
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 02 / 2000 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 6.3.2000 
 

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

   
Ing.František Veselý - tajemník 

 
Omluveni :   MVDr.Lenka Horáková 
Nepřítomni: MVDr.Lenka Horáková J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, 

R.Kyjovský 
Ověřovatelé zápisu :  P.Vodka, M.Uchytil - schváleno 
Návrhová komise :   Zejda a Krupica - schváleno 
 
Starosta zahájil jednání Městského zastupitelstva Kuřimi  v 17:05 hodin. 
Úvodem dává hlasovat, zda budou projednávány materiály, které nebyly členů MZ na jednání rozdány 
dodatečně. 
Jedná se o tyto materiály : 1).Návrh na upuštění  od vymáhání dlužné částky od Jiřího Hlaváčka  

– hlasováno : pro 10 (schváleno) 
 2) Podnikatelský záměr na zakoupení  ubytovny Wolkerova s předpokládanou účastí 

města Kuřim  
– hlasováno :  pro 7 (neschváleno) 

 3) Žádost o půjčku MTCK s.r.o. 
     -- Hlasováno : pro 9 (schváleno) 

 
Program : 1. Slib nového člena  MěZ 

2. Majetkoprávní úkony " 
  3. Výstavba města a  územní plán - program obnovy venkova, změna plánu investic 
  4. Výsledky hospodaření – bytových fondů  a města v r. 1999 

5. Finanční záležitosti – dostavba MŠ na ul.Zahradní,  inventarizace majetku města 
k 31.12.99 

6. Městská správa bytů Kuřim s.r.o. – transformace  
7. Fond  na podporu kulturní a spolkové činnosti – poskytnutí příspěvků, Kuřimské 

kulturní léto 
8. Různé –  VŘ na půjčky z FPBV, poskytnuté půjčky z FRB, petice občanů. ul.Nádražní, 

MTCK  s.r.o.- žádost o půjčku 
 
Program schválen všemi přítomnými členy MěZ. 
 
V 17:08 se dostavil na jednání dostavil Dr.Ing.Jiří Marek - přítomno 11 členů MZ. 
 
 
 

1. Slib nového člena městského zastupitelstva (příl.1) 
 
Městská rada Kuřimi na svém zasedání dne 22.2.2000 jmenovala usn.č. 562/2000 nového  člena MZ po 
rezignaci MUDr.Miluše Dvořáčkové, kandidující za koalici politických stran ODS a ODA. 
Starosta vyzval p.M.Vičara, aby složil slib člena MZ. Následně p.Vičar skládá slib do rukou starosty. 
 
Přijaté usnesení : 1041/2000 - MZ bere na vědomí složení slibu nového člena Městského zastupitelstva 

Kuřimi p. Martina Vičara  (1972), Kuřim, Tyršova 209. 
Hlasováno : pro 11 
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2. Majetkoprávní  úkony 
 
2.1. Vaillant , spol. s r.o. , Praha 5, V lesíčku 3–směna pozemků pod retenční nádrží příl. 
 
Přijaté usnesení  : 1042/2000 - MZ schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Kuřimi a to pozemku  

parc.č.  2994/6 o výměře 3.666m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1223/1 o výměře 7.541 m2, část pozemku parc.č. 2994/5, díl 
„i“ o výměře 203 m2, díl „j“ o výměře 512 m2, díl „k“ o výměře 1061 m2 – vše dle GP 
zak.č. 915-67/95 ze dne 17.3.1995, za pozemek parc.č. 2996/4 o výměře 15.653 m2 (dle GP 
č.1186-64/1999 z 4.5.1999)  ve vlastnictví společnosti s r.o. Vaillant, vše v k.ú.Kuřim 

Hlasováno : pro 11 
 
Usn. MZ číslo 1192/99 ze dne 18.10.1999 byl schválen záměr na směnu pozemků mezi Městem Kuřim a spol. s 
r.o. Vaillant. Schválený záměr byl po dobu  30-ti dnů zveřejněn bez připomínek. 
Pozemek parc.č. 2996/4 k.ú.Kuřim o výměře 15.653 m2 se nachází pod budoucí stavbou retenční hráze a je ve 
vlastnictví spol. s r.o. Vaillant, se sídlem V lesíčku 3, Praha 5. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : J.Němcová 
 
 
2.2. Vodojem Podlesí – výkup, příp. pronájem  pozemků a zřízení věcného břemene-( 
příl. č. 2A) 
 
Přijaté usnesení : 1043/2000 - MZ schvaluje výkup pozemku parc.č.1419/2 o výměře 11 m2 a pozemku 

parc.č. 1419/3 o výměře 172 m2, vše v k.ú.Lelekovice od vlastníka Města Brna, za cenu dle 
znaleckého posudku + příp. náklady spojené s převodem 

 
Přijaté usnesení : 1044/2000 - MZ schvaluje bezúplatné (příp. za symbolickou cenu)  zřízení věcného 

břemene pro stavbu – trasu odpadního trubního řadu z vodojemu Kuřim-Podlesí pro 
oprávněného Město Kuřim a BVaK, a.s. Brno přes pozemky  ve vlastnictví Města Brna 

Hlasováno pro oba návrhy současně : pro : 11 
Dopisem Brněnských vodáren a kanalizací bylo Město Kuřim upozorněno na povinnost  provést majetkoprávní 
vypořádání ( výkup, pronájem) pozemků s vlastníkem – Městem Brnem - v souvislosti s vodojemem Kuřim-
Podlesí. Jedná se o pozemek parc.č. 1419/2 o vým. 11 m2 zastavěný objektem vodojemu, který je vlastnictvím 
města Kuřimi a dále poz.parc.č. 1419/3 o výměře 172 m2 – oplocený areál – vše v k.ú.Lelekovice.  Dále je 
povinností města uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene přes pozemky v majetku Města Brna, přes které 
bylo vybudováno a v roce 1997 zkolaudováno odpadní potrubí z vodojemu. Osa odpadního potrubí je 
vyznačena v příl. č. 1.Ochranné pásmo pro zřízení věcného břemene je v šířce 1,5 m od osy potrubí na obě 
strany. V tomto ochranném pásmu je souběžně uložen vodovod a přípojka NN. Věcné břemeno  (právo vstupu, 
oprav apod.) by mělo být uzavřeno mezi povinným – Městem Brnem a oprávněnými – Městem Kuřim a BvaK, 
a.s. Brno. Předpokládaná výměra cca 300-350 m2. Materiál byl předložen na jednání MR dne 8.2.2000 a 
k předmětné záležitosti  přijala MR usn. číslo 33 a 34/2000, kterými doporučila MZ shora uvedená usnesení 
odsouhlasit. 
 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : J.Němcová 
 
 
 
2.3. Eva Rozsypalová, Lipůvka 346 – žádost o pronájem pozemku na letní zahrádku 

před provozovnou PIZZERIE KANAS v Kuřimi, Legionářská čp. 266 
 
Přijaté usnesení : 1045/2000 -  MZ  schvaluje  pronájem  části  pozemku   parc. č.  1432  k. ú.  Kuřim  o   

výměře  36 m2 ke zřízení letní zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za cenu 97,- Kč/m2/rok 2000 s roční valorizací paní Evě Rozsypalové, Lipůvka čp.346 – 
provozovatelce PIZZERIE KANAS v Kuřimi 

Hlasováno : pro 9, proti 1, zdrž.1 
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Usn. MR č. 141/99 ze dne 30.3.1999 byl schválen adresný záměr na pronájem části poz.parc.č. 1432 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výp. lhůtou paní Rozsypalové ke zřízení letní zahrádky. Ke schválenému záměru byly 
podány námitky a petice občanů a proto MR svým usn. č. 221/99 z12.5.1999 odsouhlasila pronájem pouze na 
dobu určitou do 30.9. loňského roku.  
Po roční zkušenosti je možno konstatovat, že provoz letní zahrádky byl bezkonfliktní.  Vzhledem k již 
schválenému záměru na pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou z roku 1999, je možno  
odsouhlasit pronájem,  jak výše uvedeno. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : J.Němcová 
 
 
 
2.4. Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko 603 16 Kuřim – žádost o 

změnu výpovědní lhůty (po skončení NS do 7.10.2002) - pronájem části pozemku 
parc.č. 3071  k.ú.Kuřim o výměře cca 2.400 m2 – skautský areál v zahradě zahrady 
ZŠ Komenského  a o uzavření smlouvy na zřízení předkupního práva 
k předmětnému pozemku (zast.plocha objektem klubovny  + přilehlý pozemek) – 
(příl. č. 2B) 

 
Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko 603 16 požádal o prodloužení výpovědní lhůty po 
skončení nájemní smlouvy ze dne 7.10.1992 na dobu určitou 10-ti let z dvouleté výpovědní  lhůty na výpovědní 
lhůtu 10 letou. Důvodem je jistota delšího časového užívání klubovny včetně přilehlého pozemku, vymezeného 
stávajícím oplocením. Stavba klubovny byla dne 12.1.2000 č.j.výst/2531/99/Ma, právní moc ze dne 28.1.2000 
kolaudována. Ke kolaudaci byl předložen GP č. 1240-27/1999 ze dne 26.11.1999 – zast. plocha klubovny – 
parc.č. 3071/2 k.ú.Kuřim o výměře 96 m2. GP dosud nezapsán v KN. Stávající právní vztah (část parc.č. 3071 
k.ú.Kuřim o výměře cca 60x40 m) je ošetřen „Nájemní smlouvou“ ze dne 7.10.1992. Nájemné činí symbolickou 
1,- Kč za každý započatý rok. 
MR usn. č. 59/2000 ze dne 22.2.2000 doporučila MZ schválit změnu výpovědní lhůty, ve věci uzavření smlouvy 
o předkupním právu nebylo přijato usnesení. 
 
Návrh usnesení : 1046/2000 - MZ schvaluje změnu výpovědní lhůty ze dvou let na 10 roků po skončení doby 

určité 10-ti let tj. od 7.10.2002 na pronájem části pozemku  parc.č. 3071 k.ú.Kuřim o výměře 
cca 60x40 m Junáku - svazu skautů a skautek České republiky  

Hlasováno : pro 6, proti 3, zdrž.2 - neschváleno 
 
Ing.Kotek - mezi členy MZ je vůle k tomu, aby NS byla uzavřena na dobu určitou 10 let, která by pak přešla  na 

dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky.  
V těchto intencích  předkládá pozměňující návrh (viz níže). 

 
Přijaté usnesení : 1046/2000 - MZ schvaluje dodatek NS s organizací Junák – svaz skautů a skautek České 

republiky, středisko 603 16 Kuřim, kterým se sjednává pronájem části pozemku parc.č. 
3071 k.ú. Kuřim o výměře cca 60 x 40 m na dobu určitou 10 let od podpisu dodatku. Po 
jejím uplynutí přechází nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky. 

Hlasováno : pro 11 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : J.Němcová 
 
 
 
 
2.5. Jihomoravská energetika, a.s. Lidická 36, Brno – připomínky k návrhu „Smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě“ na odprodej části poz. parc.č. 1782 k.ú.Kuřim o výměře 
cca 10 m2 k výstavbě trafostanic 

 
Přijaté usnesení : 1047/2000 - MZ schvaluje změnu usn. MZ č. 1194/99 ze dne 18.10.1999 a souhlasí s 

odprodejem části poz.parc.č. 1782 k.ú.Kuřim o výměře cca 10 m2 Jihomoravské energetice, 
a.s. Brno, Lidická 36 k  výstavbě trafostanice v Kuřimi za cenu znaleckého posudku, 
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minimálně však 210,- Kč/m2 pozemku + náklady spojené s převodem. Do doby kolaudace a 
geom. zaměření stavby bude uzavřena „Smlouva o budoucí kupní smlouvě“ 

Hlasováno : pro 11 
 
Usn. MZ č. 1194/99 ze dne 18.10.1999 byl schválen JME, a.s.odprodej pozemku  za cenu 200,- Kč/m2 + 
náklady spojené s převodem + daň z převodu nemovitosti. O přijatém usnesení byla JME a.s. vyrozuměna a 
vyzvána k předložení dokladů potřebných k uzavření BKS. Dne 17.1.2000 byl zaslán „Návrh“ smlouvy o 
uzavření budoucí kupní smlouvy“,  ke kterému  dne 24.2.2000 obdržel správní odbor připomínky, týkající se 
vypuštění textu „… úhrada včetně daně z převodu nemovitosti“. 
Vzhledem k tomu, že a.s. JME nesouhlasí s úhradou daně z převodu nemovitosti, navrhuje správní odbor 
povýšit cenu za m2  odprodávaného pozemku, jak výše uvedeno. 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J. Němcová 
 
 
 
2.6. Manž. Ing. Ctirad a MUDr. Dagmar Štěpánkovi, Kuřim, Na Královkách 935 – 

žádost o pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2 
(příl.2C) 

 
Přijaté usnesení : 1048/2000 - MZ schvaluje adresný záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 

k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2 za účelem uzavření pozemku 1081/1 k.ú.Kuřim, který je 
vlastnictvím manž. Štěpánkových na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
1,50 Kč/m2/rok s roční valorizací s podmínkou umožnění vstupu majitelům, příp. uživatelům 
garáží ul. Hybešova za účelem údržby, oprav apod. 

Hlasováno : pro 11 
 
Manž. Štěpánkovi požádali o stanovení podmínek pro pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o 
výměře cca 30 m2. Jedná se o prostranství za garážemi v ul. Hybešova v Kuřimi, které bezprostředně sousedí s 
pozemkem parc.č. 1081/1, který je jejich vlastnictvím. O pronájem žádají z důvodu uzavření a zabránění  
případných “černých skládek“ v prostoru za garážemi. Dle mínění žadatelů výhodou  pro majitele garáží by byl 
snadnější přístup k příp. opravám zadních částí garáží (pokud na hranici pozemků parc.č. 1081/1 a 2614/2 
nebude vybudován plot), na druhé straně  manž. Štěpánkovi musí umožnit a zajistit vstup na pronajatý pozemek 
majitelům garáží za účelem provádění oprav, údržby a pod (po předchozí dohodě s nimi a za podmínky uvedení 
pozemku do původního stavu). 

Předkládá : Ing. Miloš  Kotek  
     Vyřizuje    : J. Němcová 

 
Dr.Poledňák záměr podporuje. 
Ing. Kotek navrhuje cena za pronájem (ve výši ceny u¨za pronájem  zahrádky) za  1,5 Kč/m2 /rok. 
 
 
 

3. Výstavba města, územní plán 
 
3.1. Schválení konceptu a návrhu změny  č. II. územního plánu města Kuřimi (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1049/2000 - MZ schvaluje zprávu o  konceptu a  návrhu změny č. II územního plánu města 

Kuřimi a  vyhlášky č.1/2000, změnu „D“ územního plánu. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě žádostí o změnu územního plánu města Kuřimi z řad občanů  předkládá odbor výstavby MZ ke 
schválení koncept a návrh změny č. II územního plánu města Kuřimi sestávající se ze změny D.  Změna E a F 
byla usnesením MZ 1262/99 z dalšího projednávání stažena. Zadání změny č. II bylo projednáno usnesením MZ 
1236/99.  Na základě zadání  byl zpracován koncept a návrh změny č. II a zahájení změny bylo oznámeno 
dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.  Změna č D územního plánu města Kuřim se 
týká výstavby  1 RD na ulici  Úvoz ( Husova)  na pozemku p.č. PK 350 a PK 351 v k.ú. Kuřim. 
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 Oznámení i projednání konceptu a návrhu je vyvěšeno na úřední tabuli od 31.12.1999 do 1.2.2000 a projektová 
dokumentace ke změně je k nahlédnutí na MěÚ v Kuřimi, odbor výstavby. Dotčené orgány se vyjádří do 
16.2.2000, jednání s veřejností bylo dne 18.1.2000. Jelikož výše uvedené pozemky  (jejich návrhové využití)  
dle schváleného územního plánu města Kuřimi nepřipouští výstavbu RD je nutno provést změnu územního 
plánu města Kuřimi. 

    Předkládá: Ing. Veselý František 
        Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
 
 
3.2. Schválení programu obnovy venkova pro Kuřim – Podlesí (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1050/2000 - MZ schvaluje program obnovy venkova pro Kuřim – Podlesí. 
 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě informací, získaných od ministerstva pro místní  rozvoj  město Kuřim podalo přihlášku do Programu 
obnovy venkova pro místní část Kuřim – Podlesí.  Tento program se nevztahuje na město Kuřim (omezení  
počtem obyvatel). Podmínkou pro podání přihlášky a  následných žádostí o dotace je schválený  místní program 
obnovy vesnice. V programu jsou uvedeny tyto akce :  
 - vozovka Šmeralova, obnova povrchu s  úpravou vyspádování – předpokládané náklady cca 200 000,- Kč 
- vozovka a chodníky Fučíkova   - předpokládané náklady cca 2 500 000,- Kč 
- chodník po levé straně od  státní silnice (Brno – Lipůvka) až do konce místní části Podlesí v délce cca 350 m 
- rekonstrukce rozhlasu (s přímým napojením na městský rozhlas) 
- sběrný dvůr pro kontejnery – předpokládané náklady cca 260 000,- Kč 
- zpevnění komunikace k zahrádkářské kolonii Slavička v délce cca  320 m 
- točna pro autobusy – předpokládané náklady cca 150 000,- Kč 

Program obnovy vesnice  je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, místních částí, stavební obnovu 
obytných a hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o 
krajinu. V rámci tohoto programu lze poskytovat účelové dotace, které zabezpečuje ze svého rozpočtu 
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci stanoveného závazného ukazatele, popř. i z dalších zdrojů. Pro posouzení 
žádostí obcí a zpracování návrhu na poskytnutí účelových dotací ustanovilo MMR meziresortní řídící komisi. 
Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

Dotace jsou poskytovány v dotačních titulech 1 až 9 v různé procentuelní výši dle zásad pro jednotlivé 
dotační tituly. Město Kuřim  hodlá těchto dotačních titulů využít v následujících letech  pro rozvoj Kuřimi – 
Podlesí.  V letošním roce byla zkušebně podána žádost o dotaci na sběrný dvůr pro kontejnery. Žádosti bylo 
možno podat do 18.2.2000. 

    Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
Dr.Holman  žádá o podrobné seznámení se s charakteristikou programu  (obdržel materiál k nahlédnutí). 
Ing.Kotek vyzval zájemce, kteří se budou chtít s programem podrobně seznámit, aby se na něj obrátili. Celý 

materiál bude rozkopírován  a  zaslán. 
 
 
3.3. Výběrové řízení  na dodavatele„projektové dokumentace - rekonstrukce a 

modernizace ul.Podhoří-II.etapa“,Kuřim (příl.5) 
 
Přijaté usnesení : 1051/2000 - MZ schvaluje výsledek VŘ na dodavatele „Projektové dokumentace-

rekonstrukce a modernizace ul. Podhoří – II.etapa" v Kuřimi a souhlasí s návrhem komise 
pro posouzení a hodnocení nabídek. 

Hlasováno : pro 11 
 
Dne 22.2.2000 proběhlo VŘ na dodavatele PD výše uvedené stavby. Byly obeslány 4 firmy: JV Projekt Brno, 
AQUA PROCON Brno, DUIS Brno a MERTASTAV Tišnov. Firmy DUIS Brno a MERTASTAV Tišnov 
zrušily svoji účast ve VŘ. 
Do soutěže byly předloženy návrhy firem: 
1. JV Projekt Brno  v ceně 579.744,- K4 vč. DPH 
2. AQUA Procon Brno   v ceně 625.800,- Kč vč. DPH 
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Firma AQUA Procon Brno nebyla hodnocena pro nedodání návrhu smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. 
Komise jednohlasně doporučuje firmu JV Projekt Brno jako dodavatele „PD rekonstrukce a 

modernizace ul. Podhoří – II.etapa“, Kuřim. 
     Předkládá:ing. Kotek Miloš 

         Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Krátká diskuze:  
Dr.Holman - ve VŘ by mělo být hodnoceno více než jedna firma (VŘ se měly zájem  účastnit je 2 firmy ze 4 

oslovených. Z  toho  jedna z nich firma nedodala návrh smlouvy, takže byla vyloučena). Třebaže 
jsou s uvedenou firmy dobré zkušenosti a cena není přemrštěná, domnívám se, že město by mělo 
oslovit více firem. 

Ing.Kotek - cena je dobrá, byly jsme tlačeni časem, proto jsme již další firmy neobesílali. Další protahování 
zahájení stavby by mohlo vést k tomu, že se akce protáhne o další rok. 

 
 
 
3.4. Změna plánu investic č.12 (příl. 6A) 
 
Přijaté usnesení : 1052/2000 - MZ schvaluje změnu plánu investic č.12 s doplněním akce „vybudování 

zpevněných a parkovacích ploch ve vnitrobloku podnikatelských  domů na nám.1. května“ 
s finančním limitem do 700.000,- Kč a s prioritou 2. 

Hlasováno : pro 11 
 
Změna plánu investic č. 12  předpokládá: 
1)     Návrh na zrušení   investiční akce č.1  „ Modernizace městského rozhlasu“ 
Městský rozhlas vzhledem k vysoké poruchovosti byl postupně v mezích finančních možností rekonstruován. 
Pokračováním v této rekonstrukci je však s ohledem na nové technické a technologické možnosti nové kabelové 
televize bezpředmětné.  Realizací akce č. 82 z plánu investic umožní šířit signál  městského rozhlasu  po síti 
kabelové televize a tím dosáhnout nesrovnatelně vyšší kvality tohoto vysílání. Nezávisle na této skutečnosti 
podotýkáme, že v těch ulicích, ve kterých bude v roce 2000 a 2001 prováděna rekonstrukce rozvodů NN a VO, 
budou  přiloženy i kabely stávajících rozvodů městského rozhlasu. 
 
2) Nová investiční akce  s prioritou 2  „Odkoupení provozního skladu Bezručova č.p. 1284“           Město 
Kuřim na projednávání zastupitelstva dne 24.1.2000 usn. 1002/2000 schválilo odkup výše uvedeného skladu do 
majetku města Kuřim. 
 
Diskuze k bodu 2): 
Dr.Holman - společnost „Konzum“ které sklad patří je v konkurzu, proto se její majetek nemůže prodávat pod 

odhadní cenu, tak jak  je navrhováno.  
Ing.Kotek - výši naší nabídky měnit neplánujeme. 
Dr.Poledňák - návrh ceny vyplynul z jednání s firmou „Karlova pekárna“, která má ve spol.“Konzum“ vliv. 

Město se mělo vyjádřit, zda by  sklad koupilo za 300 tis. 
 
3)  Změna priority z 2 na 4 u investiční akce „ZŠ Tyršova – I. část – tep. zdroj + regulace“ 
V etapě zahájeného výběrového řízení na novou kotelnu ZŠ Tyršova bylo zjištěno, že ve smlouvě uzavřené mezi 
ZŠ Tyršova a  dodavatelem tepla firmou Žilka spol. s.r.o., Jungmannova 950, Kuřim je  výpovědní lhůta 5 let. 
Z uvedených důvodů byl odbor výstavby nucen zrušit výběrové řízení s přihlédnutím k této okolnosti, proto 
navrhujeme přeřazení priority z 2 na 4 do doby, než bude vyřešen problém výše uvedeného smluvního závazku. 
 
 
 
4)   Změna priority z 3 na 5 u investiční akce č.46 „Chodník Havlíčkova – II část“ 
     Město Kuřim v nejbližším období neuvažuje z výstavbou nového chodníku po levé straně ulice Havlíčkova.  
Stávající chodník po pravé straně se momentálně jeví jako dostačující. 
 
5)   Změnu priority z.3 na 2 u  : 
- investiční akce č. 81-rozšíření televizního kabelového rozvodu, městského rozhlasu a telef. sítě do       

budovaného sídliště RD v lokalitě Díly za sv.Jánem 
- investiční akce č.82-zobousměrnění šíření signálů televizního kabelového rozvodu (I.etapa)  
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 MZ svým usnesením ze dne 4.11.1999 č.1213/99 schválilo zařazení úkolů č.81-rozšíření TKR a městského 
rozhlasu do budovaného sídliště RD v lokalitě Díly za sv.Jánem a č.82-zobousměrnění šíření signálů TKR 
(I.etapa) do plánu výstavby s prioritou č.3. Na základě tohoto usnesení zpracovala firma KTVM Velké Meziříčí 
s.r.o příslušnou projektovou dokumentaci. Tato projektová dokumentace (úkolu č.81), byla předána firmě 
Moravská stavební-INVEST a.s. Brno, realizující výstavbu předmětných RD. S využitím této dokumentace byly 
upraveny koordinační výkresy dotčených inženýrských sítí. V současné době je zmíněnou firmou připravována 
vlastní výstavba inženýrských sítí, zahrnujících:rozvody NN,veřejné osvětlení a telefony a tímto návrhem 
předkládané návrhy rozvodů TKR a městského rozhlasu. 
S ohledem na uvedenou skutečnost a v souladu s harmonogramy výstavby zmíněného sídliště je nezbytné, aby v 
průběhu měsíce března a dubna byla dodavatelsky zajištěna pokládka kabelů TKR, jakož i montáž příslušných 
technologických zařízení. V této souvislosti je nutné schválit i změnu priority předmětných úkolů MZ, zajistit 
potřebné finanční prostředky, jakož i koordinaci montážních prací při výstavbě TKR s pracemi, souvisejícími s 
výstavbou vlastního sídliště. Je při tom možné konstatovat, že zprovoznění rozvodů TKR v lokalitě Díly za 
sv.Jánem je jednoznačně podmíněno zobousměrněním signálu TKR v prostoru mezi MěÚ a hlavní přijímací 
stanicí televizních signálů (tedy realizací úkolu č.82).  

                                                                                předkládá : Ing. Veselý František 
Dodatečně do plánu investic zařazena akce : 
6)  Vybudování  zpevněných a parkovacích ploch  ve vnitrobloku podnikatelských domů na nám. 1. května –  

priorita 2, limit - do 700 tis. Kč. 
 
 
 

4. Výsledky hospodaření  
 
4.1. VH bytových fondů za rok 1999   ( příl. č. 7A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1053/2000 - MZ bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  za rok 1999. 
Hlasováno : pro 11 
 
Hospodaření s bytovými fondy v roce 1999 skončilo přebytkem ve výši  3 449 011,72 Kč.  Rozbory a grafy 
k  hospodaření jsou v příloze. 
 
- Stav střediska privatizace bytového fondu : Příjmy ..............8 785 062,30 Kč 
       Výdaje ..............6 949 903,20 Kč 
       Výsledek v.r.99  1 835 159,10 Kč 
 
- Stav fondu rozvoje bydlení    Příjmy .............. 1 822 250,94 Kč 
       Výdaje ..............1 752 028,80 
       Výsledek r.99         70 222,14 
 
Stav střediska podpůrný fond vlastníků bytů  Příjmy .............. 3 041 486,48 
       Výdaje ..............   211 902,00 
       Výsledek  .......... 2 829 584,48 
 
Stav střediska fondu na podporu bytové výstavby: 
       Příjmy ..............   293 340,00 
       Výdaje ............. 1 590 250,00 
       Výsledek ....... .-1 296 910,00  
 
Fond drobných škod:     Příjmy ...............    11 922,00 
       Výdaje ...................... 966,- 
     ..Zůstatek ............    10 956,00 
 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
4.2. VH města za rok 1999   ( příl. č. 8A,B ) 
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Přijaté usnesení : 1054/2000 - MZ bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi za rok 1999. 
Hlasováno : pro 11 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města za rok 1999.  
 

I. pololetí 1999 1999
Kč Kč

P říjm y 88 600 210,51 136 903 460,49
Výdaje 58 885 770,74 101 796 656,34
Příjmy mínus výdaje 29 714 439,77 35 106 804,15
P říjm y ze splátek pů jček 550 000,00 760 000,00
Výdaje ze splátek pů jček 834 000,00 1 668 000,00
Poskytnuté pů jčky 0,00 1 000 000,00
Přebytek 29 430 439,77 33 198 804,15
Účetní přebytek z roku 1998 9 152 000,00 9 152 000,00
Přebytek celkem 38 582 439,77 42 350 804,15

 
Z výše uvedené tabulky vyplývá plusové hospodaření města.  
Ostatní rozbory jsou v příloze. 
 
Poznámka:  
V rozborech příjmů a výdajů jsou ponechány rozpočtové položky upraveného rozpočtu bez rozpočtových 
opatření, schválených posledním zasedáním MR. Tímto opatřením je lépe vidět rozdílný stav mezi skutečností a 
rozpočtem upravovaným během roku. Rozpočtová opatření přijatá na zmiňovaném zasedání MR tyto rozdíly 
smazala. 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
 
 
 

5. Finanční záležitosti 
 
5.1. Dostavbu objektu „mateřské školy“  na ul.Zahradní (příl.9) 
 
Přijaté usnesení : 1055/2000 - MZ konstatuje záměr města realizovat s využitím úvěru rozestavěný objekt 

mateřské školy na ul. Zahradní, jako novou budovu Základní umělecké školy, případně 
kombinaci MŠ a ZUŠ. Za  tímto účelem MZ ukládá MR zajistit vypracování ideové studie 
dostavby a předjednat  podmínky úvěru. 

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Předkládaný návrh vychází z těchto předpokladů: 
 chátrání objektu si vyžaduje rozhodnutí 
 realizace stavby bude významným argumentem v restitučním sporu o část pozemku 
 potřeba nové budovy ZUŠ je nade vší pochybnost 
 ZUŠ v současném personálním obsazení má potenciál dalšího rozvoje 
 rozpočet města je konsolidovaný a dluhová služba v řádu několika mil. ročně jej neohrozí 
 zadluženost města je minimální a úvěr čerpaný na výstavbu TKR bude splacen v roce 2002,   
 Navržené usnesení je ve své podstatě průzkumem názoru MZ. Bude-li přijato a realizováno, může 
zastupitelstvo věc posoudit ve vazbě na konkrétní čísla a podmínky. Předpokládaná fin. náročnost studie je cca 
50 tis. 

 Předkládá : RNDr.I Poledňák 
Vyřizuje :    starosta a MR 

 
Diskuze: 
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Dr.Holman žádá matriál doplnit studií o demografickém vývoji  města v souvislosti s výstavbou RD v Dílech 
sv.Jánem. 

Ing.Novotná  dává k úvaze, zda je nutné si k dostavbě objektu  půjčovat od banky - vysoké úroky. 
Dr.Poledňák  v nejbližší době se chystáme na velkou investiční akci – rekonstrukce Podhoří, která bude stát 

město obrovské prostředky. 
Ing.Novotná – ale toto je už 3. uvažovaná, finančně náročná investiční akce (po Wolkerově a kulturním domě na 

nám.Osvobození). 
Dr.Poledňák - ubytovna „Wolkerova“ by byla samofinancovatelná, na KD je MZ schválen nižší limit, než který 

by stačil se koupi. Tyto akce není  nutné spojovat s dostavbou  školky. 
Dr.Holman  - 50 tis. za  studii je mnoho, domnívá se, že by stačilo  cca 20 tis. 
V. Zejda     - navrhuje na zpracování projektu vyhlásit VŘ,  nemusí vystoupit až na  50 tis. 
 
 
 
5.2. Inventarizace majetku města k 31.12.1999 (příl. 10A) 
 
Přijaté usnesení : 1056/2000 - MZ schvaluje  výsledky inventarizace majetku Města Kuřimi k 31.12.1999. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě zákonů o účetnictví, o obcích a předpisů souvisejících byla provedena fyzická a finanční 
inventarizace majetku města Kuřim k 31.12.1999. Byl inventarizován veškerý známý majetek města ve 
finančním  vyjádření. 
 Majetek je veden u jednotlivých organizací v inventarizačních knihách a kartách. V centrální evidenci  
na finančním odboru je veden v inventárních knihách a počítači. 
 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
 

6. Městská správa bytů Kuřim s.r.o. – transformace  ( příl. č. 11A )  
 

Přijaté usnesení : 1057/2000 - MZ bere na vědomí  zprávu o transformaci odboru správy bytů MěÚ na 
Městskou správu bytů Kuřim, s.r.o.. 

Hlasováno : pro 11 
 
Přijaté usnesení  : 1058/2000 - MZ schvaluje organizační řád společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. se 

změnami. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě rozhodnutí MZ 1153/99 z 26.7.1999 byly zahájeny přípravy k  založení obchodní společnosti 
Městská bytová správa s.r.o.  Po prostudování výpisů z obchodního rejstříku na internetu bylo zjištěno, že 
společnost s tímto názvem již existuje, proto dalším usnesením MZ bylo k  původnímu názvu společnosti 
připojeno slovo Kuřim. Notářským zápisem ze září 1999 byla založena společnost Městská bytová správa Kuřim 
s.r.o. Po shromáždění veškerých dokumentů byl v listopadu podán návrh ke Krajskému obchodnímu soudu na 
zápis této společnosti do obchodního rejstříku. Usnesení soudu bylo ovšem zamítavé z důvodu zaměnitelnosti 
názvu společnosti se společností Městská bytová správa Semily s.r.o, i když existují i další obchodní společnosti 
lišící se pouze názvem místa. Tímto bylo nutno veškeré dokumenty obstarat znovu, v prosinci přejmenovalo MZ 
společnost na Městská správa bytů Kuřim s.r.o., byl pořízen nový notářský zápis a vystaveny nové živnostenské 
listy. Dnem 14.12.1999 byla společnost zapsána do obchodního rejstříku, rozhodnutí nabylo ovšem právní moci 
až 5.1.2000, z důvodu zapsání chybného jména jednatele vinou soudu.  

Nová obchodní společnost převzala s náplní práce odboru správy bytů i 3 stávající zaměstnance, 
včetně vedoucí odboru. Nově byli přijati do pracovního poměru 2 topiči. V současné době vlastní společnost 
živnostenské listy na následující druhy živností: 
1. zabezpečování správy movitého a nemovitého majetku 
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
3. pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor 
4. zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
5. úklidové služby 
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  Hlavní pracovní náplní společnosti bude zabezpečování správy movitého a nemovitého majetku 
vlastníků bytových jednotek a majetku Města Kuřimi na základě smluvních vztahů. Pro tyto účely byly založeny 
3 bankovní účty – první slouží k peněžním tokům týkající se samotného chodu společnosti – podnikatelský účet, 
druhý je účtem zúčtovacím – zálohy na služby a na třetím účtu jsou uloženy prostředky fondů oprav. 
 Organizační struktura společnosti vypadá od 1.1.2000 následovně: 
1. Valná hromada = Městské zastupitelstvo 
2. Dozorčí rada = 3 členná 
3. Jednatel 
4. Odpovědný zástupce 
5. Technik + účetní + 2 x topič 

V souvislosti se vznikem nové společnosti a vyjasnění kompetencí jednotlivých zaměstnanců a orgánů 
společnosti byl vypracován organizační řád, který je MZ předkládán ke schválení.  
 

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

Schválené změny : 
změnami  (o změnách hlasováno a přijat názor prosté většiny) 

- bod 3.2. a)(Mzdového řádu)Odměna statutárních orgánů : 
    Odměna jednateli ve výši 5000,- + 5%  zisku schválena. (Hlasováno pro 6, proti 4,  

zdrž.1). 
 Odměna členů dozorčí rady ve výši 4000,-/rok  neschválena (Hlasováno pro5, proti 6) 

 -          b) Tvorba mzdy zaměstnanců 
  Neschválen navrhovaný procentuální podíl na zisku odpovědného zástupce, účetního-

technika, ani technika (Hlasováno pro 2). 
 

 
Diskuze k odměnám statutárních orgánů a mzdě zaměstnanců: 
Dr.Holman - právo určit výši odměn by měl mít ten, kdo organizaci vede. Podmiňuje schválení „Organizačního 

řádu“  změnami  (o změnách hlasováno a přijat názor prosté většiny). Neschvaluje : 
- jednateli k odměně ještě 5% ze zisku 
- odměnu členům dozorčí rady ( 4000,-/rok ) 
- procentuální podíl na zisku odpovědného zástupce, účetního-technika, ani technika  

Dr.Poledňák  - většina peněz je od vlastníků bytů, pokud nebudou se správou spokojeni, nebo budou mít pocit 
že platí za správu mnoho, mají možnost výběru jiného správce.  Odměna 5 % na zisku  není nic 
neobvyklého, je to motivující a vede to k úsporám. 

P.Vodka        - s návrhy odměn tak jak jsou předloženy  MSBK s.r.o. souhlasí. 
M.Uchytil      - domnívá se, že náklady MSBK s.r.o.budou vyšší  než zisk. 
Dr.Poledňák  - nesouhlasí, předpokládá samofinancovatelnost organizace. 
Ing.Varmužka - 1 zaměstnanec byl propuštěn, náklady navíc budou z platby nájemného. Ale budou další příjmy 

které jsme dosud neměli.  Rovněž se domnívá se, že MSBK  bude samofinancovatelná. 
Dr.Holman - trvá na vyloučení  procentuálního podílu ze zisku, odměnu jim může stanovit manažer.  Trvá na 

tom, aby náklady na chod byly jako doposud SB a ne vyšší.. 
Ing.Fikar (z veřejnosti) - kdo uhradí případnou ztrátu organizace ? 
Dr.Poledňák – je to organizace se 100% účastí města, tak jako dosud případnou ztrátu uhradí město. 
Dr.Holman  - v případě, že nebude  přijato navržené usnesení, navrhuje dohadovací řízení a přijmout názor 

prosté většiny.  
 

7. Fond  na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
7.1. Poskytnutí příspěvků v novém kole (příl. 12A-C) 
 
Přijaté usnesení : 59/2000 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle doporučení komise se změnami 
Hlasováno :  pro 11 
 
Městské zastupitelstvo svým usnesením čís. 1029/2000 ze dne 24.1.2000 vyhlásila další kolo  výběrového řízení 
na poskytnutí příspěvků z KF. Komise se sešla  v úterý 22.2.v počtu 8 členů (usnášení schopná) a doporučila 
schválení příspěvků ve výši max.302.500,- Kč. 

 10



       Předkládá : Rostislav Ekl – předseda komise 
       Vyřizuje :    SO Stražovská 
 
Diskuze: 
Holman - je a bude proti, aby se příspěvky poskytovaly na akce, které již prošly.  
Návrhy a změny oproti předkládanému doporučení komise kulturního fondu : 
Dr.Poledňák  - navrhuje změnu :  

- v bodu 9 (žádost církve římskokatolické) – navrhuje schválení 3.000,- za 1 
divadelní (pěvecké) představení - pro 9 - schváleno 
Připomínka Dr.Holmana : - komise došla k závěru, že je možné vstupné vybírat., 
proto byla žádaná suma snížena). 

 - v bodu 18 (T.O.Llano Estacado) - navrhuje poskytnout žádané 3.000,- na country 
bál -  pro 9 - schváleno 
- bod 19 (žádost klubu maminek) - navrhuje poskytnout žádaných 7.000,- na 
zaplacení lektorů - pro 8, proti,1, zdrž2 - neschváleno 

   Připomínka  Dr.Holmana - v žádosti byly komerční prezentace např. firmy Ikea. 
       J.Brabec - nebylo řečeno, že to bude prezentace  firmy Ikea, ale po 

rozhovoru s aktivistkami nevyplynula nějaká komerčnost. 
Kdybych byl přítomen na jednání komise, hlasoval by pro 
schválení částky. 

Dodatečně byla projednána a schválena členy MěZ žádost p.A.Kadlece o příspěvek, kterou komise KF 
neprojednala z důvodu členství jmenovaného v této komisi : 
Pan A.Kadlec žádá  o příspěvek na Koncert dechových a smyčcových nástrojů ve dnech 7.5. a 8.5.2000 v 
 celkové výši 35.000,- Kč.  Na koncertu dechové hudby „Stříbrňka“ bude vybíráno vstupné 40,- Kč 
 
Přestávka 18:30 - 18:50 hodin. 
 
 
 
7.2. Žádost  ZUŠ o prodloužení platnosti smlouvy čís. KF 37/99 (příl. 13,A) 
 
Přijaté usnesení : 1060/2000 - MZ schvaluje prodloužení platnosti smlouvy mezi Městem Kuřim a Základní 

uměleckou školou v Kuřimi o příspěvek na vydání almanachu ZUŠ k 50. výročí školy 
(smlouva KF  37/99). 

Hlasováno : pro 11 
 
Na základě přijatí usnesení MZ čís. 1129/99  byla se Základní uměleckou školou sepsány smlouva na poskytnutí 
příspěvku v souvislosti s vydáním almanachu k 50. výročí školy.  Smlouva byla  standardně uzavřena s platností 
6 měsíců.  

Ředitel školy p.Jiří Vichta žádá po domluvě se členem MZ Dr.Holmanem o prodloužení platnosti 
smlouvy, neboť termín čerpání příspěvku již vypršel. 
 
 
 
7.3. Petr Kvíčala x Petr Novotný – Galerie Velvet – stížnost (příl. 14A-D  ) 
 
Dne 26.2.1999 si p.Petr Kvíčala podal žádost prostřednictvím Galerie Velvet o příspěvek ve výši 30 tis. z Fondu 
na podporu kulturní a spolkové činnosti (KF) na vydání autorského  katalogu ku příležitosti  výstav v Praze, 
Brně a Ústí n.Labem. Dne 4.3.99 komise KF  žádost posoudila a  doporučila schválení příspěvku ve výši 
22.500,- Kč. Na jednání MěZ byla žádost p.P.Kvíčely sloučena s žádostí majitele Galerie Velvet p.Petra 
Novotného o příspěvek na  výstavnictví tak, že byla schválena celková suma 36 tis. bez  konkrétního členění 
účelů plnění.  
Dne 9.2.2000 byla doručena na MěÚ stížnost p.P.Kvíčaly na p.Petra Novotného, že mu neposkytl žádné přímé 
prostředky na vydání katalogu, nýbrž pouze od něj koupil  10 ks. katalogů, čímž považuje celou záležitost za 
vyřízenou. 

Komise KF byla se stížností p.Petra Kvíčaly seznámena a na svém jednání dne 22.2.2000 konstatovala, 
že smlouvy o příspěvek z kulturního fondu (smlouva KF – 17/99) byla uzavřena dle stanoviska MZ. V příloze je 
zaslána kopie doporučení komise KF tak, jak je projednala  na svém jednání dne 4-3.1999 a doporučila ke 
schválení MěZ. 
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Diskuze: 
P.Kvíčala – „s Ing.Novotným jako galeristou jsme se dohodly, že jeho prostřednictvím požádám o příspěvek. 

Komise KF doporučila MěZ schválit mi na vydání katalogu příspěvek 22 tis. Kč.  MěZ schválilo 
příspěvek  společně  s žádostí p.Novotného ve výši 36 tis. Ing.Novotný mi sdělil že příspěvek bude 
vyplacen koncem roku 99. Potom mi řekl, že MěZ neurčilo, v jaké výši  mu má být příspěvek 
poskytnut“. 
Domnívá se, že MěZ nerozhodlo šťastně tím, že nepřerozdělilo příspěvek mezi galerii a jeho. 
Požádal o  schválení příspěvku v té výši, v jaké byl doporučen komisí KF. 

Dr.Holman - MěZ se legitimně usneseno na něčem jiném, než  co doporučila komise KF.  A ve skutečnosti 
smlouva říkala, že příspěvek má být i na vydání katalogu, ale neříkala v jaké částce. Smlouva byla 
legitimně naplněna, její platnost již vypršela. Někdo z MěZ navrhnout, aby Vám byl poskytnut 
další, dodatečný příspěvek. 

P.Kvíčala - jak se na to dívá MěZ, když já dostanu příspěvek  a někdo na můj  projekt  vyinkasoval peníze ? 
Dr.Poledňák navrhuje konstatovat, že smlouva KF 17/99 porušena nebyla a  poskytnout p.P.Kvíčalovi další 

příspěvek 20 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení : 1061/2000 - Ke stížnosti p.Petra Kvíčaly (č.j. 684/2000) MZ konstatuje, že smlouva KF 

17/99 porušena nebyla a u vědomí si nedorozumění při čerpání příspěvku, schvaluje 
dodatečně p.Petru Kvíčalovi  příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti ve 
výši 20.000,- Kč na úhradu již vydaného katalogu. 

Hlasováno : pro 9, proti 1, zdrž.1 
 
 
 
7.4. Kuřimské kulturní léto , otevřený dopis členům městského zastupitelstva (příl. 

17,17A) 
 
Přijaté usnesení : 1062/2000  

   MZ vyhlašuje záměr uspořádat „Kuřimské kulturní léto 2000“. 
   MZ jmenuje Přípravný výbor KKL  ve složení : Ing.Miloš Kotek, Jiří Brabec, Aleš Kadlec, 

Drago Sukalovský a Jiří Vichta. 
 
Přijaté usnesení : 1063/2000 

   MZ pověřuje Přípravný výbor Kuřimského kulturního léta přípravou návrhu organizace 
programu a přibližného rozpočtu KKL, který přípravný výbor předloží ke schválení MěR do 
28.3.2000.  
MZ schvaluje finanční limit na uspořádání Kuřimského kulturního léta do výše 200.000,- 
Kč a jeho čerpání z   Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 

 
 
Přijaté usnesení : 1064/2000 - MZ vyzývá pořadatele kulturních akcí ve městě a zájemce o spolupráci, aby 

svoji představu o možné spolupráci sdělili členům  Přípravného výboru KKL do konce 
měsíce března. 

 
Hlasováno pro všechny  3 usnesení současně :pro 11 
 
Pan Jan Brabec, který se aktivně angažuje v kulturních akcích a pořadech nejen v nejbližším okolí Kuřimi a 
Brna, ale spolupracuje s rozhlasem i v jiných krajích republiky, žádá město o finanční a organizační pomoc při 
obnovení a rozšíření systematické kulturní činnosti v Kuřimi, utlumené na počátku 90. let. 
 K tomuto účelu předpokládá vytvořit skupinu organizátorů, kteří  dojednají vystoupení  a budou 
garantovat organizaci akcí. Ze stany města Kuřimi předpokládají : záštitu, peníze, důvěra a pomoc v propagaci. 
K akcím hodlají využívat otevřené nádvoří kuřimského zámku a stávajících prostor zařízení města s vyhlídkou 
na stabilní „kulturní středisko“. 
 Pro letošní rok navrhuje navrhuje  uskutečnit tzv. „Kuřimské zámecké kulturní léto“ :dechovka, folk a 
country, rock a alternativa, world  a ethno, Jazz, divadlo, kina a pod. 
 Na uskutečnění cca 10 akcí  žádá uvolnit z městského rozpočtu min. 200 tis. Kč. 
 
        Předkládá: Dr.David Holman – člen MZ 
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Diskuze: 
Dr.Holman - iniciativa „KKK“ se opírá o lidi zkušené v organizaci kulturních akcí. Jedná se o akci otevřenou, 

může se k aktivitě připojit každý, kdo má zájem  pro kulturu v Kuřimi něco udělat. 
J. Brabec - jediný problém vidím v konečném rozpočtování, protože během roku se může naskytnout kulturní 

akce se kterou  nebylo počítáno a nebude finančně zajištěna. 
Odhaduje finanční náročnost cca 300 tisíc.  

 
Přijaté usnesení : 1065/2000 - MZ vyhlašuje další kola výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu  na 

podporu kulturní a spolkové činnosti. Žádosti o příspěvek se předkládají na MěÚ 
v termínech do 15.5.2000 a do 18.9.2000.  

Hlasováno : pro 11 
 
 
 

8.Různé 
 
8.1. Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové výstavby v r. 

2000 - vyhlášení 
 
Přijaté usnesení : 1066/2000 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu 

bytové výstavby v roce 2000 dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 ze dne 25.8.1997 – úplné 
znění po novele č. 3/98 ze dne 14.4.1998. Vyplněné a doložené žádosti o půjčky se 
předkládají na MěÚ na předepsaném formuláři v termínu od 7.3.2000 do 30.4.2000 včetně. 

Hlasováno : pro 11 
 
Správní odbor MěÚ  Kuřimi předkládá v souladu s článkem VI, odst. 2(, vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o 
poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997, úplné znění po novele č. 3/98 ze 14.4.1998 ke 
schválení a vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové výstavby. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:    Lenka Krejčová 

 
Materiál pod bodem 8.2. byl  rozeslán dodatečně, starosta nechal hlasovat, zda bude tento materiál  dnes 
projednán – hlasováním schváleno. 
 
 
 
 
 
8.2. Fond rozvoje bydlení - I. kolo výběrového řízení (příloha č.18A )  
 
Přijaté usnesení : 1067/2000 - MZ schvaluje  poskytnutí půjček z  „Fondu rozvoje bydlení“(FRB) – I.kolo 

v roce 2000 dle návrhu. 
Hlasováno : pro 11 
 
Do I. kola výběrového řízení v roce 2000 se v termínu do 21.2.2000 přihlásilo celkem 10 žadatelů o půjčku 
z FRB. Jejich seznam je přílohou tohoto návrhu. 
 
Návrh na poskytnutí půjček z FRB: 
Všech 10 žadatelů žádá o půjčku poprvé, proto navrhujeme poskytnout půjčku všem s následujícími úpravami: 
- při souběhu více účelů do max. výšky 100.000,- Kč – jedná se o žadatele pod pořad.č. 5, 7 a 8  
- žadateli pod pořad. č.9 snížit požadavek na 150.000,- Kč /  půdní vestavba / - v souladu s vyhláškou města 
- s žadateli, kteří dosud nepředložili stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s prováděnou 

rekonstrukcí sepsat smlouvu o půjčce až po předložení dokladu 
 
Uvedený návrh vychází z obvyklých kritérií.  Součet všech požadavků bez úprav: 1,288.000,- Kč. Zachováním 
výše uvedeného mechanismu dojde ke snížení celkové částky na 998.000,- Kč. Tato částka je v porovnání 
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s předchozími výběrovými řízeními relativně nízká. V porovnání s uplynulými roky však po novele vyhlášky z 
9/99 může být vyhlášeno výběrové řízení ne jednou, ale až 4 x ročně. 
 

                                                                             Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                     Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
8.3. Petice občanů ul.Nádražní 1260 a 1261 (příl. 16A,B) 
 
Na městskou radu se obrátili někteří  obyvatelé  bytového  domu ul.Nádražní 1260 a 1261 s peticí, v níž 
vyjádřili nesouhlas s výší poplatku za vyhrazení parkového stání pro soukromá vozidla (za 1 vozidlo zaplatí 
žadatel  4.000,-/rok, dle vyhlášky  města čís. 3/99).  
 Městská rada výhrady občanů uvedené lokality projednala a schválila usn. č. 85/2000 znění odpovědi 
(viz příloha), ale změnu předmětné vyhlášky v článku poplatků za vyhrazená  parkovací místa nepředkládá. 
 
         Předkládá : Ing.M.Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek -   za vyhrazení 1 parkovacího stání (VPS) bylo vybíráno v r. 1999 1000,- Kč, po změně vyhlášky 

bylo byla cena změněna na 4000 Kč. Tento návrh vznikl z nespokojenosti občanů, neboť 
vyhrazením stání  byla parkovací místa (PM) na ul.Nádražní byla „zablokována“ a pro náhodné či 
jiné občany.  Vybudování 1 PM stojí cca 20 tis. Kč, jeho  pronájem za 1000,-/rok byl hodnocen 
jako nízký. Pro invalidní občany je pronájem samozřejmě zdarma, pro zásobování 2000 Kč. 

Dr.Holman - k 29.2. nikdo z těch, kdo byl vyzván (předplatitelů z r. 1999)  k zaplacení parkovného na r. 2000 - 
nezaplatil. 
Navrhuje, aby v této lokalitě, vzhledem k nedostatku PM, nebylo vyhrazené parkování dovoleno, 
případně by příslušní odbor MěÚ  povolil dle své úvahy vyhrazení PM jen do určité míry. Dále by   
město mohlo projednat s vedením DPD možnost šikmého parkování (i na části chodníku) v době, 
kdy již vyhrazení pro lékaře nebo zásobování není nutné (jednalo by se o časově omezené stání.  

M.Uchytil –   kolik občanů si  předplatilo na letošní rok park. stání ? 
Ing.Kotek  -   prozatím celkem  4 občané, z toho 1 z ul.Nádražní (firemní parkování). 
M.Uchytil -  nesouhlasí s výší poplatku za vyhrazené parkovací státní. Domnívá se, že tímto opatřením město 

prodělá, neboť si nikdo tuto službu nebude chtít zaplatit. 
P.Vodka  -  obec má právo toto zpoplatnit. Pokud by se mělo dnes jednat o snížení poplatků (ve schválené 

vyhlášce) tak na základě  žádosti o její  změnu. 
Dr.Holman - na jednání se signatáři petice bylo dohodnuto, že bude řešeno tak, jak jsem již řekl. 
M.Uchytil  - nesouhlasím, občané v této lokalitě jsou již s tímto systémem seznámeni, město tak přijde tak o 

peníze. 
Dr.Holman – bylo řečeno, že je možné, aby si parkování  zaplatili. Město jim to umožní, ale za určitý poplatek.  

Řešení celé ul.Nádražní bude po „objevení dalších parkovacích míst - mezi  DPD a nájemním 
domem Ing.Fikara. 

Signatáři, obyvatelé ul.Nádražní - na ul.Nádražní je málo parkovacích míst, nutíte lidi platit vysoké částky. za 
vyhrazení PM. Náklady na vybudování l parkoviště nejsou tak vysoké, jak Ing.Kotek prezentoval.  
Pokud se nezmění výše poplatku, navrhujeme, aby v této lokalitě bylo zakázáno vyhrazené 
parkování. 

Ing.Kotek -   parkovací místo má tuto hodnotu. 
V.Zejda  - situace s parkováním je podobná v celém městě. Stávající systém vyhovoval jen několika 

předplatitelům, pro další zájemce místa přímo na parkovišti nejsou. Problém je v tom, že 
parkovací místa jsou o kousek dál a ne přímo pod okny. Nechali jsme zpracovat projekt firmou, 
která vytipovala, kde se dají další parkovací místa vybudovat. Další PM jsou plánována na nám.1. 
května. I tam můžou z ul.Nádražní  parkovat. 

M.Magniová - jak město zajistí, že to vyhrazené místo bude opravdu vždy volné ? 
Ing.Kotek  -  město není garantem, pokud budou místa neoprávněně obsazená, pořádek by měla zjednat policie. 
Ing.Brabec – upozorňuje, že zpevněné plochy byly zbudovány kvůli požární technice, která má nedaleko garáže 

– parková  stání  vedle penzionu by tak bránila v průjezdu.  
 
Přijaté usnesení : 1068/2000 - MZ ukládá tajemníkovi MěÚ zahájit jednání s vedením Penzionu pro důchodce 

na ul.Zahradní 1275  v Kuřimi o koordinaci režimu parkování před objektem. 
Hlasováno : pro 11 
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P.Vodka navrhuje, aby odbor výstavby zrevidoval, zda  vyhrazených  parkovacích míst na ul.Nádražní není 

vyhrazeno mnoho. 
Přijaté usnesení : 1069/2000 - MZ žádá správce místních komunikací  Kuřimi, aby posoudil přiměřenost počtu 

trvale vyhrazených  placených  parkovacích stání v lokalitě ul.Nádražní. 
Hlasováno : pro 9, zdrž.2 - schváleno 
 
Přestávka 20:15 - 20:35 hod. 
 
 
 
8.4. Návrh na upuštění od vymáhání dlužné částky od Jiřího Hlaváčka   (příl. 19) 

 
Přijaté usnesení : 1070/2000 - MZ schvaluje upuštění od vymáhání dlužné částky od p.Jiřího Hlaváčka za 

pronájem plaveckého areálu v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 10, proti 1 
 
9. června roku 1994 byla uzavřena nájemní smlouva mezi Městem Kuřimí a pány Jiřím Hlaváčkem a ing. 
Jaroslavem Kolaříkem, jejíž předmětem byl nájem Plaveckého areálu. Z této smlouvy vyplývalo, že nájemci 
jsou povinni platit nájemné 300 000 Kč ročně ve čtvrtletních splátkách. Tito ovšem dle smlouvy o majetek 
nepečovali a nespláceli řádně a včas ani dohodnutou částku. Vzhledem k této skutečnosti jim byla dána  k datu 
10.3.1995 výpověď z této nájemní smlouvy a tuto schválila i MR dne 14.3.1995. Povinným k úhradě dlužné 
částky byl a stále je Jiří Hlaváček. 
 Ještě v březnu téhož roku byla  J. Hlaváčkovi zaslána výstraha k úhradě a byla provedena inventarizace 
dlužných částek. Touto bylo zjištěno, že celková dlužná částka činí 254 471,60 Kč. Jelikož pan Hlaváček na 
žádné výzvy nereagoval, ani na poslední ze dne 14.12.1998, byla téhož dne podána žaloba k městskému soudu 
v Brně, v které bylo požadováno vynesení rozsudku ve smyslu povinnosti úhrady dlužné částky, nákladů řízení a 
poplatku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.   
 Na základě této žaloby byl Městským soudem vydán platební rozkaz na úhradu dlužné částky a nákladů 
řízení. Ani na tento nebylo reflektováno, jelikož se ani pátráním nepodařilo zjistit místo pobytu pana Hlaváčka. 
 Z výše uvedených skutečností je patrné, že vymáhání dlužné částky bude velice složité, ne – li přímo 
nemožné, a proto je navrhováno, aby bylo od vymáhání dlužné částky upuštěno. Dalším důvodem podporujícím 
tento návrh je ekonomická úvaha, podpořená reálnými čísly, o možnostech financování plaveckého areálu. 
 V době podpisu smlouvy s výše uvedenými osobami se zdálo za nejlepší řešení provozování 
Plaveckého areálu to řešení, kdy město Plavecký areál pronajme a příjmy z tohoto pronájmu budou opět 
investovány zpět. Nyní, po 5 letech samostatného provozování tohoto zařízení sami víme, že se Plavecký areál 
nedá provozovat tak, abychom uhradili veškeré nutné náklady a ještě odváděli nájem. Naopak, od roku 1995 
provoz dotujeme, a to částkami v rozmezí od 1 876 629 Kč v roce 1999 až po částku 2 597 517 Kč v roce 1996. 
I když tato čísla vypadají hrozivě, praxe s provozováním plaveckých areálů v celé České republice ukazuje, že 
hospodářský výsledek plaveckého areálu v Kuřimi patří mezi nejlepší, což dokazují i odborné studie. 
 
Shrnutí: 

Závěrem lze říci, že existují 3 významné důvody pro ukončení vymáhání dluhu pana Hlaváčka, a to: 
1. Pan Hlaváček je nezvěstný a lze pochybovat o tom, že soudní řízení s ním skončí tím výsledkem, že dojde k 

zaplacením dluhu. 
2. Sama praxe ukázala, že Plavecký areál nelze v současnosti provozovat se ziskem, tudíž je paradoxní chtít po 

provozovateli úhradu nájmu. 
3. Po konzultaci s právníky v této kauze hrozí fakt, že celý případ je promlčen ( dle prozkoumání dat na  
       jednotlivých obsílkách ).   
        Předkládá: Ing. František Veselý  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák krátce vysvětlil celou záležitost. 
Ing.Veselý  - vysvětlil  způsob „hospodaření“  p.Hlaváčka  na PA a vyslovil domněnku, že celá záležitost je 

z právního hlediska již zřejmě promlčena. Dále upozornil. že p.Hlaváček je již delší dobu 
nezvěstný. 

Ing.Fikar     -   v době, když jsem otevřel tento problém na kontrolní komisi, nebyla  kauza ještě promlčena.  
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Interpelace :  zjistit, zda je již kauza dluhu p.Hlaváčka promlčena. 
 
 
 
8.5. Žádost o půjčku MTCK s.r.o. (příl.20) 
 
Přijaté usnesení : 1071/2000 - MZ schvaluje půjčku MTCK s.r.o. ve výši 650.000,- Kč s dobou splatnosti do 3 

let a s úrokem + 5% nad sazbu ČNB, za účelem  zajištění rozšířené nabídky vysílaných 
programů  TKR. 

Hlasováno : pro 10, proti 1 - schváleno 
 
Z důvodu zájmu veřejnosti  o rozšíření nabídky vysílaných programů, chce provozovatel  kabelové televize 
rozšířit současnou nabídku  o placené programy.  Jedná se o 10 programů s max. cenou 160,- a o program  HBO 
za cenu 210,-. 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. Je zřejmé, že 
město jako vlastník  TKR touto půjčkou umožní rozvoj  kabelové televize a umožní občanům  přístup i k jiným 
programům. Úročení půjčky je ponecháno na zvážení MěZ , ale předpokládáme, že nebude vyšší než 5% nad 
sazbu ČNB. 
         Předkládá : M.Uchytil, člen MZ  
Diskuze:  
Ing.Krupica – se domnívá, že za žádanou sumu 500 tis. není možné projekt zrealizovat. Navrhuje uvolnit 650 

tis.  s čerpáním do 30.6.  s tím, že by  se muselo na zprovoznění HBO uvolnit ještě cca 100 tis. 
Kč.  Investice by měly obsahovat i zafiltrování sítě a její zajištění proti narušení. 
V zál. prodeje TKR zjistil. že je  prodejná za cca 20 mil., ale prodej nedoporučuje. Obává se 
nárůstu poplatků až  na cca 900 Kč/měsíc.  

Dr.Holman -  město není v tuto chvíli stejně připraveno rozhodnout  o prodeji TKR 
Ing.Krupica - kabelová  televize v této  chvíli není výdělková, lze chápat  udržení TKR jako službu občanovi. 
M.Uchytil   - co se týče účetních operací,  je TKR mírně ziskový. Je přesvědčen, že  se půjčka 650 tis.během 3 

let splatí. 
Diskuze Ing.Sukalovský (Zlobice), Z.Kříže (bývalého jednatele MTCK) a Ing.Krupici – ziskovosti a návratnosti 
investic města do TKR a s tím související  půjčky 10 mil.Kč. 
Starosta nechal hlasovat o ukončení diskuze k uvedenému tématu : pro  9 – ukončení diskuze schváleno. 
 
 
 
Informace starosty : 
- Ve 20:00 ve čtvrtek se uskuteční  jednání členů MZ o prodeji ubytovny „Wolkerova“. 
- V souvislosti s výstavbou prodejny „Mana“ na nám.l. května vzniká mezi obyvateli náměstí obavy, že se jim 
stavbou děje „újma“. Jako kompenzaci újmy navrhuje přednostní dostavbu  komunikace v zadním traktu 
stávajícího objektu. Investice by přišla města na  600 -700 tis Kč. 
 
Hlasováno, aby usnesení  o  plánu investic bylo doplněno o „vybudování příjezdové komunikace v zadním 
traktu nám.1.května  s finančním. limitem 700 tis Kč „ 
Hlasováno : pro 9,proti 2 – schváleno 
 
Dr.Holman - dotaz, kdy bude MZ informováno o plnění usnesení MZ. 
Ing.Veselý -  plnění usnesení jsou zveřejněná na počítačové síti MěÚ a budou i na internetu. 
M.Uchytil - na minulém  jednání MZ bylo dohodnuto, že bude předložen na MZ návrh úpravy  některých 

nájemních smluv 
P.Vodka    - na MR byla zál. projednána, po zpracování bude předložena. 
p.Szabová (z veřejnosti)  upozornila na problém psích exkrementů v hustěji obydlených částech Kuřimi - 

vyhláška existuje, ale žádné pokuty za nedodržení  vyhlášky vybrány nebyly. Navrhuje, aby se 
v Kuřimi  umístily koše a případně i sáčky na tyto exkrementy. Navrhuje, aby poplatek za držení 
psa byl využit na úklid veřejných prostranství. 

Ing.Kotek - v Kuřimi je 2 tis. evidovaných psů, na poplatcích se vybere cca 100 tis. Kč.  Ing.Hamřík, vedoucí 
odboru život. prostředí má nějaký plán, jak toto  řešit.  

Ing.J.Brabec - 1. Jaký byl hospodářský výsledek kabelovky? 
M.Uchytil     - plus 60-70 tis. 
Ing.J.Brabec  - máte garantované  zájemce o rozšířenou nabídku ? 
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M-Uchytil     - garance nikde nejsou. 
Ing.J.Brabec - jak bude zajištěno odfiltrování ? (nežádá odpověď) 
M.Uchytil    - odfiltrování bude zajištěno a hlídáno. 
Ing.J.brabec -  žádá zdokladovat, že cca na 1/2 investic mají  garanci od občanů a  na 2. polovinu MTKC půjčit. 
M.Uchytil   .- pokud bych měl nést odpovědnost za TKR, pak bych se měl  podílet i na zisku, ale tak to nebude. 
Pan Jiří Brabec (Zlobice) předal starostovi a Ing.Novotné (ředitelce  střední školy se sídlem na zámku v Kuřimi) 

vlajku Tibetu ku příležitosti nadcházejícího výročí.  Informoval, že pro studenty místní střední 
školy bude uspořádána přednáška dne 10.3. 

 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1041/2000 - MZ bere na vědomí složení slibu nového člena Městského zastupitelstva Kuřimi p. Martina Vičara  
(1972), Kuřim, Tyršova 209. 
 
1042/2000 - MZ schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Města Kuřimi a to pozemku  parc.č.  2994/6 o 
výměře 3.666m2, pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1223/1 o 
výměře 7.541 m2, část pozemku parc.č. 2994/5, díl „i“ o výměře 203 m2, díl „j“ o výměře 512 m2, díl „k“ o 
výměře 1061 m2 – vše dle GP zak.č. 915-67/95 ze dne 17.3.1995, za pozemek parc.č. 2996/4 o výměře 15.653 
m2 (dle GP č.1186-64/1999 z 4.5.1999)  ve vlastnictví společnosti s r.o. Vaillant, vše v k.ú.Kuřim. 
 
1043/2000 - MZ schvaluje výkup pozemku parc.č.1419/2 o výměře 11 m2 a pozemku parc.č. 1419/3 o výměře 
172 m2, vše v k.ú.Lelekovice od vlastníka Města Brna, za cenu dle znaleckého posudku + příp. náklady spojené 
s převodem. 
 
1044/2000 - MZ schvaluje bezúplatné (příp. za symbolickou cenu)  zřízení věcného břemene pro stavbu – 
trasu odpadního trubního řadu z vodojemu Kuřim-Podlesí pro oprávněného Město Kuřim a BVaK, a.s. Brno 
přes pozemky  ve vlastnictví Města Brna. 
 
1045/2000 - MZ  schvaluje  pronájem  části  pozemku   parc. č.  1432  k. ú.  Kuřim  o   výměře  36 m2 ke 
zřízení letní zahrádky na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 97,- Kč/m2/rok 2000 s roční 
valorizací paní Evě Rozsypalové, Lipůvka čp.346 – provozovatelce PIZZERIE KANAS v Kuřimi. 
 
 
1046/2000 - MZ schvaluje dodatek NS s organizací Junák – svaz skautů a skautek České republiky, středisko 
603 16 Kuřim, kterým se sjednává pronájem části pozemku parc. č. 3071 k.ú. Kuřim o výměře cca 60 x 40 m na 
dobu určitou 10 let od podpisu dodatku. Po jejím uplynutí přechází nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 
2 roky. 
 
1047/2000 - MZ schvaluje změnu usn. MZ č. 1194/99 ze dne 18.10.1999 a souhlasí s odprodejem části 
poz.parc.č. 1782 k.ú.Kuřim o výměře cca 10 m2 Jihomoravské energetice, a.s. Brno, Lidická 36 k  výstavbě 
trafostanice v Kuřimi za cenu znaleckého posudku, minimálně však 210,- Kč/m2 pozemku + náklady spojené 
s převodem. Do doby kolaudace a geometrického  zaměření stavby bude uzavřena „Smlouva o budoucí kupní 
smlouvě“. 
 
1048/2000 - MZ schvaluje adresný záměr na pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 
30 m2 za účelem uzavření pozemku 1081/1 k.ú.Kuřim, který je vlastnictvím manž. Štěpánkových na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 1,50 Kč/m2/rok s roční valorizací s podmínkou umožnění 
vstupu majitelům, příp. uživatelům garáží ul. Hybešova za účelem údržby, oprav apod. 
 
1049/2000 - MZ schvaluje zprávu o  konceptu a  návrhu změny č. II územního plánu města Kuřimi a  vyhlášku 
č.1/2000, změnu „D“ územního plánu. 
 
1050/2000 - MZ schvaluje program obnovy venkova pro Kuřim – Podlesí. 
 
1051/2000 - MZ schvaluje výsledek VŘ na dodavatele „Projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace 
ul. Podhoří – II.etapa" v  Kuřimi a souhlasí s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek. 
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1052/2000 - MZ schvaluje změnu plánu investic č.12. s doplněním akce „vybudování zpevněných a 
parkovacích ploch ve vnitrobloku podnikatelských  domů na nám.1. května“ s finančním limitem do 700.000,- 
Kč a s prioritou 2. 
 
1053/2000 - MZ bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  za rok 1999. 
 
1054/2000 - MZ bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi za rok 1999. 
 
1055/2000 - MZ konstatuje záměr města realizovat s využitím úvěru rozestavěný objekt mateřské školy na ul. 
Zahradní, jako novou budovu Základní umělecké školy, případně kombinaci MŠ a ZUŠ. Za tímto účelem MZ 
ukládá MR  zajistit vypracování ideové studie dostavby a předjednat podmínky úvěru. 
 
1056/2000 - MZ schvaluje  výsledky inventarizace majetku Města Kuřimi k 31.12.1999. 
 
1057/2000 - MZ bere na vědomí  zprávu o transformaci odboru správy bytů MěÚ na Městskou správu bytů 
Kuřim, s.r.o.  
 
1058/2000 - MZ schvaluje organizační řád společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. se změnami. 
 
1059/2000 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle 
doporučení komise se změnami. 
 
1060/2000 - MZ schvaluje prodloužení platnosti smlouvy mezi Městem Kuřim a Základní uměleckou školou 
v Kuřimi o příspěvek na vydání almanachu ZUŠ k 50. výročí školy (smlouva KF  37/99). 
 
1061/2000 - Ke stížnosti p. Petra Kvíčaly (č.j. 684/2000) MZ konstatuje, že smlouva KF 17/99 porušena nebyla 
a u vědomí si nedorozumění při čerpání příspěvku, schvaluje dodatečně p.Petru Kvíčalovi  příspěvek z Fondu 
na podporu kulturní a spolkové činnosti ve výši 20.000,- Kč na úhradu již vydaného katalogu. 
 
1062/2000  
MZ vyhlašuje záměr uspořádat „Kuřimské kulturní léto 2000“. 
MZ jmenuje Přípravný výbor KKL ve složení : Ing.Miloš Kotek, Jiří Brabec, Aleš Kadlec, Drago Sukalovský a 
Jiří Vichta. 
 
1063/2000- MZ pověřuje Přípravný výbor Kuřimského kulturního léta přípravou návrhu organizace programu 
a přibližného rozpočtu KKL, který přípravný výbor předloží ke schválení MR do 28.3.2000.  
MZ schvaluje finanční limit na uspořádání Kuřimského kulturního léta ve do výše 200.000,- Kč a jeho čerpání 
z   Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 
1064/2000 - MZ vyzývá pořadatele kulturních akcí ve městě a zájemce o spolupráci, aby svoji představu o 
možné spolupráci sdělili členům  Přípravného výboru KKL do konce měsíce března. 
 
1065/2000 - MZ vyhlašuje další kola výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu  na podporu kulturní 
a spolkové činnosti. Žádosti o příspěvek se předkládají na MěÚ v termínech do 15.5.2000 a do 18.9.2000.  
 
1066/2000 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu na podporu bytové výstavby v roce 
2000 dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 ze dne 25.8.1997 – úplné znění po novele č. 3/98 ze dne 14.4.1998. 
Vyplněné a doložené žádosti o půjčky se předkládají na MěÚ na předepsaném formuláři v termínu od 7.3.2000 
do 30.4.2000 včetně. 
 
1067/2000 - MZ schvaluje  poskytnutí půjček z  „Fondu rozvoje bydlení“(FRB) – I.kolo v roce 2000  dle 
návrhu. 
 
1068/2000 - MZ ukládá tajemníkovi MěÚ zahájit jednání s vedením DPD v Kuřimi o koordinaci režimu 
parkování před objektem. 
 
1069/2000 - MZ žádá správce místních komunikací  Kuřimi, aby posoudil přiměřenost počtu trvale 
vyhrazených  placených  parkovacích stání v lokalitě ul.Nádražní. 
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1070/2000 - MZ schvaluje upuštění od vymáhání dlužné částky od p.Jiřího Hlaváčka za pronájem plaveckého 
areálu v Kuřimi. 
 
1071/2000 - MZ schvaluje půjčku MTCK s.r.o. ve výši 650.000,- Kč s dobou splatnosti do 3 let a s úrokem + 
5% nad sazbu ČNB, za účelem  zajištění rozšířené nabídky vysílaných programů  TKR. 
 
Hlasování o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
 
Zapsala : Dana Stražovská 
V Kuřimi dne 6.3.2000 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

P.Vodka           M.Uchytil 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  

1 Slib nového člena MZ p.M.Vičara 
2 Majetkoprávní úkony 

- 2A-B Grafic. příloha 
- 3  Schválení konceptu  a změny ÚP + vyhlášky 
- 4  Program obnovy venkova pro Kuřim – Podlesí 
- 5  VŘ na dodavatele  - rekonstrukce Podhoří 
- 6,6A Změna plánu investic č. 12 
- 7,7A-C Výsledky hospodaření bytových fondů za r. 1999, stav bytových fondů 
- 8,8A-B Výsledky hospodaření města za r. 1999 
- 9  Dostavba objektu MŠ Zahradní 
- 10, 10A Inventarizace majetku města k 31.12.99 
- 11, 11A Městská správa bytů Kuřim s.r.o.– obecné informace 
- 12A-C Kulturní fond I.kolo 2000, Žádost  fy Kotva K.A 
- 13,13,A ZUŠ – žádost o prodloužení platnosti smlouvy 
- 14A-D Stížnost p.Petra Kvíčaly, odpověď p.Petra Novotného, kopie faktur a smlouvy KF 17/99 
- 15  Vyhlášení VŘ na poskytnutí  půjček z FPBV 
- 16A-B Stížnost obyvatel  ul.Nádražní 1259 – parkovací místa 
- 17,17A Otevřený dopis členům MZ p.J.Brabce, Kuřimské kulturní léto 

18,18A FRB – I. kolo VŘ na poskytnutí půjček z FRB 
19 Jiří Hlaváček – návrh na upuštění od vymáhání penále 
20 MTCK – žádost o půjčku 
21 Podnikatelský  záměr  na zakoupení  ubytovny Wolkerova s předpokl. účastí města Kuřimi 
22 Usnesení návrhové komise 

- Pozvánka 
- Prezenční listina 
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