
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 03 / 2000 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 17.4.2000 
 

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

 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.H.Novotná  a  M.Uchytil - pro 10 
 
Návrhová komise :  Ing.M.Krupica  a P.Vodka - pro 10 
 
 
Jednání MěZ v Klubu důchodců na ul.Popkova zahájil zástupce starosty Ing.Miloš Kotek v 17:10 hodin. 
Úvodem přítomno 10 členů MěZ, později se na jednání dostavili MVDr.L.Horáková a starosta 
RNDr.I.Poledňák. 
 
 
Program :  1. Majetkoprávní úkony 

2. Výstavba města, ÚP - návrh  změny č. IV  schváleného územního plánu města 
Kuřimi, změna plánu investic č .13, účast  ve výběrovém 
řízení – “Výstavba veřejně přístupných sportovišť,  

3. Retenční hráz 
4. Dětská  sportoviště    - program 
5. Finanční záležitosti  - návrh registru projektů pro žádost o financování ze zdrojů EU, 

nalezení maximální přijatelné ceny pro zakoupení objektu 
ubytovna Wolkerova 

6. Životní prostředí       - zevrubná zpráva o stavu životního prostředí ve městě Kuřimi a 
přehled vybraných ukazatelů, charakterizujících činnost 
odboru ŽP,  odborné posouzení stavu kuřimských lesů,  

7. Různé -  Městská tržnice, přidělení bytu mimo pořadník,  jmenování nových členů 
dozorčí rady  MTCK s.r.o, kvalita vysílání TKR, plnění 
usnesení MěR a MěZ, cesta za zahradami na Podlesí,.. 

 
Program schválen všemi přítomnými s návrhem  Ing.Krupici  projednat  na tomto jednání rozšíření 
dozorčí rady Městské správy bytů s.r.o. na 5 členů. 
 
 
V 17:15 se na jednání dostavila MVDr.L.Horáková – přítomno 11 členů MěZ. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Manž. Ing. Ctirad a MUDr. Dagmar Štěpánkovi, Kuřim, Na Královkách 935 – 

pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o výměře 30 m2 
k uzavření pozemku, a využívání jako zahrady (příl.1) 

 
Přijaté usnesení  : 1072/2000 - MěZ schvaluje  pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o 

výměře 30 m2 manž. Štěpánkovým, Kuřim, Na Královkách 935 za účelem uzavření 
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pozemku parc.č. 1081/1 k.ú.Kuřim, který je jejich vlastnictvím, 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 
 
Usn.  MZ číslo 1048/2000 ze dne 6.3.2000 byl schválen adresný záměr na pronájem části pozemku 
parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 30 m2 manž. Štěpánkovým k uzavření pozemku parc.č. 1081/1, 
který je jejich vlastnictvím. Podmínky : doba neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 1,50 
Kč/m2/rok s roční valorizací. Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů (od 8.3.2000) zveřejněn – bez 
připomínek. 
 
 
1.2. Pelikán Pavel, Kuřim, Havlíčkova 239 – žádost o odprodej části pozemku 

evidence nemovitostí číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 430 m2   (příl. č. 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1073/2000 - MěZ schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací 

stavby - části pozemku evidence nemovitostí číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 430 
m2 Pavlu Pelikánovi, Kuřim, Havlíčkova 239 k výstavbě penzionu za cenu 
pětinásobku úřední ceny, nejméně však 500,- Kč/m2 s tím, že při nájmu bude 
uhrazena polovina z této ceny a při odprodeji druhá polovina ceny  +  náklady a daň 
z převodu nemovitosti s podmínkou uzavření nájemní smlouvy a budoucí kupní 
smlouvy až po předložení závazného stanoviska ČR OKÚ Brno-venkov, Brno, 
Moravské nám. 6 k prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ  
evidence nemovitostí (EN) číslo 579, na němž má být stavba penzionu realizována a s 
podmínkou vybudování 15 veřejných parkovacích míst  na náklady kupujícího a se 
zachováním územní rezervy pro dalších 15 parkovacích míst. 

Hlasováno : pro 9 
 
Pan Pavel Pelikán požádal o odprodej části pozemku evidence nemovitostí č. 612/2 k.ú.Kuřim o výměře 
cca 430 m2 k výstavbě penzionu. Záměrem investora je vybudovat restaurační a ubytovací zařízení 
(penzion) v části obce, která je charakteristická soustředěnou obytnou zástavbou a nedostatečnou 
občanskou vybaveností sídl. Na Loučkách, Brněnská a nově budovaný obytný soubor díly za Sv. Jánem. 
Pozemek, na němž má být stavba realizována je z části vlastnictvím Města Kuřimi a část je ve vlastnictví 
ČR –OKÚ Brno-venkov, s níž pan Pelikán jedná o možném odprodeji. 
Komise výstavby záměr p.Pelikána k umístění objektu restaurace v lokalitě Brněnská projednala již 
v roce 1999 a k předloženému záměru nemá připomínky. Dle schváleného ÚPN  města předmětná 
lokalita je určena k bydlení v bytových domech, kde jsou přípustné vestavby sloužící k obchodu, 
drobným aktivitám a službám. 
MěR usn. číslo 58/2000 ze dne 22.2.2000 schválila adresný záměr na pronájem a budoucí odprodej  
podmíněný kolaudací stavby. Schválený záměr byl od 24.2.2000 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění  záměru byly podány připomínky  samosprávy družstevních bytů 
ul. Brněnská čp. 1256,1257,1258, v nichž občané vyjadřují nesouhlas se záměrem výstavby penzionu – 
viz příloha 
 
Široká diskuze: 
Ing.Kotek -  obyvatelé ul Brněnská se provozem penzionu obávají  hluku (lokalita je již tak dost zatížena 

hlukem provozem a okolními provozy a příjezdovou komunikací). 
Podmínkou uzavření nájemní a budoucí kupní smlouvy je mino jiné i kladné stanovisko 
OKÚ a to, že nabyvatel zajistí  na vlastní náklady vybudování 15 veřejných parkovacích 
míst. 
Dále navrhuje vytvořit  rezervu pro dalších 15 parkovacích stání. 

p.Pelikán - jedná se o hotelové zařízení – hosté, kteří zde budou bydlet nebudou chtít být rušeni,  bude 
dodržován  noční klid. 

Dr.Marek - proč máte zájem stavět zrovna v této lokalitě ? 
 
p.Pelikán - je to u příjezdu do Kuřimi, v budoucnu  bude zařízení k využití  i  budoucím obyvatelům této 

lokality (restaurace ..). 
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Dr.Marek - volný je pozemek  nedaleko mezi  čerpacími stanicemi. Stavbou penzionu by se ubíralo  z již 
tak sporé zeleně. 

Zástupci samosprávy ul.Brněnská – stěžují si, že lokalita je neúměrně zatěžována provozem podniků 
„Ford Rašino“ (provoz aut ohrožuje děti), „stavebninami Mareš“ (pálí se zde odpad), 
nedaleko jsou  2 čerpací stanice, ze současné výstavby v „dílech za sv.Jánem“ jde zápach a 
hluk. 
Stavba p.Pelikána je další z nepříjemných „mozajek“, který by nás tam čekala, oblast je  již 
nyní přetížená, jsme rušeni i v neděli. 

p.Burian     - obává se vandalismu spojeného s provozem restaurace. 
Dr.Holman   se domnívá, že obavy lidí předmětné lokality jsou přehnané, 
Ing.Kotek   - stavba by musela být  posouzena i  z ekologického hlediska 
Dr.Holman - po dobu výstavby budete  zřejmě rušení, ale provoz penzionu by vás neměl rušit. V této 

chvíli neshledávám  důvod zda pozemek pronajmout, nebo nepronajmout. 
V.Zejda – trendem je sídliště oživit právě  občanskou vybaveností. Prodej stejně podléhá dalším  

schvalovacím řízením. 
 
 
 
V 17:45 se na jednání dostavil Dr.Poledňák – přítomno 12 členů MěZ. 
 
1.3. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 – žádost o odprodej pozemku 399/5 o 

výměře 956 m2 – ost.plocha, jiná plocha  ( příl. č. 1B) 
 
Přijaté usnesení : 1074/2000 - MěZ schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 399/5 

k.ú.Kuřim o  výměře 956 m2 a (dle GP zak.č. 1159-32/1998 ze dne 7.12.1998 – 
parc.č. 399/5 o vým. 948 m2 + parc.č. 399/8 o vým. 8 m2 – tj. celkem 956 m2) a 
stavby zpevněné plochy s příslušenstvím (parkoviště) Ing.Josefu Michlovi, Brno, 
Jabloňová 29 za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však  za 500,- Kč/m2 
pozemku i stavby s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s převodem, 
včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 11, proti 1 
 
Přijaté usnesení : 1075/200 - MěZ bere na vědomí, že manž. Michlovi, Brno, Jabloňová 29 vydražili  

do společného jmění manželů nemovitost zapsanou na LV číslo 2890 pro obec a 
k.ú.Kuřim – objekt občanské vybavenosti čp. 1263 na pozemku parc.č. 399/2 
k.ú.Kuřim (bez pozemku) a bude realizována “Kupní smlouva” na odprodej pozemku 
parc.č. 391/2 k.ú.Kuřim o výměře 207 m2,  včetně bezúplatného zřízení věcného 
břemene v právu chůze a vjezdu při údržbě a opravách inž. sítí na parc.č. 391/2 a 
399/2, odprodej parc. číslo 399/2 o výměře 2792 m2 a odprodej poz.parc.č. 399/4 o 
výměře 569 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku s tím, že od této ceny bude odečtena 
částka 210.600,- Kč v souladu s usn. MZ 1101/99 s podmínkou, že nabyvatelé uhradí 
náklady spojené  s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 12 
 
Dne 7.4.2000 předložil Ing.Michl “Protokol o dražbě” sepsaný téhož dne, kterým manž. Michlovi 
vydražili do společného jmění manželů nemovitost zapsanou na LV číslo 2890 pro obec a k.ú.Kuřim – 
objekt občanské vybavenosti čp. 1263 na pozemku parc.č. 399/2 k.ú.Kuřim (bez pozemku) – 
obj.KARLEN. 
Bod 1.3. bez připomínek i přítomného Ing.Michla. 
 
 
 
 
 
1.4. Změna nájemních smluv (příl. 1C) 
 
Přijaté usnesení : 1076/2000 - MěZ schvaluje změny nájemného nebytových  prostor v majetku města 

Kuřimi od 1.9.2000  dle návrhu  se změnami. 
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Hlasováno : pro 10, proti 2 
 
Na podnět člena MěR a MěZ p.Vodky a člena MěZ  p.Uchytila  správní odbor předložil  na jednání MěR  
seznam  nejnižších sazeb nájemného nebytových prostor, poskytovaných Městem Kuřim. Jmenovaní 
předložili návrh nových sazeb u 16-ti nájemních smluv o nichž se domnívají že neodpovídají „trhu“- viz 
příloha. Navrhují  u těchto smluv zvýšení  nájemného o 100%, v případě  nájmu kanceláří  v budově 
MěÚ  zvýšení na 800,-/m2/rok. 
 
K usn. MR číslo 125/2000 ze dne 4.4.2000 : 
- v příloze předložené pro jednání MR 4.4.2000 chybí návrh na zvýšení nájemného u Mgr. Výletové – 

pronájem  místnosti  v objektu MěÚ v Kuřimi k logopedické praxi – 1 x týdně 
- v příloze předložené pro jednání MR 4.4.2000 chybí návrh na zvýšení nájemného u Naděždy 

Hemberové, podnikatelky – pronájem  l kanceláře a 2 šaten v areálu krytého bazénu (výměra 35,20 
m2) . Předpis nájemného pro rok 2000 činí 11.302,- Kč tj.321,- Kč/m2. Člen MZ p. Vodka navrhuje 
cenu srovnatelnou s cenou v jiných objektech – NICOL, EVA tj. 434,- Kč 

- Služby města Kuřimi – areál Sv.Čecha – na základě usn. MZ 23/96 ze dne 29.1.1996 uzavřena 
“Nájemní smlouva” na pronájem pozemku parc.č. 2900 – ost.stav.objekt o výměře 322 m2 + 
pozemek parc.č. 2901 o výměře 2968 m2 – manipulační plocha, za symbolické nájemné 1,- Kč/rok. 
Dodatkem číslo 1 ze dne 6.2.1997 dle GP zak.č. 847-34/94 z 14.4.1994 se mění ust. čl. I. citované 
smlouvy a to : parc.č. 2901/1 – manipul.plocha,ost.plocha o výměře 2026 m2 a dále skladovací 
hala s pozemkem parc.č. 2900 k.ú. Kuřim o výměře 322 m2 se pronajímají za symbolickou 1,- 
Kč/rok 

- VSS KB – nájemní vztah dle dohody končí ke dni 31.5.2000 
- NAVOS GROUP – předpis nájemného pro rok 2000 činí 18.032,- Kč z pronajaté plochy 14 m2 tj. 

1.288,- Kč/m2/rok 2000  
- Městské technické centrum, spol. s r.o. – Smlouva o nájmu č. 164/97 ze dne 9.10.1998 souboru věcí 

movitých a nemovitých  - dle citované smlouvy činí nájemné za soubor věcí movitých a nemovitých 
Kč 36,58 za jednu přípojku měsíčně na základě faktury pronajímatele 

 
       Předkládá :  RNDr. I.Poledňák 

        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
Diskuze: 
dr.Poledňák - nesouhlasím s předloženým návrhem. Město by nemělo takto revolučně jednorázově a bez 

vazby na poptávku měnit ceny. Je to způsob, který podnikatele tlačí do vyšších cen poté, co 
spojili svoji existenci s nájmem obecního majetku, ale za jiných ekonomických podmínek. 
Nájemné není reálné proto, že to o něm prohlásil překladatel návrhu, ale reálné nájemné je 
zapotřebí kultivovaně hledat, například vyhlášením nového výběrového řízení, ve kterém 
budou stanoveny i ostatní podmínky pronájmu a nalezneme-li takto finančně výrazně 
výhodnější nabídku můžeme o ní tvrdit, že je v čase a místě reálná. 

Dr.Holman - nedomnívám  se, že jde o „revoluční“ změnu. Nevidím zde nikoho, koho by to mělo srazit 
na kolena - viz kanceláře MěÚ.  V dalších případech jde o srovnání s trhem. U některých 
smluv nebyla od začátku prováděna valorizace. 

P.Vodka     - nesouhlasí se starostou,  návrhy odráží  trží ceny nájemného.  
Srovnává sazbu  nájemného s obcemi srovnatelné velikosti.  

F.Mikš, ředitel SMK a nájemce „Salvyku“ - co je možné si myslet o partnerovi, který najednou po 3 
měsících  změní  výši nájemného ? To není seriozní jednání. Kde máme jistotu, že nám 
zase za chvíli nezvýšíte nájemné ?  Proč není  změněno nájemné na náměstí Osvobození ? 

P.Vodka      - na hlavních tazích je nájemné 800,-Kč/m2/rok.  Pokud město  má nízké nájemné, vytváří se 
špatné prostředí pro soukromé pronajímatele, kteří mají nájemné vyšší. 

Dr.Holman - v případě, že SMK budou ve ztrátě, nikdo Vám nic nebude „mlátit o hlavu“, neboť se jedná 
o příspěvkovou, neziskovou organizaci.  Pokud  by výsledek hospodaření na konci roku 
byl záporný, je možné se dále  o nájemném bavit. 

Ing. Kotek    navrhuje  postupné zvyšování nájemného a dále navrhuje, aby byl zachováno symbolické 
nájemné SMK na Sv. Čecha. 

V.Zejda      - pokud budou uzavírány s navrženými subjekty nové smlouvy,  bude v nich opět valorizační 
doložka?.¨ 
Domnívá  se,  že je v navřené variantě nájemného řada subjektivních názorů. 

P.Vodka     - ano,  nájemné bude nadále valorizováno. 
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V záležitosti nájemného sportovním organizacím Dr.Holman navrhuje tyto organizace projednat 
samostatně v jiném termínu - nejsou to podnikatelské aktivity. 
Dr.Poledňák - některé nájemné není reálné. Navrhuje na „sporné nájemné„ hledat nového smluvního 

partnera.  
 
Změny :   - SMK – vysazení nájemného na 204,-m2/rok za skladovací plochy na Sv.Čecha (hlasováno 

samostatně -pro 9 – schváleno). 
- MTCK s.r.o. – vysazení nájemného v objektu MěÚ na 800,-m2/rok 
- Navos Group – vypustit ze seznamu zvýšených nájmů (současné nájemné je vyšší než  

navrhovaná změna) 
- Sk Kuřim, posilovna PA – vypustit  (není podnikatelský subjekt) 

Platnost  nových smluv  od  1.9.2000. 
 
 
 

2. Výstavba města a územní plán 
 
2.1.Návrh  změny č. IV  schváleného územního plánu města Kuřimi (příl.2A-D) 
 
Přijaté usnesení : 1077/2000 - MěZ  schvaluje  zapracování podnětů a,d,e do  změny č. IV schváleného 

územního plánu Města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12 
 
 
Na základě podnětů o změnu č.IV územního plánu města Kuřimi  předkládá odbor výstavby a územního 
plánování  MZ tyto navrhované změny : 
 
- a) ul. Havlíčkova – rozšíření plochy sportovního zařízení na úkor biokoridoru – jedná se o 

biokoridor  stávajícího toku Kuřimka (N (E)1 – biokoridor a biocentrum VODNÍ TOK KUŘIMKA. 
Změna se týká pozemků p.č. 2385 a 2384 v k.ú. Kuřim.  Pro provedení změny bude nutno 
přepracovat výkres týkající se biokoridoru toku Kuřimka. Po konzultaci na OkÚ Brno – venkov 
biokoridor nelze zcela zrušit, ale je tu možnost přepracování ÚSES. Biokoridory jsou určeny 
veřejnou vyhláškou 9/1998  ze dne 9.11.1998 o závazných částech územního plánu města Kuřimi 
jako veřejně prospěšná opatření.  Odbor ŹP Kuřim jako orgán státní správy nesouhlasí 
s vybudováním sportovního zařízení  na úkor biokoridoru. V katastru města Kuřimi jsou i jiné, 
vhodnější lokality k vybudování sportovního zařízení. V budoucnosti se počítá s vybudováním 
biokoridorů a biocenter určených ÚPN jako veřejně prospěšné stavby a tudíž odbor výstavby a 
územního plánování nedoporučuje měnit funkční využití pozemků ve vlastnictví města. 

Změna schválena , hlasováno : pro 12 
 
b) Změna funkčního využití Starého dvoru ze zóny bytové na zónu výrobní a skladovací, týkající se 

pozemků p.č. 2773/2 a 2773/1 – tyto pozemky z uvedené lokality mají údajně dle vlastníka 
pozemků malou pravděpodobnost využití k bytové a rodinné výstavbě.  Převažující zájem investorů  
je  o lokality  průmyslové zóny (lehký průmysl, montáž, obchodní organizace, poradenské služby). 
Odbor výstavby  a územního plánování tuto změnu nedoporučuje z důvodu toho, že se jedná o 
jedinou větší lokalitu určenou pro výstavbu bytových domů v Kuřimi. Pozemek p.č.2773/2 je také 
určen v schváleném ÚPN alternativně jako plocha občanského vybavení a služeb. 

Změna neschválena , hlasováno : pro 0, proti 11, zdrž.1 
 
c) Změna funkčního využití  areálu  “Starý dvůr” ze zóny pro bydlení v bytových domech s alternativou   

občanská vybavenost na zónu pro tercier, administrativu, výrobní a technické služby – jedná se o 
pozemky p.č. 5,7,8,9 a  2772 určených dle schváleného ÚPN jako zóna pro bydlení v byt. domech 
s výše uvedenou alternativou, kde tyto pozemky dle poslední studie využití území zóny Kuřim –  

 
        Starý dvůr jsou  určeny pro občanskou vybavenost celé této zóny. Pozemky p.č.  2769, 2770/2, 

2770/1 a 2771   v k.ú. Kuřim jsou  určeny ÚPN jako stávající zóna  pro bydlení. Konkrétní zájemce 
o tyto pozemky  má zájem zde vybudovat  sídlo výzkumného ústavu RIBM s.r.o., - pro účely 
výzkumu stavebních hmot. Podnikatelský záměr je zaměřen na stavební činnosti, výrobu stavebních 
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hmot,  zemědělství, ekologii, životní prostředí atd. Odbor výstavby a územního plánování  si do 
jednání MZ vyžádá podrobnou specifikaci  investičního záměru. Bereme na zřetel,  že objekt 
starého dvora je již  několik let nevyužívaný a v dosti zanedbaném stavu, proto je nutno záměr 
upřesnit, aby zde nedošlo např. ke skladu a prodeji stavebnin (hlučnost, doprava),  hlavně z důvodu 
zachování ostatní rozvojové bytové výstavby.  

Hlasováno pro návrh c) - pro 2,proti 6,  zdrž.4 – neschváleno, projednání odloženo 
 
Diskuze  k návrhu „c“: 
Ing.Kotek - začlenění  pozemků pouze  do terciální  sféry není pro  zájemce o koupi pozemků přijatelné. 
V.Zejda      - v komisi výstavby změna na „tercier“ byla doporučena, změnu na výrobní zónu neschvaluje 

- v blízkosti stojí zámek, hřiště... Navrhuje další projednání až po upřesnění záměru 
zájemce - do října. 

Dr.Holman    - hlavní důvod, proč tam ten pozemek chtějí je ten, že tam chtějí  vyrábět. 
Dr.Poledňák  -  objekt statku je možné zachránit jen  za podmínek prodeje k výrobě. 
Dr.Horáková - nesouhlasí s odprodejem pozemku za účelem  výroby  „ ve stavebnictví“, tuto výrobu 

spojuje s prašností, což je nevhodné v lokalitě, v níž se plánuje bytová výstavba.  
P.Vodka předkládá návrh : viz. přijaté usnesení č. 1078/2000. 
 
Přijaté usnesení :  1078/2000 - MěZ žádá, před schválením změny ÚP Města Kuřimi, investora 

v lokalitě „Starý dvůr“, o předložení studie, specifikující investorův záměr. 
Hlasováno : pro 12 

 
 
d) Změna funkčního využití rekreační zóny na zónu administrativy, výrobních a technických 

služeb –  
jedná se o pozemky p.č. 2740, 2741, 2742  v k.ú. Kuřim, budoucí vlastník  se zabývá projekční a 
poradenskou činností a hodlá tyto pozemky využít pro administrativní budovu, skladovou halu 
(elektromateriál) , komunikaci a vybudování zpevněných ploch. Odbor výstavby a územního 
plánování tuto změnu doporučuje a navrhuje zónu rozšířit i o pozemky p.č.2734 a 2733  po 
projednání s vlastníky pozemků. Změna bude  bezprostředně navazovat na stávající výrobní zónu. 
Pozemky se nacházejí v cípu mezi ulici Tišnovská a drážním tělesem Brno – Havl. Brod. 

Změna schválena , hlasováno - pro 12 
 
 
e) Rozšíření funkčního využití zóny občanského vybavení a služeb (K 2.1. a K 2.3) – na zónu 

funkčně smíšenou s vestavbou občanského vybavení - 
jedná se o části pozemků PK 1221, PK 1222/1, PK 1220, PK 1217 a PK 2993/1 (lokalita K2.1 a K 2.3 
) v průmyslové zóně  města Kuřimi. Tyto pozemky jsou v současné době nabízeny ke stavbám 
občanského  vybavení, o které v současnosti v této lokalitě není velký zájem a tak  město Kuřim má v 
úmyslu tuto lokalitu rozšířit také pro jiné funkční využití a to : plochy výroby, skladování a distribuce 
s vestavbou občanského vybavení. Součástí je také změna zaznačení funkčního využití lokality K 2.2, 
která je určena ÚPN jako veřejně prospěšná stavba (výstavba vstupní rozvodny Pod Toskou). Tato 
stavba má v hlavním výkrese uvedené označení jiné zóny, než do které náleží. Je nutno provést 
úpravu v hlavním výkrese a to zaznačit stavbu jako plochy tercieru, administrativy, výrobních a 
technických služeb. 

Změna schválena , hlasováno : pro 12 
 
f) Změna vedení navrhované komunikace C2 MO 8/40 – jedná se o změnu navrhované trasy obslužné 

komunikace, která je schváleným územním plánem určena jako veřejně prospěšná stavba. Tato  
komunikace má sloužit jako spojnice mezi  městem Kuřim a navrženou lokalitou pro výstavbu RD a 
občanské vybavenosti.  Předkladatel podnětu vlastní pozemky, jež protíná trasa budoucí komunikace 
a žádá o dopravní přeřešení , které bude navazovat na komunikaci schválenou územním plánem. 
Odbor výstavby a územního plánování tuto změnu nedoporučuje, jednalo by se o celkové dopravní 
přeřešení této zóny (studie), kterou by bylo nutno vypracovat na náklady předkladatele a pozemek 
p.č. 3062/7, o který má  zájem, a který je nyní ve vlastnictví města, leží v trase původní navrhované 
komunikace, což je vzhledem k typu akce (veřejně prospěšná stavba) výhodné. 

Změna neschválena , hlasováno : pro 0, proti 9, zdrž.3 
        Předkládá : Ing.F.Veselý 
        Vyřizuje: Dokládalová Monika 
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2.2. Změna plánu investic č.13 (příl. 3A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1079/2000 - MZ  schvaluje  změnu plánu investic č.13 - dle návrhu. 
Hlasováno : pro 12 
 
      Změna plánu investic č. 13  předpokládá: 
 
1) Změnu priority z 3 na 2 u investiční akce č. 21 a 22 a to na tyto etapy – repas střechy malé 

bazénové haly – obnovení hydroizolace střechy,  repas střechy velké bazénové haly – obnovení 
hydroizolace střechy, repas ocelových konstrukcí 
             V současné době se za nejproblematičtější jeví stav ocelových střech malé a velké bazénové 
haly.  Úkoly č. 21 a 22 plánu výstavby města předpokládají provedení repase ocelových konstrukcí 
těchto střech. Realizace úkolů však byla postupně rok od roku oddalována pro nedostatek 
finančních prostředků, které by byly a jsou potřebné k zajištění komplexního řešení tohoto 
problému. 
Pod komplexním řešení je nezbytné vidět : 
a) obnovení hydroizolace střech 
b) vlastní repase ocelových konstrukcí spočívající v odstranění narušených vrstev povrchové 

úpravy a opětovná aplikace antikorozních nátěrů po předběžném opravení svarů apod. 
c) obnovení, event. doplnění vrstvy tepelné izolace a provedení takových úprav v místech 

styku střech a vlastní kryté plovárny tak, aby bylo v max. míře zamezeno úniku tepla. Za 
předpokladu, že nebudou do budoucna zprovozňovány pojezdy těchto ocelových střech. 

 
S ohledem na výše uvedené však doporučujeme realizaci úkolů č.21 a 22 rozčlenit do 
jednotlivých etap a v tomto roce realizovat : 

-      hydroizolace ocelové střechy malé bazénové haly 
-      hydroizolace střechy velké bazénové haly 
-      provést repasi ocelových konstrukcí střechy malé bazénové haly a na řešení těchto částí si ověřit 

postup tak, aby v dalším roce 2001 bylo možné provést další etapy generální opravy střech kryté 
plovárny města Kuřimi. 

 
MR ze dne 4.4.2000 v tomto smyslu projednala předložený návrh a souhlasí s výše uvedenými 
etapami. Z důvodu toho, že etapy nelze řešit projekčně, doporučuje vypsat výběrové řízení na 
dodavatele, kde bude vymíněna možnost nepřijetí žádné nabídky a pokud bude některá přijata, bude 
MZ předložena při dalším jednání ke schválení definitivní výše nákladů. 

Hlasováno o investičních akcích jednotlivě :  
Hlasováno pro investici pod bodem 1: pro 12 – schváleno. 
V diskuzi Ing.Krupica požaduje, aby v zadání VŘ bylo uvedeno., že zadavatel má právo odstoupit - 
schváleno 
 
2)    Změnu priority z 2 na 3 u investiční akce č. 29 “výstavba nádvoří u podnikatelských domů – 

vybudování    zpevněných parkovacích ploch ve vnitrobloku podnikatelských domů” 
        MR  usn.130/2000 ze dne 4.4.2000 tuto změnu doporučuje.   
Hlasováno : pro 12  - schváleno 
 
3)    Změnu priority z 3 na 2 u investiční akce č.88 “ZŠ Jungmannova - výměna oken – I. etapa”a  

rekonstrukce střechy jídelny” 
       V první etapě se uvažuje o výměnu oken na severní straně budovy. 
        MR usn. 129/2000 ze dne 4.4.2000 a usn. 116/2000 tuto změnu doporučuje. 
Hlasováno : pro 12 - schváleno 
 
4)  Změna priority z 3 na 2 u rekonstrukce veřejného osvětlení a sítě nn v ulicích: část Jungmannovy, 

Otevřená, Školní, B. Smetany, Jiráskova, Wolkerova, Příční a Nová s rozpočtovými náklady 3 
190 000   Kč. 

 
Předpokládáme, že Jme v letošním roce provede rekonstrukci nn  tzv. II. etapy, která předpokládá výše 
uvedené ulice. Město Kuřim zpracovalo pro tuto etapu projektovou dokumentaci na osvětlení, Jme na siť 
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nn.  Z hlediska možnosti dalšího členění je rozpočet  VO rozdělen na etapu “IIa”ve které jsou zahrnuty 
ulice Otevřená, část Jungmannovy, Školní, B. Smetany a Jiráskova s rozpočtem 1 269 694 Kč a etapu 
“IIb” s ulicemi Wolkerova, Příční a Nová s rozpočtem 516 214 Kč. Rekonstrukce VO jde plně k tíži 
města.  Rekonstrukci nn provádí Jme, rozpočet na celou II. etapu je cca 5 mil. Kč a rozpočet předpokládá 
spoluúčast města v ulicích Nová, Příční, Wolkerova a Jiráskova ve výši 2 121 588 Kč. S ohledem na stav 
sítí a skutečnost, že realizací celé II. etapy bude dovršená rekonstrukce nn a VO v ucelené lokalitě 
vymezené ulicemi U stadionu, Legionářská, Jiráskova a žel. tratí doporučuji provést v letošním roce 
celou II. etapu za podmínky, že spoluúčast města na rekonstrukci nn dosáhne 2/3 navrhované částky (viz. 
návrh usnesení). Variantním řešením by mohlo být nerealizovat etapu IIb s tím, že rozpočtové náklady 
pro město na etapu IIa včetně spoluúčasti na nn dosáhnou 1 970 000 Kč. 
Pro zpřehlednění budou položky č.74, 75 a 78 plánu investic přetříděny podle Jme navrhnuté etapizace 
prací.       

                                             Předkládá :Ing.M.Kotek a  Ing. F.Veselý 
             Vyřizuje : o. výstavby 
 
Ing.Kotek . stavební práce by se měly zkoordinovat,  všechno je připravené k realizaci. V uvedených ul. 

proběhnou komplexní  rekonstrukce sítí kanalizace, plynovodní sítě a energetiky. Je to boj o 
čas, aby bylo možné  všechny práce zkoordinovat. 

   JME má naplánovánu práci do 3 etap - uvedené ulice jsou v příslibu, že budou realizovány. 
Hlasováno pro bod 4 : pro 11, zdrž.1 - schváleno 
 
 
 
2.3. Účast  ve výběrovém řízení – “Výstavba veřejně přístupných sportovišť (příl. 
4A,B) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje účast města Kuřimi  ve výběrovém řízení  “Výstavba veřejně 

přístupných sportovišť” vyhlášeném Ministerstvem  školství a tělovýchovy a ukládá  
odboru výstavby  jeho realizaci 

O návrhu nehlasováno. 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje komisi  pro posouzení stavu  sportovišť a vypracování základních 

požadavků na účast  ve výběr. řízení dle usn.  MěZ.čís......... . 
O návrhu nehlasováno.1 
 
Předkladatel návrhu  M.Uchytil navrhuje využít  možnosti účasti města  na VŘ Ministerstva školství a 
tělovýchovy na  poskytnutí státní dotace k výstavbě veřejných sportovišť v Kuřimi. Současně navrhuje 
sestavit komisi  z odborné veřejnosti, která by vybrala pořadí důležitosti výstavby a oprav jednotlivých 
areálů a ve spolupráci s odborem výstavby by vypracovala dokument k účasti ve výběrovém řízení. 
Dr.Holman  navrhuje zjistit, jaké jsou možnosti  získání dotace a vyzval zastupitele, aby ten, kdo má 

možnost, podporoval projekt na úrovni  poslanců. 
Dr.Poledňák a Dr.Marek  iniciativu po „stranické línii“ nedoporučují. 
 
S konkrétními návrhy  výstavby  veřejně přístupných sportovišť  a využít možnosti  státní dotace ve výši 
50% nákladů na výstavbu přichází odbor výstavby : 
 
Odbor výstavby předkládá konkrétní návrhy  na event. využití  státní dotace při rekonstrukci (výstavbě) 
veřejně přístupných sportovišť pro rok 2000”. 
 
Městem bylo  vytipováno hřiště při ZŠ Tyršova. Velké hřiště je v současnosti využíváno především jako 
školní hřiště pro malou kopanou, ale je již v dosti  kritickém stav a  není použitelné bez nadměrné 
údržby. Hřiště má škvárový povrch, který již svou kvalitou není vhodný pro výuku. Jsou zde ještě 
umístěna hřiště pro volejbal a tenis,  která jsou nyní dostačující  pro jejich využití. 

Na rekonstrukci tohoto hřiště byla vypracována v roce 1997 na podnět města studie 
“Rekonstrukce hřiště při ZŠ Tyršova v Kuřimi”, kterou vypracovala firma Sportprojekta s.r.o., Brno. 
Úprava hřiště je zde navržena ve třech alternativách A1, A2, B ( viz. příloha ). K realizaci navrhujeme 
alternativu B, a to pouze výstavbu víceúčelového hřiště pro házenou, basketbal, malou kopanou a tenis. 
V projektu je počítáno s povrchem umělá tráva s křemičitým vsypem, která by byla kladena na propustné 
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podloží. Volba umělého povrchu je pro uživatele sportoviště vždy přínosem. Takovýto povrch je 
kvalitnější, bezprašný a trvanlivý – záruka bývá poskytována až na 5 let.  
 Přesto, že náklady na vybudování tohoto hřiště jsou poměrně vysoké ( dle cen z roku 1997 asi 3 
mil. Kč za kompletní hřiště s vybavením pro jednotlivé druhy sportů ), velkou výhodou je pořízení tohoto 
hřiště za účasti státní dotace, která může činit až 50 % z ceny díla. Z tohoto je zřejmé, že za takovouto 
cenu ( ať již bude výše státní dotace jakákoliv ) již nikdy obdobné hřiště nevybudujeme a je také zřejmé, 
že takové město, jako je Kuřim, by si hřiště těchto kvalit zasloužilo a určitě plně využilo.   
Přijaté usnesení : 1080/2000 - MZ schvaluje účast města Kuřimi ve výběrovém řízení v projektu 

vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy “Výstavba veřejně 
přístupných sportovišť “ a to s  akcí “Rekonstrukce hřiště při ZŠ Tyršova 
v Kuřimi”,  s cenovým limitem pro město Kuřim  1.700.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 12 
  Předkládá: Ing. František Veselý 

                    Vyřizuje: Ing. Monika Dokládalová 
        Ing. Aleš Varmužka  
 
Přestávka : 19:25 -  19:45 hodin 
 
 
 
2.4. Zadání studie na úpravu křižovatky silnic II/386 a II/385 na nám. 1. května 
(příl.5) 
 
Materiál z jednání stažen. 
 
Návrh  usnesení : MZ schvaluje zadání studie na úpravu křižovatky silnic II/385 a II/386 na nám. 1. 

května s  limitem do 10 000 Kč.  
O návrhu nehlasováno. 
 
K potřebě budoucí úpravy křižovatky vede jednak stávající situace na silnici II/385 (ulice Tyršova, nám. 
1. května a Tišnovská) kdy je zde v dopravní špičkách obtížné přejít vozovku a jednak předpokládaná 
dostavba nám. 1. května pro kterou bude třeba vyjasnit dopravní obsluhu objektů a prostranství na 
náměstí. Křižovatkou projede ve špičkách až 1400 aut za hodinu. Z laického pohledu by situaci více či 
méně řešilo buď vybudování řízené křižovatky nebo kruhového objezdu. Problematikou dopravní 
obsluhy náměstí se zabývala i komise výstavby dne 16.2. t.r., která doporučila prověřit možnost zřízení 
kruhového objezdu zde. S ohledem na výše uvedené jsem kontaktoval pana Ing. Zdeňka Koňárka z 
Centra dopravního výzkumu v Brně se žádostí o zpracování studie na úpravu křižovatky a současně již 
bylo provedeno sčítání aut v křižovatce. Předpokládaná cena studie by měla být do 10 000 Kč.     
 

                                                                         Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 
 
 
 

3. Retenční hráz 
 
Pozemky soukromých vlastníků pod tělesem budoucí retenční hráze (příl.6) 
 
V souvislosti s výstavbou hráze je zapotřebí získat pozemky pod stavbou. Vlastníci požadují 160 Kč/m2, 
avšak MR předkládá MZ návrh, který operuje z možností vyvlastnění pozemků, avšak nabízí cenu vyšší 
než činí úřední náhrada. 
Doplňující informace: Zastupitelstvo Města Brna na svém jednání dne 14.3.00 odsouhlasilo odprodej 
pozemku “Blaschke” do vlastnictví AMP (Tyco Electronic) s tím, že odprodej je vázán povinností 
kupujícího projednat a smluvit s městem Kuřim součinnost ve věci žádosti o poskytnutí dotace na 
podporu rozvoje průmyslových zón. Vládní program “Na podporu rozvoje průmyslových zón” byl 
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schválen 15.3., termíny podávání žádostí jsou do konce dubna 2000. Dále 15.3.2000 bylo vydáno územní 
rozhodnutí k předmětné stavbě. 
Dr. Poledňák -  výstavba hráze je v obecném zájmu – závisí na ní další rozvoj města.  Je potřeba vykoupit 

pozemky od soukromých vlastníků na severu a jihu budoucí nádrže.  Je navrhována 
smlouvě o smlouvě budoucí na koupi pozemků. Navrhuji vykoupit pozemky   za 
požadovanou cenu 160,-  protože  50,-/m2 by byla dotace.  

 
 
Výkup pozemků dotčených severní částí tělesa retenční hráze 

Přijaté usnesení : 1081/2000 - MěZ  u vědomí si významu stavby protipovodňové hráze v lokalitě “Pod 
Toskou” a ve snaze předejít vyvlastnění pozemků dotčených touto veřejně prospěšnou 
stavbou, nabízí  vlastníkům pozemků PK č. 1234 1235 1236/1, 1236/2, 1236/3, 
1236/4 1236/5 odkoupení částí těchto pozemků, nezbytných k výstavbě hráze za cenu 
max. 160,- Kč/m2 a  schvaluje k tomuto účelu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě.  

Přijaté usnesení : 1082/2000 - V případě jednomyslného zájmu vlastníků pozemků PK č. 1232, 1233 
1234 1235 1236/1, 1236/2, 1236/3, 1236/4 1236/5 v lokalitě “Pod Toskou”, nabízí 
město Kuřim výkup těchto pozemků (vyjma částí, které budou využity pro stavbu 
retenční hráze), za cenu max. 160 Kč/m2 a  schvaluje k tomuto účelu uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě.  

Hlasováno pro oba návrhy současně :  pro 12  
 
Jméno vlastníka Č. parcely Výměra m2   Pod hrázi V zóně 
Cenková  1232 2610 0 2610 
Husáková, Cenková   1233 2726 0 2726 
  5336 m2  533 600
Smíšková (dříve Filka)  1235 3724 2224 1500 
Vlčková  1234 5341 411 4930 
Vlčková  1236/1 3835 1902 1933 
Hanák   1236/2 3838 1085 2753 
Kazda  1236/3 3980 921 3059 
Kazda  1236/4 3692 824 2868 
Votava  1236/5 3838 941 2897 
  2 8248 m2 8308 m2 19940
Pro těleso hráze 8308*100 = 830 800
Využitelné k prům. zást.  2 8248 – 8308 + 5336 = 2 5276 25276*100 =  2 527 600
 
Těleso budoucí retenční hráze ve své severní části zasáhne několik soukromých pozemků. S vlastníky 
bylo jednáno o případném odkupu a tito nekompromisně požadují cenu 160 Kč/m2 a odkoupení pozemku 
celých, nikoli pouze těch zasažených tělesem hráze. Jak vyplývá z tabulky jedná se o 2.8 ha (4.5 mil Kč), 
ze kterých je pod tělesem hráze 0.8 ha a dva zbylé hektary jsou teoreticky využitelné k průmyslovému 
zastavění, pokud by měly přístup k hlavní komunikaci. Za účelem přístupu bylo jednáno s vlastníky 
pozemků PK 1232 a 1233 (šedé), kteří jsou ochotni prodat a t.č. požadují 100 Kč/m2, tedy dalších 533 tis.  
Uzavření smlouvy o budoucím odprodeji by mělo pro město několik výhod: 
 pro účely stavebního povolení souhlas vlastníků se stavbou na jejich pozemku 
 dotační program k rozvoji průmyslových zón obsahuje i příspěvek na nákup pozemků do 50 Kč/ m2 o 

míře zapojení této podpory bychom jednali v rámci připravované žádosti 
 výdaj z rozpočtu města by nebyl jednorázový v takové výši a navíc by město mohlo hledat po dobu 

dvou let investora na odkoupení 2,5 ha využitelných pozemků a tím finanční náročnost akce umenšit. 
 
 
 

Smlouva o budoucí  kupní  smlouvě 
- Město Kuřim, IČO : 00281964, se sídlem 

v Kuřimi, Jungmannova  968 
zastoupené starostou  RNDr. Igorem Poledňákem 
Jako budoucí strana kupující 
 

- vlastníci pozemků 
- Miroslava Smíšková RČ  ……, bytem Kuřim, Na 

Královkách 935 
- Jana Vlčková, RČ ……., bytem Kuřim, Tyršova 15 
- Milan Hanák, RČ …., bytem Kuřim, Svat. Čecha 591 
- Kazda Miroslav a Marie,…….   bytem Kuřim, 

Tišnovská 58 



- Josef Votava, RČ …… bytem  Kuřim, Jungmannova 
917 

Jako budoucí strana prodávající 
 
 
Preambule : 
 Smluvní strany výše uvedené uzavírají tuto 
smlouvu s vědomím si vzájemné provázanosti svých zájmů 
v průmyslové zóně Kuřim, kdy je záměrem vlastníků 
zpeněžit své pozemky, které se zde nacházejí a je záměrem 
města jednu část pozemků nabýt do vlastnictví a vystavět na 
nich těleso retenční hráze veřejně prospěšnou  stavbu 
v souladu s územním plánem města a druhou část pozemků 
vykoupit buď do svého vlastnictví nebo do vlastnictví jiného 
subjektu, který zde bude realizovat své plány v souladu 
s územním plánem města Kuřimi. 
 

Čl. I. 
Vlastnictví pozemků 

Uvedení vlastníci  vlastní tyto pozemky  : 
 č. parcely výměra m2 cena 
Vlčková 1234 5341 854560 
Smíšková 1235 3724 595840 
Vlčková 1236/1 3835 613600 
Hanák  1236/2 3838 614080 
Kazda 1236/3 3980 636800 
Kazda 1236/4 3692 590720 
Votava 1236/5 3838 614080 
Všechny uvedené pozemky jsou pozemky ve zjednodušené 
evidenci, parcely původ pozemkový katastr a jsou situovány 
v obci a k.ú. Kuřim. 
 

Čl. II. 
 Smluvní strany z této smlouvy se dohodly že do 
dvou let ode dne podpisu této smlouvy uzavřou kupní 
smlouvu, jejímž předmětem bude odprodej výše uvedených 
pozemků se všemi součástmi a příslušenstvím, tak jak jej 
prodávající užívali, příp. byli oprávněni užívat. 
 Budoucí prodávající se tímto zavazují, odprodat 
tyto pozemky na výzvu kupujícího kdykoliv  do doby 
stanovené v tomto bodě, tj do 2 let.. 
 Budoucí prodávající prohlašuje, že převod výše 
uvedených nemovitostí není ničím omezen, že na 
nemovitosti neváznou žádná břemena, zástavní práva , 
právní vady a že není předmětem předkupního práva třetích 
osob, bez ohledu na to, jsou-li tato práva zapsána v KN. 
 V případě, že je pozemek nebo jeho část 
v užívání jiného subjektu, zavazuje se budoucí prodávající 
vypovědět tento vztah, dle požadavku budoucího 
kupujícího. 
 

Čl. III. 
 Smluvní strany se dohodly na kupní ceně 
pozemku ve výši 100,- Kč/m2, s tím , že kupující bude 
hradit výlohy spojené s uzavřením kupních smluv a poplatek 
KU za vklad vlastnického práva do KN. Prodávající bude 
hradit veškeré výlohy týkající se daně z převodu 
nemovitostí, které jsou dle zákona  jeho výdajem. 

Částka 100,- Kč se sjednává jako cena konečná a 
maximální.. 
 
 

Čl. IV. 
 Budoucí prodávající  prohlašuje, že shora 
uvedené pozemky, tvoří zemědělský půdní fond. Bud. 
prodávající se zavazuje, že ode dne podepsání této smlouvy 
nebude provádět žádné zásahy do bonity půdy, měnit 
charakter pozemku a nebude zde provádět žádné stavební 
nebo podobné práce a do podepsání kupní smlouvy bude 
pozemek obhospodařovat pouze v mezích normální  péče. 
 Budoucí kupující má právo od okamžiku  
podpisu této smlouvy  podnikat ke shora popsané 
nemovitosti  vše co je třeba k získání veškerých potřebných 
povolení k výstavbě stavby blíže specifikované v preambuli 
této smlouvy.  Budoucí prodávající  tímto jako stávající 
majitel pozemku stavbu retenční nádrže  na svém pozemku 
odsouhlasuje  pro účely vydání stavebního povolení  a 
zahájení stavby. Budoucí kupující jako stavebník takto 
vystupuje na svůj vlastní účet. 
 
 

Čl. V. 
 Budoucí prodávající se zavazuje převést veškerá 
práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na své 
případné právní nástupce. 

Závazek odprodat pozemky / nebo jejich část 
/blíže specifikované v b. I této smlouvy  budoucími 
prodávajícími  přechází z budoucího kupujícího  i na další 
subjekty, které budou budoucím kupujícím  určeny. 
 

Čl. VI. 
 V případě nedodržení všech závazků převzatých 
touto smlouvou, popř. prokázáním nepravdivosti shora 
učiněných prohlášení, je prodávající  bez ohledu na další 
vazbu na tuto smlouvu, povinen nahradit plně všechny 
náklady na projekt vynaložené bud. kupujícím  do tohoto 
okamžiku a to do 14 dnů po výzvě . 
 Tato smlouva  se sjednává s rozvazovací 
podmínkou pro případ, že nebude z jakéhokoliv důvodu 
možné vykoupit všechny pozemky, které jsou zakresleny 
v GP, který je nedílnou součástí této smlouvy, příp. 
z důvodu, že by ke stavbě retenční nádrže v tomto prostoru 
nedošlo z důvodů nepřidělení státní dotace. 
 

Čl. VII. 
Závěrečná  ustanovení : 

- kupující se zavazuje do 3 měsíců od podpisu této 
smlouvy zaplatit  prodávajícím zálohu na koupi  
předmětného pozemku  ve výši ………… 

- tato smlouva je projevem svobodné a pravé  vůle 
smluvních stran, což potvrzují svými podpisy 

- veškeré doplňky a změny této smlouvy vyžadují 
písemnou formu 

- tato smlouva byly odsouhlasena MZ v Kuřimi 
dne  …….. 

 

Výkup pozemku dotčeného jižní částí tělesa retenční hráze 

Přijaté usnesení : 1083/2000 - Městské zastupitelstvo u vědomí si významu stavby protipovodňové hráze 
v lokalitě “Pod Toskou” a ve snaze předejít vyvlastnění pozemků dotčených touto veřejně 
prospěšnou stavbou, nabízí vlastníkům pozemku PK č. 1244 odkoupení částí o výměře 2881 
m2 tohoto pozemku nezbytné k výstavbě hráze za cenu 160,- Kč/m2 a v případě zájmu 
vlastníků nabízí město výkup i zbylé části tohoto pozemku  za cenu úředního odhadu a  
schvaluje k tomuto účelu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě.  

Hlasováno : pro 12 
 
Výměra Cena/ m2 Cena kupní 
2881 (pod hrází) 100 288100 
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13572 30 (cca úřední) 407160 
 

Jedná se o pozemek ve spoluvlastnictví Vlastimila Vlčka a Zdenky Hanákové. Jeho celá výměra činí 
13572 m2 a pro těleso hráze a přeložku komunikace bude město potřebovat 2881 m2. Pan Vlček byl také 
přítomen jednání, na kterém se vlastníci pozemků v severní části dožadovali ceny 160 Kč/ m2, avšak s ohledem 
na rozsah své výměry, nežádal vykoupení celého pozemku.  

Předkladatel návrhu oslovil p.Vlčka nabídkou na odprodej celé výměry za úřední cenu. Město tímto 
scelí poměrně velký pozemek v zátopovém území (sousední pozemek č. 1246 o výměře 18970 m2  byl již dříve 
vykoupen  za úřední cenu 546150Kč) a mohlo by jej využít jako plochu zeleně, biokoridor nebo dokonce stavbu 
vodní plochy. 

     Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
Podíl města na výstavbě retenční hráze (příl.7A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1084/2000 - V případě přidělení státní dotace v rámci “Systému podpory rozvoje 

průmyslových zón”, MěZ schvaluje financování 40% investičních nákladů stavební a 
technologické části akce “Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi” 
v očekávané výši do 11 mil. Kč a to v členění dle doloženého “Registru investic MF 80, 81” 
a financování nákladů ostatních v předpokládané výši do 6,5 mil.Kč. 

Hlasováno : pro 12 
 
Náklady akce jak jsou vyčísleny v dokumentaci pro územní rozhodnutí činí (bez výkupu pozemků) 21,5 mil Kč, 
k těmto je pro účely žádosti zapotřebí připočítat i náklady projektových dokumentací, inž. činnost a určitou 
rezervu. Je namístě uvažovat s částkou 25 mil.(40%=10mil.). Promítneme-li předpokládanou částku do pravidel 
“Systému” a uvažujeme-li o předpokládaném termínu dokončení 2004 a dále, předpokládáme-li postupné 
čerpání prostředků města, dostaneme se k Registru investic – viz příloha. 
 

   Předkládá : RNDr.Poledňák 
 
 
Dr.Holman a Ing.H.Novotná žádají, aby smlouva s firmou Tyco Electronics Czech s.r.o. byla konzultována 
s právníky. 
 
Přijaté usnesení : 1085/2000 - MěZ  schvaluje uzavření smlouvy  mezi Městem Kuřim a firmou Tyco 

Electronics Czech s.r.o o společném postupu a budoucím převodu pozemků, v rámci které 
by „Tyco“ mělo získat do vlastnictví pozemky za účelem dalšího rozvoje vlastních 
výrobních aktivit a pokud k dalšímu rozvoji nedojde, pozemky převést Městu Kuřim. 
V rámce této  spolupráce  by mělo Město Kuřim získat dotaci na výstavbu retenční hráze, 
výstavbu zajistit a tímto zbavit pozemky limitujících omezení, neboť  lze dovodit  jinými 
nově  vydanými stavebními povoleními v předmětném území, že bez retence nelze do 
budoucna kolaudovat  žádnou významnější stavbu. 

Hlasováno :  pro 12 
 
Dr.Poledňák - realizace celé akce je podmíněna  státní dotací na stavbu retenční hráze a na výkup pozemků od 
soukr. vlastníků. 
 
 
 

4. Dětská  sportoviště - program 
(příl.8) 
 
Přijaté usnesení : 1086/2000 - MěZ schvaluje k realizaci  program dalšího budování, oprav a zvelebování 

dětských hřišť v Kuřimi pod názvem "Dětská hřiště 2000" - se změnou. 
Hlasováno :  pro 12 
 
Město v posledních letech, také s významným podílem stavebníků půdních vestaveb, zvýšilo svoji iniciativu v 
budování dětských hřišť. 
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V nastoupenému trendu je nyní třeba pokračovat. V pátek 7.4. jsem na besedě na téma "Dětská hřiště" 
projednával uvažovaný postup s ing. Martinou Bojanovskou (členka stavební komise a iniciátorka výstavby 
dětských hřišť), paní Bulgurovskou (organizátorka klubu maminek na mateřské dovolené) a místostarostou 
M.Kotkem. Níže uvedený návrh postupu se tedy do značné míry opírá i o zkušenosti a názor lidí angažujících se 
v dané problematice. 
 
Program "Dětská hřiště 2000" 
1. Postupná výměna (nejedná se o doplnění, ale skutečně o výměnu) písku na veřejných dětských pískovištích 
   - MěZ ukládá tajemníkovi předložit harmonogram a rozpočet akce do příštího zasedání a současně do 

termínu příštího zasedání zajistit výměnu písku na prvních pískovištích v každé z kuřimských lokalit s 
finančním limitem 30.000 Kč (upřednostněna budou ta pískoviště, kde občané sami nabídnou svoji brigádní 
výpomoc). 

2. U dětských hřišť obnovit cedulky, které upozorňují na zákaz venčení psů (doporučené texty "Zde venčí 
psy jen bezohlední lidé", "Zákaz venčení psů - pokuta 500,-" apod.) 

3. MěZ ukládá tajemníkovi po provedení výměny písku a rozmístění cedulek připravit intenzívní kampaň s 
cílem prosadit dodržování veřejného pořádku zejména v místech dětských hřišť. 
Součástí této kampaně musí být: posílení a zacílení kontrolní činnosti inspekce veřejného pořádku na 
uvedenou problematiku zejména ve vybraných lokalitách (nejen v běžnou "úřední dobu"), avizování 
možných sankcí prostřednictvím městských médií a průběžné zveřejňování osob přistižených při přestupku 
včetně výše udělené pokuty, výzva přestupkové komisi, aby v rámci kampaně udělovala pokuty v horní 
hranici sazby. Ve vybraných lokalitách vyvěsit informační leták s plánkem obzvlášť sledovaných míst (okolí 
dětských hřišť) a informací o povinnostech daných platnou vyhláškou. 

4.  MěZ ukládá tajemníkovi zajistit průběžnou kontrolu závad a nedostatků u dětských hřišť (např. 
prostřednictvím pověřených domovníků, firem provádějících údržbu okolní zeleně apod.) a orgánu městské 
samosprávy vždy v dubnu předkládat zprávu o stavu dětských hřišť a jejich údržbě. 

5. MěZ vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele dětského hřiště pro sídliště Na Loučkách s rozpočtovým 
limitem 200.000 Kč. Součástí rozpočtu je i terénní úprava a výsadba zeleně. Hřiště bude situováno na 
veřejném prostranství ze strany od ulice Nerudova v místě, kde se nyní nachází dvě dětské "prolézačky". 
Podrobnou specifikací podmínek výběrového řízení MěZ pověřuje pracovní skupinu ve složení: ing.Martina 
Bojanovská, ing.Jaroslav Hamřík, ing. Miloš Kotek. 
MěZ jmenuje výběrovou komisi ve složení: ing.Martina Bojanovská, Vladislav Zejda, ing.Miloš Kotek, 
ing.Martina Bulgurovská, David Holman 

6. MěZ schvaluje provedení následujících úprav s finančním limitem do 100.000,- (limit se netýká akcí, které 
jsou již finančně zajištěny z městského rozpočtu - např. nákup laviček, odpadkových košů, úpravy zeleně 
apod.): 

6.1) Královky "pahorek" 
- zatravnění navezeného kopce hlíny, na kterém jsou rozmístěny jednotlivé atrakce 
- odvoz kamení z okolí hřiště 

6.2) ul. U stadionu - asfaltové hřiště  
- oprava koše na basketbal 
- obnovit nalajnování hřiště 

6.3) Bezručova 
- obnova houpačky a houpadla (lano) 

6.4) Jungmannova (naproti ZŠ) 
- oprava sedaček na houpačkách 

6.5) Park za zámkem - Zámecká 
- založit dětské hřiště, finanční limit: 25.000,- 
1. fáze: houpačka, malé pískoviště, lavičky, odpadkový koš 
2. fáze: naplánovat až po vyhodnocení míry využití 

6.6) Nádražní - "za Sparem" 
- dokončit úpravu dětského hřiště prováděnou na základě občanské iniciativy obyvatel domu (viz příslušné 

usnesení MěZ) 
6.7) Brněnská 

- dodat chybějící lano na houpadle 
- oprava houpačky 

6.8) Loučky 
- háčky na síťku u basketbalového koše + síťka 
- pořídit 2 přenosné branky hokejových rozměrů 
- více viz akce "Loučky" (bod 5) 
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6.9) Podlesí 
- u hřiště před objektem KD a MŠ instalovat houpačku a pískoviště s lavičkou 

6.10) Areály: 
1) Plavecký areál 
- předsezónní oprava "dětského koutku" 
2) hřiště ZŠ Jungmannova 
- instalace laviček a odpadkových košů 
- instalace značek na dopravní hřiště 
- obnovení provozního řádu u brány hřiště 
- umístění cedulky zakazující vstup se psy 
- stanovení režimu provádění úklidu a údržby v koordinaci se ZŠ 
- předběžná příprava návrhu na vybudování dětského koutu s pískovištěm, lavičkami a několika vhodnými 
atrakcemi pro děti mladšího školního věku (úkol se tímto zařazuje do plánu investičních akcí s prioritou 4) 
c) hřiště Komenského 
- instalace laviček a odpadkových košů (lavičky pro tento účel jsou již pořízeny odborem ŽP) 
- úprava doskočiště 
- pořízení dvou branek hokejových rozměrů a jejich instalace v zadní třetině hřiště (z pohledu od školy) 
- pořízení překážek pro jízdu na kolečkových bruslích a skateboardech v přední třetině hřiště (zástupci 
mládeže, která se zde schází připravují návrh vhodných a finančně méně náročných překážek) 
- v prostřední třetině je třeba opravit obroučky a instalovat síťky na koše 
- zajistit pravidelný úklid areálu a opravit oplocení s cílem bránit vstupu se psy 
- pro zimní sezónu zajistit provoz městského kluziště (viz příslušné usnesení MěZ) 
- předběžná příprava návrhu na zpřístupnění dětského hřiště školní družiny a propojení s areálem (zvážit 
posun oplocení, další využití školní zahrady, rizika a náklady versus výhody atd.- zařadit do plánu 
investičních akcí s prioritou č.5) 
d) hřiště ZŠ Tyršova 
- viz přijatá Koncepce rozvoje podmínek pro sport a tělovýchovu ve městě Kuřim 

7) Dětská hřiště ve veřejně nepřístupných areálech (zpravidla MŠ) 
- všechna výše uvedená opatření se týkají veřejných dětských hřišť 
- opatření týkající se údržby a návrhů na dovybavení dětských hřišť mateřských škol, resp. jiných veřejnosti 
nepřístupných dětských hřišť, náležících ke školským zařízením, jsou v kompetenci vedoucích pracovníků 
těchto zařízení 

Předkládá: Dr.D.Holman (KOL) 
 
Ing.Kotek navrhl povýšit rozpočtový limit  v bodu 5 ze 150 tis na 200 tis., aby hřiště bylo zajímavé a využitelné 

i  pro mládež. 6 -12 let (schváleno). 
 
 
 
 
 

5. Finanční záležitosti 
 
5.1. Návrh registru projektů pro žádost o financování ze zdrojů EU (příl. 9) 
 
Přijaté usnesení : 1087/2000 - MěZ schvaluje vypracování registru  projektových návrhů pro příležitost 

podání žádosti o financování ze zdrojů  EU, schvaluje včlenění návrhů do registru dle zápisu 
a uložení odboru výstavby správu registru - se změnou. 

Hlasováno : pro 12 
 
V současné době existuje přehled projektových námětů financovatelných ze zdrojů EU pro okres Brno – venkov 
a celý NUTS II, který eviduje cca 1000 položek. Řada obcí celého NUTS II. má programy, nebo dokonce i 
projekty se kterými se chce ucházet o podporu ze zdrojů EU. Je málo pravděpodobné, že by se z těchto zdrojů 
dala financovat infrastruktura jednotlivých obcí, spíše budou vybírány projekty regionálního a nadregionálního 
významu. Přesto by i město Kuřim mělo mít dostatek projektů, se kterými by se mohlo o mezinárodní podporu 
ucházet.  
V současnosti je zpracováván regionální operační program NUTS II - jihovýchod, který mimo jiné udává i 
priority oblastí rozvoje: 

 14



Priorita 1 - rozvoj průmyslu a služeb, technická infrastruktura 
Priorita 2 - rozvoj venkovských oblastí 
Priorita 3 – lidské zdroje a sociální infrastruktura 
Priorita 4 – Životní prostředí 
Priorita 5 – Cestovní ruch 

Vzhledem k množství drobných projektů z jednotlivých obcí je pravděpodobné, že v rámci okresu a 
posléze i kraje budou stanoveny nebo upřesněny priority jednotlivých oblastí a v každé oblasti pak priority 
jednotlivých projektů. 
 Město Kuřim by mohlo rovněž mít registr témat se kterými se hodlá ucházet o podporu podle jednotlivých 
oblastí a v případě, že v některé oblasti bude témat více, rozhodnout o jejich prioritách. Z registru by se 
v případě příležitosti vybírala témata, která by se rozpracovala do podoby umožňující podání žádosti o podporu. 
Předpokládám, že tento registr by se v čase postupně doplňoval a upravoval.  
 
Doporučuji zařadit do registru následující projektové náměty: 

1) Vybudování páteřní cyklotrasy Severovýchodní brněnský okruh 
Jedná se o vybudování cyklotrasy Brno-Řečkovice – Lelekovice – Kuřim-Podlesí – Kuřim – Veverská 
Bítýška , která by měla vést mimo silnici, dále pokračovat do Brna-Bystrce a zpět do Brna –Řečkovic a 
navazovat na síť odbočujících cyklostezek. 
Smyslem tohoto projektu by bylo oživení turistického ruchu v obcích ležících na trase a zvýšení 
bezpečnosti cyklistů, na trasách mezi obcemi kuřimského regionu. 

2) Dostavba a rozvoj sportovních komplexů Kuřim –jih a Kuřim – sever 
V případě možnosti získání prostředků lze uvažovat v jížní části města s urychlením obnovy sokolovny a 

dostavby přilehlých sportovišť, v severní části s dobudováním a zefektivněním 
funkce stadionu a snad i s nutnými rekonstrukcemi plaveckého areálu. 

3) Rekonstrukce zámku v Kuřimi pro potřebu školského a kulturně společenského využití 
4) Rozvoj informačních technologií šířených po síti TKR 
5)   Podpora rozvoje průmyslové zóny Kuřim . sever  

 Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
 
V diskuzi Ing.Kotek navrhuje seznam rozšířit o „Podpora rozvoje průmyslové zóny Kuřim . sever - schváleno 
 
 
 
5.2. Nalezení maximální přijatelné ceny pro zakoupení objektu ubytovna Wolkerova 
(příl.10) 
 
Podle ověřených a neověřitelných zpráv nebyl dosud nalezen kupec na předmětný objekt. Je navrhováno využít 
metody obdobné jako v případě Kulturního domu, tedy lístečků a tímto způsobem určit maximální přijatelnou 
cenu pro kvalifikovanou většinu v zastupitelstvu. O takto stanovené ceně společně s cenou za Kulturní dům 
bychom se pokusili jednat s věřitelským výborem. 
Starosta  vyzval zastupitele, aby na rozdané lístečky vyjádřili vlastní limit ke koupi  ubytovny Wolkerova. 
Vyplněné lístky pak od MěZ vybral Ing.Veselý a předal starostovi. Výsledek „hlasování“ starosta  neoznámil. 
 

Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 

6. Životní prostředí 
 
6.1. Zevrubná zpráva o stavu životního prostředí ve městě Kuřimi a přehled vybraných 

ukazatelů, charakterizujících činnost odboru ŽP ( příl. č.11 A ) 
 
Přijaté usnesení : 1088/2000 - MěZ  bere na vědomí  zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12 
 
Odbor životního prostředí předkládá na jednání MZ zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí ve městě 
Kuřimi a charakteristiku činnosti odboru za rok 1998, 1999 a  2000. 
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Zpráva je sestavena z tabulky nejzákladnějších ukazatelů činnosti odboru ve státní správě a samosprávě, včetně 
doplňujícího komentáře k jednotlivým bodům. 

      Předkládá: Ing. Jaroslav Hamřík 
        
 
 
 

6.2. Zadání základního hydrobiologického průzkumu toku Kuřimky (příl. 12) 
 
Přijaté usnesení : 1089/2000 - MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit základní hydrobiologický průzkum toku 

Kuřimky formou  úkolu postgraduálního studia  ve spolupráci s Ústavem ekologie a 
ochrany  životního prostředí při Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Cenový 
limit: 12.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 12 
 
Základní hydrobiologický průzkum si klade za cíl zjistit místo, ve kterém v potoce "končí život" a kde lze tedy 
nalézt přítok od původce znečištění. Další opatření budou následovat. 
Návrh na usnesení byl konzultován s vedoucím příslušného odboru MěÚ a iniciátorem návrhu je doc.Jiří Pikula 
DrSc. 
Diskuze: 
Kotek - nesouhlasí s tím, že Kuřimka je stále znečišťována a  odebírání vzorků je  neúčinné.. Hydrogeologic. 

průzkum je nákladný, částka by se pohybovala  okolo 30.000,- 
Dr.Holman - je to předjednáno s Dr.Pikulou, cena nebude vysoká. 

Předkládá : Dr.D.Holman (KOL) 

 

 
6.3. Odborné posouzení stavu kuřimských lesů (příl.12) 
 
Přijaté usnesení : 1090/2000 - MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit provedení kontroly plnění  lesního  

hospodářského  plánu a posouzení stavu lesů v katastru města Kuřimi odbornou komisí. MěZ 
za tímto účelem jmenuje odbornou komisi : Dr.Jiří Pikula st.,Kuřim, Popkova 1003, Ing.Jiří 
Saul, Česká 10 a Ing.Petr Kupec, Kuřim, Na Královkách 932 a ukládá  tajemníkovi  požádat 
OKÚ Brno – venkov o doplnění komise o zástupce OKÚ s právem poradního hlasu. 

Hlasováno : pro 12 
 
Město má odpovědnost nejen za svůj majetek (městské lesy), ale do jisté míry i za stav životního prostředí v 
katastru obce, jehož významnou součástí jsou lesy města i jiných vlastníků (např. město Brno). Posouzení stavu 
lesů odborníky nezávislými na přímo zainteresovaných stranách (vlastník, nájemce) by mělo být podkladem pro 
další jednání zejména s nájemcem lesů. 

Předkládá: David Holman (KOL) 
Diskuze: 
Ing.Kotek .- pokud by to mělo mít nějaký význam, měla by navrhovaná skupina lidí dále spolupracovat na další 

tvorbě a měla by být předem určena i odměna těmto lidem. 
Dr.Holman - po splnění úkolu by jsme zhodnotili a určili odměnu. 
V.Zejda - jak se to promítne na spolupráci s Lesy ČR- je to samostatný nezávislý orgán, které je  rovněž 

kontrolován inspekcí. 
Dr.Holman - jak se to promítne, to nevím.  
 
 
 
6.4.  Výzva vlastníkovi pozemku (příl.12) 
 
Přijaté usnesení : 1091/2000 - MěZ vyzývá společnost Vaillant (resp.nového vlastníka pozemků společnosti 

Vaillant), aby v souladu s platnými zákony zajistila péči o své pozemky v katastru města 
Kuřim. 
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Hlasováno : pro 12 
 
Rozsáhlé pozemky, které zakoupila a do kterých investovala společnost Vaillant, jsou již delší dobu z hlediska 
ochrany životního prostředí a rostlinolékařské péče značně zanedbány. Zaplevelené pozemky tak přirozeně 
ohrožují okolní pozemky a tak i práva dalších vlastníků. 
Vzhledem k rozsahu problému považuji navrhovanou "výzvu MěZ" za adekvátní krok. Je třeba konstatovat, že 
se předcházející pokus MěÚ oslovit společnost Vaillant a danou situaci vyřešit nesetkal s odpovídající reakcí ze 
strany vlastníka a je tedy vhodné, aby zastupitelstvo podpořilo snahu MěÚ svým jasným stanoviskem. 
Předpoklad, že na inkriminovaném pozemku dojde v brzké době k zahájení stavebních prací (novým 
vlastníkem) trvá již mnoho měsíců a po celou tu dlouhou dobu působíme před veřejností i před Vaillantem 
dojmem, že nás tento problém vlastně ani moc nezajímá. Změňme to!   

Předkládá: David Holman (KOL) 
 
Dr.Poledňák - podobné usnesení MěR přijala před 2 lety  a dosud se o něm stále úřaduje. 
Dr.Holman   - nejvyšší orgán města by se ale ke stavu pozemku ještě oficiálně nevyjádřil. 
 
V 20:45 odchází z jednání MVDr.Horáková - přítomno 11 členů MěZ. 
 
 
 

7. Různé 
 
7.1.Městská tržnice (příl.12) 
Projednání staženo do dalšího jednání MěZ. 
 
Návrh usnesení: MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit obsazování vyhrazených míst v areálu městské tržnice 

tak, aby místa mimo vnitřní areál tržnice, tzn. místa vyznačená na chodníku před prodejnou 
samoobsluhy (za zdí tržnice) byla obsazována až v okamžiku, kdy všechna místa uvnitř 
vybudované tržnice jsou již obsazena. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Současný stav, kdy vnitřní areál městské tržnice (zbudovaný a provozovaný na náklady města) zeje prázdnotou 
a naopak chodník okolo zdi tržnice je pronajímán pro účely stánkového prodeje, napovídá, že investice ve výši 
přesahující 200 tisíc korun (přesněji: 211.358,- za vnitřní areál tržnice, cca 17.920 za parkovací stání pro 
stánkaře, plat správce tržnice apod.) byla naprosto promarněná, neboť na vyznačení prodejních míst, které město 
pro účely tržnice pronajímá, stačilo přeci pořídit jen kbelík bílé barvy. 
Připomeňme si, že v době, kdy byla výstavba tržnice navrhována, hovořilo se o brzké návratnosti vložených 
městských prostředků. 
Vzápětí došlo z naší vůle ke snížení poplatků, a tak se o brzké návratnosti přestalo hovořit. Zdálo se, že jediným 
pozitivem zůstane fakt, že stánky zmizí z městských chodníků a přesunou se do odděleného areálu tržnice. 

Předkládá: David Holman (KOL) 
Diskuze: 
Dr.Holman - správce tržnice by měl  stánkový prodej „zatlačit“ dovnitř tržnice. 
Dr.Poledňák - z navrhovanému systému vyplývá, že ten  obchodník, který přijde do tržnice poslední by měl 

nejlepší prodejní místa.  
Žádá  předkladatele, aby svůj  návrh stáhl alespoň do  podzimu, a nechal tuto „sezónu“, aby se 
projevila „životaschopnost tržnice“. 

Dr.Holman - ten kdo by přišel do tržnice jako poslední a měl by výhodnější místa (před tržnicí) by zaplatil  i 
vyšší cenu. 
Se stažením  návrhu souhlasí. 

 
Návrh z veřejnosti -  přesunout „ trhy“ z nám. 1. května do  tržnice. 
Ing.Krupica - kapacita tržnice není dostatečná. 
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7.2. Bohuslav Polášek – přidělení bytu mimo pořadník  (příl.10) 
 
Přijaté usnesení : 1092/2000 - MěZ schvaluje uzavření  dohody o ukončení  nájmu ke služebnímu bytu 

v budově MěÚ s p.Bohuslavem Poláškem a současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
k náhradnímu bytu č. 816/1. 

 
Přijaté usnesení : 1093/2000 - MěZ  ukládá MěR pronajmou služební byt  v budově MěÚ na základě 

výběrového řízení. 
 
Hlasováno pro oba návrhy : pro 10, proti 1 
 
B.Polášek obývá služební byt v budově MěÚ a v souvislosti s možným ukončením jeho pracovního poměru mu 
byl nabídnut (po opravě) byt uvolněný Danuší Medovarskou. MR odsouhlasila tento pronájem, avšak smlouva 
nebyla podepsána, neboť MR dle platné vyhlášky schvaluje pouze přidělení náhradního bytu, pokud je město 
povinno takový byt poskytnout. V předmětném případě je záležitostí přidělení bytu v kompetenci zastupitelstva. 
 

    Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
V krátké diskuzi P.Vodka navrhuje výběr. řízení  na místo správce budovy MěÚ. 
Dr.Holman - při VŘ na pronájem bytu by se mělo přihlédnuto k tomu,  aby  město nepřišlo o další obecní byt. 
 
 
 
7.3. Městská správa bytů Kuřim s.r.o. – jmenování nového člena dozorčí rady (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1094/2000 - MěZ bere na vědomí  rezignaci  Mgr. Marie Plškové na člena dozorčí rady 

společnosti Městská správa bytů Kuřim s.r.o. 
MěZ jmenuje  p.Zdeňka Jarůška, bytem Kuřim, Jungmannova 880,  členem dozorčí rady  
společnosti  Městská správa bytů Kuřim s.r.o. 

Hlasováno : pro 11 
 
Z důvodu změny zaměstnání Mgr.Marie Plšková podala ze¨¨rezignaci na funkci člena dozorčí rady MSBK s.r.o. 
Na uvolněné místo je navrhován p. Zdeněk Jarůšek. 
                                                                      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
Dr.Poledňák navrhuje, aby členu dozorčí rady  všech společností  zřízených městem byla přisouzena odměna za 

odpovědnost ve výši 1000,-/za  čtvrtletí (pokud není současně člen zastupitelem města) 
Dr.Holman a Ing.Krupica nesouhlasí. 
M.Uchytil navrhuje, aby odměna byla  přisouzena dozorčím radám ve všech  společnostech města. 
Hlasováno o návrhu Dr.Poledňáka : :  pro 8, proti 1, zdrž.2 – neschváleno. 
 
 
 
7.4.  Rozšíření  dozorčí rady MTCK s.r.o. (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1095/2000 - MěZ  rozšiřuje  počet  členů  dozorčí rady MTCK na pět. 

  MěZ jmenuje dalšími  členy dozorčí rady Ing.Karla Pavelku, Kuřim, Komenského 1313 a 
p.Bohumila Macalíka, Kuřim, Na Královkách 929. 

Hlasováno : pro 11 
 
Ing.Krupica předkládá ústně návrh na rozšíření dozorčí rady MTCK o Ing.Karla Pavelku a p.Bohumila 
Macalíka. 
 
 
 
7.5. Stížnost na kvalitu vysílání TKR a Infokanálu (příl.14) 
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Dne 27.3.2000  byla doručena na MěÚ stížnost p.Miloslava Vepřeka, bytem Kuřim, Na Loučkách 1213 na  
kvalitu vysílání kabelové televize a způsobu provozování Infokanálu p.A.Kadlecem. 
 
M.Uchytil  - stížnost je neopodstatněná, stěžovatel není smluvním partnerem MTCK. 
Ing.Kotek  - stížnost není ve všech bodech neopodstatněná. 
Ke stížnosti nebylo přijato  usnesení, p.Uchytil sdělil, že záležitost  se stěžovatelem vyřídí. 
 
V 21:15  se Dr.Holman – přítomno 10 členů MěZ. 
 
 
 
7.6. Plnění usnesení MěR a MěZ (příl.15) 
 
Přijaté usnesení : 1096/2000 - MěZ  bere na vědomí .zprávu o plnění usnesení MěR a MěZ .s připomínkou. 
Hlasováno : pro 10 
 
Tajemník MěÚ Ing.F.veselý předkládá  MěZ zprávu o plnění usnesení MěR a MěZ od  r. 1999. 
Pan Vodka upozornil, že ze zprávy mezi nesplněnými vypadlo usnesení č.1148/99. 
 
 
 
7.7. Cesta za zahradami – Podlesí Fučíkova (příloha 16) 
 
Přijaté usnesení : 1097/2000 - MěZ schvaluje uzavření smlouvy  o budoucím převodu nemovitostí 

s Ing.Jaroslavem Salavou (části pozemků  p.č. 3198/10 o vým. 1112m2 a p.č. 3198/13 o 
vým. 7m2). 

Hlasováno : pro 10 
 
Návrat Dr.Holmana na jednání. 
 
Dr.Holman se dotázal,  kdy bude opravena ul.Legionářská. 
Ing.Kotek  -  v průběhu června po  pokládce potrubí JMP.  
 
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1072/2000  
MěZ schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2614/2 k.ú.Kuřim o výměře 30 m2 manž. Štěpánkovým, Kuřim, 
Na Královkách 935 za účelem uzavření pozemku parc.č. 1081/1 k.ú.Kuřim, který je jejich vlastnictvím, 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. 
 
1073/2000  
MěZ schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby - části pozemku evidence nemovitostí 
číslo 612/2 k.ú.Kuřim o výměře cca 430 m2 Pavlu Pelikánovi, Kuřim, Havlíčkova 239 k výstavbě penzionu za 
cenu pětinásobku úřední ceny, nejméně však 500,- Kč/m2 s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této 
ceny a při odprodeji druhá polovina ceny  +  náklady a daň z převodu nemovitosti s podmínkou uzavření 
nájemní smlouvy a budoucí kupní smlouvy až po předložení závazného stanoviska ČR OKÚ Brno-venkov, 
Brno, Moravské nám. 6 k prodeji části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ  evidence 
nemovitostí (EN) číslo 579, na němž má být stavba penzionu realizována a s podmínkou vybudování 15 
veřejných parkovacích míst  na náklady kupujícího a se zachováním územní rezervy pro dalších 15 parkovacích 
míst. 
 
1074/2000  
MěZ schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 399/5 k.ú.Kuřim o  výměře 956 m2 a (dle GP zak.č. 
1159-32/1998 ze dne 7.12.1998 – parc.č. 399/5 o vým. 948 m2 + parc.č. 399/8 o vým. 8 m2 – tj. celkem 956 
m2) a stavby zpevněné plochy s příslušenstvím (parkoviště) Ing.Josefu Michlovi, Brno, Jabloňová 29 za cenu 
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dle znaleckého posudku, minimálně však  za 500,- Kč/m2 pozemku i stavby s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1075/200  
MěZ bere na vědomí, že manž. Michlovi, Brno, Jabloňová 29 vydražili  do společného jmění manželů 
nemovitost zapsanou na LV číslo 2890 pro obec a k.ú.Kuřim – objekt občanské vybavenosti čp. 1263 na 
pozemku parc.č. 399/2 k.ú.Kuřim (bez pozemku) a bude realizována “Kupní smlouva” na odprodej pozemku 
parc.č. 391/2 k.ú.Kuřim o výměře 207 m2,  včetně bezúplatného zřízení věcného břemene v právu chůze a 
vjezdu při údržbě a opravách inž. sítí na parc.č. 391/2 a 399/2, odprodej parc. číslo 399/2 o výměře 2792 m2 a 
odprodej poz.parc.č. 399/4 o výměře 569 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku s tím, že od této ceny bude 
odečtena částka 210.600,- Kč v souladu s usn. MZ 1101/99 s podmínkou, že nabyvatelé uhradí náklady spojené 
s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1076/2000  
MěZ schvaluje změny nájemného nebytových  prostor v majetku města Kuřimi od 1.9.2000  dle návrhu  se 
změnami. 
 
1077/2000  
MěZ  schvaluje  zapracování podnětů  a,d,e do  změny č. IV schváleného územního plánu Města Kuřimi. 
 
1078/2000  
MěZ žádá, před schválením změny ÚP Města Kuřimi, investora v lokalitě „Starý dvůr“, o předložení studie, 
specifikující investorův záměr. 
 
1079/2000  
MZ  schvaluje  změnu plánu investic č.13 - dle návrhu. 
 
1080/2000  
MZ schvaluje účast města Kuřimi ve výběrovém řízení v projektu vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy “Výstavba veřejně přístupných sportovišť “ a to s  akcí “Rekonstrukce hřiště při ZŠ Tyršova 
v Kuřimi”,  s cenovým limitem pro město Kuřim  1.700.000,- Kč. 
 
 
 
 
1081/2000  
MěZ u vědomí si významu stavby protipovodňové hráze v lokalitě “Pod Toskou” a ve snaze předejít vyvlastnění 
pozemků dotčených touto veřejně prospěšnou stavbou, nabízí  vlastníkům pozemků PK č. 1234 1235 1236/1, 
1236/2, 1236/3, 1236/4 1236/5 odkoupení částí těchto pozemků, nezbytných k výstavbě hráze za cenu max. 
160,- Kč/m2 a  schvaluje k tomuto účelu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě.  
 
1082/2000  
V případě jednomyslného zájmu vlastníků pozemků PK č. 1232, 1233 1234 1235 1236/1, 1236/2, 1236/3, 
1236/4 1236/5 v lokalitě “Pod Toskou”, nabízí město Kuřim výkup těchto pozemků (vyjma částí, které budou 
využity pro stavbu retenční hráze), za cenu max. 160 Kč/m2 a  schvaluje k tomuto účelu uzavření smlouvy o 
budoucí smlouvě.  
 
1083/2000  
Městské zastupitelstvo u vědomí si významu stavby protipovodňové hráze v lokalitě “Pod Toskou” a ve snaze 
předejít vyvlastnění pozemků dotčených touto veřejně prospěšnou stavbou, nabízí vlastníkům pozemku PK č. 
1244 odkoupení částí o výměře 2881 m2 tohoto pozemku nezbytné k výstavbě hráze za cenu 160,- Kč/m2 a v 
případě zájmu vlastníků nabízí město výkup i zbylé části tohoto pozemku  za cenu úředního odhadu a  schvaluje 
k tomuto účelu uzavření smlouvy o budoucí smlouvě.  
 
1084/2000  
V případě přidělení státní dotace v rámci “Systému podpory rozvoje průmyslových zón”, MěZ schvaluje 
financování 40% investičních nákladů stavební a technologické části akce “Příprava území pro rozšíření 
průmyslové zóny v Kuřimi” v očekávané výši do 11 mil. Kč a to v členění dle doloženého “Registru investic MF 
80, 81” a financování nákladů ostatních v předpokládané výši do 6,5 mil.Kč. 
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1085/2000  
MěZ  schvaluje uzavření smlouvy  mezi Městem Kuřim a firmou Tyco Electronics Czech s.r.o  o společném 
postupu a budoucím převodu pozemků, v rámci které by „Tyco“ mělo získat do vlastnictví pozemky za účelem 
dalšího rozvoje vlastních výrobních aktivit a pokud k dalšímu rozvoji nedojde, pozemky převést Městu Kuřim. 
V rámce této  spolupráce  by mělo Město Kuřim získat dotaci na výstavbu retenční hráze, výstavbu zajistit a 
tímto zbavit pozemky limitujících omezení, neboť  lze dovodit  jinými nově  vydanými stavebními povoleními 
v předmětném území, že bez retence nelze do budoucna kolaudovat  žádnou významnější stavbu. 
 
1086/2000  
MěZ schvaluje k realizaci  program dalšího budování, oprav a zvelebování dětských hřišť v Kuřimi pod názvem 
"Dětská hřiště 2000" - se změnou. 
 
1087/2000  
MěZ schvaluje vypracování registru  projektových návrhů pro příležitost podání žádosti o financování ze zdrojů  
EU, schvaluje včlenění  návrhů do registru dle zápisu a uložení odboru výstavby správu registru - se změnou. 
 
1088/2000  
MěZ  bere na vědomí  zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí v Kuřimi. 
 
1089/2000  
MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit základní hydrobiologický průzkum toku Kuřimky formou  úkolu 
postgraduálního studia  ve spolupráci s Ústavem ekologie a ochrany  životního prostředí při Fakultě veterinární 
hygieny a ekologie VFU Brno. Cenový limit: 12.000,- Kč. 
 
1090/2000  
MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit provedení kontroly plnění  lesního  hospodářského  plánu a posouzení 
stavu lesů v katastru města Kuřimi odbornou komisí. MěZ za tímto účelem jmenuje odbornou komisi : Dr.Jiří 
Pikula st.Kuřim, Popkova 1003, Ing.Jiří Saul, Česká 10 a Ing.Petr Kupec, Kuřim, Na Královkách 932 a ukládá  
tajemníkovi  požádat OKÚ Brno – venkov o doplnění komise o zástupce OKÚ s právem poradního hlasu. 
 
 
 
1091/2000  
MěZ vyzývá společnost Vaillant (resp.nového vlastníka pozemků společnosti Vaillant), aby v souladu s 
platnými zákony zajistila péči o své pozemky v katastru města Kuřim. 
 
1092/2000  
MěZ schvaluje uzavření  dohody o ukončení  nájmu ke služebnímu bytu v budově MěÚ s p.Bohuslavem 
Poláškem a současně schvaluje uzavření nájemní smlouvy k náhradnímu bytu č. 816/1. 
 
1093/2000  
MěZ  ukládá MěR pronajmou služební byt  v budově MěÚ na základě výběrového řízení. 
 
1094/2000  
MěZ bere na vědomí  rezignaci  Mgr. Marie Plškové na člena dozorčí rady společnosti Městská správa bytů 
Kuřim s.r.o. 
MěZ jmenuje  p.Zdeňka Jarůška, bytem Kuřim, Jungmannova 880,  členem dozorčí rady  společnosti  Městská 
správa bytů Kuřim s.r.o. 
 
1095/2000  
MěZ  rozšiřuje  počet  členů  dozorčí rady MTCK na pět. 
MěZ jmenuje dalšími  členy dozorčí rady Ing.Karla Pavelku,Kuřim, Komenského 1313 a p.Bohumila Macalíka, 
Kuřim, Na Královkách 929. 
 
1096/2000  
MěZ  bere na vědomí  zprávu o plnění usnesení MěR a MěZ - s připomínkou. 
 
1097/2000  
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MěZ schvaluje uzavření smlouvy  o budoucím převodu nemovitostí s Ing.Jaroslavem Salavou (části pozemků  
p.č. 3198/10 o vým. 1112m2 a p.č. 3198/13 o vým. 7m2). 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení :pro 11 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v  21:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
 
Zapsala : Dana Stražovská 
V Kuřimi dne 17.4.2000 
 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Ing.H.Novotná              M.Uchytil 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
-  - Pozvánka 
1A,B Majetkoprávní úkony, grafické přílohy 
2A-D Projednání změny č.4 schváleného ÚP 
3,3A,B Změna plánu investic č.13 
4AB “Program” – výstavba veřejně prospěšných sportovišť 
5 Zadání studie na  úpravu křižovatky  silnic II/385 na nám. 1.května 
6  
7,7A,B Podíl města na výstavbě retenční hráze, návrh smlouvy 
8 Program “Dětská hřiště 2000” 
9 Návrh registru  projektů pro  žádost o financování ze zdrojů EU 
10,A Přidělení  bytu mimo pořadník 
11,11A Stav ŽP 
12,A Materiál Dr.Holmana – různé 
13,A Rezignace  člena dozorčí rady, jmenování nového 
14 Stížnost p.Vepřeka 
15 Plnění usnesení MěR a MěZ 
16 Cesta za zahradami na Podlesí – smlouva 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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