěvek na „velkou obnovu sokolovny“ do výše 200.000,- Kč. 
 
1018/2000  
MZ ukládá MR zajistit vypracování studie o technických perspektivách TKR a případných nezbytných 
nákladech na jeho modernizaci v období 5 let. 
 
1019/2000  
MZ ukládá MR předložit na nejbližší řádné zasedání městského zastupitelstva zprávu o revizi  nájemních smluv 
na nebytové prostory v majetku města. 
 
1020/2000  



MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z ”Fondu rozvoje bydlení”(FRB) – I.kolo v roce 2000 
proběhne v období od 25.1.2000 do 21.2.2000, včetně. 
 
1021/2000  
MZ zřizuje komisi pro permanentní soutěž na dodavatele zpravodajství pro infokanál TKR Kuřim a schvaluje 
jako členy  vždy všechny přítomné členy MZ na příslušném jednání MZ. 
 
1022/2000  
MZ bere na vědomí, že hlasováním komise pro permanentní soutěž na dodavatele zpravodajství pro infokanál 
TKR Kuřim  ze soutěže mezi firmou Aleš Kadlec, KOTVA - KA a firmou Ivo Kadaňka – K 2, nebyla 
vyhodnocena jako lepší žádná z těchto firem. 
 
1023/2000  
MZ schvaluje program jednání MR a MZ v roce 2000, tak jak byl předložen MR. 
 
1024/2000  
MZ bere na vědomí informaci o postupu obnovy a modernizace technologického vybavení kopírovacích 
zařízení. 
 
1025/2000  
MZ bere na vědomí  výsledek výběrového řízení na dodávku a montáž plynového kotle  pro objekt MěÚ Kuřim 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo  s firmou TOP Servis Brno, která nejlépe splnila podmínky zadání. 
 
1026/2000  
MZ bere na vědomí přejmenování autobusové zastávky „Kuřim, ČSSS“ na „Kuřim, zámek“  
 
1027/2000  
MZ vyhlašuje výzvu zájemcům o provozování městského kluziště u školy na ul.Komenského v zimní sezóně 
2000/2001. 
 

1028/2000  
MZ pověřuje tajemníka MěÚ vypracováním zprávy o technické připravenosti  kluziště na ZŠ Komenského 
k provozu. Návrhy případných  opatření předloží orgánům  samosprávy (funkční čerpadlo, mantinely a jejich 
skladování, branky, osvětlení, sociální zázemí v budově školy apod.). 
 
1029/2000  
MZ vyhlašuje další kolo výběrového řízení na příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
v Kuřimi.  Termín pro odevzdání řádně vyplněných žádostí na podatelně MěÚ je 18. únor 2000. 
 
1030/2000  
MZ jmenuje všechny členy komise pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
v Kuřimi členy komise pro vyhodnocení ankety Mecenáš roku 1999. Vyhodnocení ankety provede takto složená 
komise v den nejbližšího výběrového řízení  na příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti a 
připraví vyhlášení výsledků ankety při příležitosti městského plesu dne 25.2.2000.  
 
1031/2000  
MZ schvaluje nákup dvou kusů cen pro vítěze ankety „Mecenáš roku“ (dvě kategorie) v celkové ceně do 2.860 
Kč. 
 
1032/2000  
MZ ukládá  pořadateli městského plesu vytvořit podmínky pro vyhlášení výsledků ankety, pověřuje Davida 
Holmana organizací předání ocenění a starostu a místostarostu města předáním ocenění zástupcům vítězných 
firem. 
 
1033/2000  
MZ bere na vědomí zprávu o průběhu prací na informačním projektu  případného prodeje TKR v Kuřimi. 
 
1034/2000  
MZ schvaluje žádost p.Lenky Klaškové na převedení nájemní smlouvy provozovny pedikúry na ul. Popkova  
1002 na p.Olgu Sedláčkovou, Kuřim, Nerudova 656. 



 
1035/2000  
MZ schvaluje žádost manž. Krézkových o zprostředkování  koupě osobního automobilu pro invalidní dítě. 
 
1036/2000  
MZ bere na vědomí složení mandátu členky Městské rady Kuřimi Ing.Hany Novotné ke dni 24.1.2000. 
 
1037/2000  
MZ schvaluje pravidla pro volbu nového člena Městské rady Kuřimi předložené Ing.Hanou Novotnou se 
změnou. 
 
1038/2000  
MZ zvolilo  členem Městské rady Kuřimi  p.Petra Vodku ke dni  24.1.2000. 
 
1039/2000  
MZ bere na vědomí výtěžek  vánoční sbírky ve výši 5.864,50 Kč pro Dětský domov ve Vranově 
 
1040/2000  
MZ děkuje firmě K2 za účast v soutěži na dodávku zpravodajství  pro Infokanál TKR Kuřim. 
 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení : pro 11 
 
 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 22:00 hodin. 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 24.1.2000 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Vladislav Zejda          Miloš Kotek st. 
 
 
 
 
 
 
Přílohy :  
- Prezenční listina 
- Pozvánka 
1 Majetkoprávní úkony 
2 Výzva správci  konkurzní podstaty TOS Kuřim 
2A Dopis členům MZ a členům FK Dr.D.Holmana 
3 Uvolnění odprodeje bytu 829/2 
4 Oprava kanalizace Na Královkách  884 
5,5A Investice a aktivity  v bytové výstavbě, služební byt správce stadionu 
5B Moravská stavební –Invest a.s. – Kuřim , bytová výstavba 
5C Časový plán podnikatelského záměru – KOMFORT a.s. 



6, 6A Plán investic 
7,7A Projednání návrhu zadání změny č.III ÚP 
8,8A,B Agrostyl, žádost o prominutí penále a 1998 a nájemného za r. 1999 
9 Příspěvek do tomboly plesů „půdních vestaveb“. 
10,10A MTCK – žádost o půjčku, ceny televizních programů dle jejich dodavatelů 
11 Návrh nového nájemného nebytových prostor p.Uchytilem 
12 FRB – vyhlášení  VŘ 
13, 13A Permanentní soutěž na dodávku zpravodajství do infokanálu, Ivo Kadaňka – Nabídka výroby pořadů 

pro infokanál TKR  
13 B Memorandum o soutěži o vysílání 
13C Složení mandátu  členky MR Ing.,H.Novotné 
14 Návrh periody schůzí MR a MZ 
15,15A Program jednání MR a MZ 
16 Obnova kopírovacích zařízení na MěÚ 
17 Výměna plynového kotle na MěÚ 
18 FC Kuřim – žádost o příspěvek do tomboly. 
19 Návrhy Dr.Holmana – různé 
20 L.Klašková – žádost o  převedená nájmu  pedikúry na p.O.Sedláčkovou 
21 Manž. Krézkovi – žádost o  zprostředkování koupě vozidla 
- Usnesení návrhové komise 
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