
 
Město Kuřim 
 

Z Á P I S    č. 04 / 2000 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 29.5.2000 
 

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,  Vladislav Zejda 
Ing.František Veselý - tajemník 

 
Omluveni  :  Petr Vodka a MVDr.Lenka Horáková 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Ověřovatelé zápisu : p.Miloš Kotek a Marian Uchytil  

Hlasováno :  pro 9 
 
Návrhová komise :  Dr.Ing.Jiří Marek a PaedDr.David  Holman  

Hlasováno :  pro 9 
 
Jednání MěZ v Klubu důchodců na ul.Popkova zahájil  starosta v 17:05 hodin. Úvodem přítomno 9 členů MěZ, 
později se na jednání dostavil Ing.Miloš Krupica. 
 
 
 
Program: 
 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Výstavba města - adaptace prádelny na moštárnu -VŘ, rekonstrukce veřejného osvětlení  -VŘ, bezúplatný 

převod kanalizační přípojky, odstranění poruch kanalizace, vybudování informačního 
výstražného systému  

3. Územní plán -   návrh zadání změny č. III územního plánu města Kuřimi, 
4. Finanční záležitosti  - rozpočet města na r. 2000,  poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města, 

poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
5. Městské technické centrum - obsluha vysílání Kuřimského infokanálu,.nákup stereo-modulátorů a převodních 

jednotek pro HPS kabelového rozvodu , návrh statutu Dozorčí rady TMCK, pronájem plochy 
střechy na ul.Školní  spol. MTCK 

6. Různé  - zajištění integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka, program likvidace psích odpadů,  
podnikatelský Obolus, . Kuřimské kulturní léto, smlouva  o sdružení mezi Městem Kuřim  x 
Moravskou stavební INVEST a.s., ukončení permanentní soutěže  na dodavatele  zpravodajství 
v TKR 

 
Program jednání  schválen bez připomínek. Následně starosta rozdal členům MěZ almanach Základní umělecké 
školy a nové vydání Sbírky zákonů s novelou  Zákon o obcích. 
 
Dr.Holman na úvod vznesl návrh zahajovat  každé dalšího jednání MěZ  rekapitulací plnění přijatých usnesení - 
informaci poskytne tajemník MěÚ Ing.F.Veselý.  
 
Přijaté usnesení  : 1098/2000 - MěZ schvaluje  zahajovat program zasedání MěZ kontrolou plnění usnesení. 
Hlasováno :  pro 9 
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1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Manž. PhDr. Smetana Zdeněk a Miroslava, Kuřim, Legionářská 1086 - směna 

pozemků,  pronájem části pozemku -( příl. č. 1A) 
 
Přijaté usnesení  : 1099/2000 - MěZ schvaluje směnu části pozemku parc.č. 255/2 k.ú.Kuřim ve vlastnictví manž. 

Smetanových, Kuřim, Legionářská 1086  za část pozemku parc.č. 256 k.ú.Kuřim - vlastník 
Město Kuřim bez cenového vyrovnání s tím, že náklady budou hrazeny rovným dílem, daň z 
převodu a daň z VB uhradí každá ze smluvních stran 

Hlasováno : pro  9 
 
Přijaté usnesení : 1100/2000 - MěZ schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 256 k.ú.Kuřim o výměře cca 200 

m2 manž. Smetanovým, Kuřim, Legionářská 1086 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou  za cenu 1,50 Kč/m2/rok s roční valorizací 

Hlasováno : pro  9 
 
Usn.  MR číslo 119/2000 a 121/2000 ze dne 4.4.2000 byl schválen záměr  na směnu části pozemků jak výše 
uvedeno a záměr na pronájem části pozemku parc.č. 256 k.ú.Kuřim o výměře cca 200 m2 manž. Smetanovým, 
Kuřim, Legionářská 1086. Schválené záměry byly od 6.4.2000 po dobu 30-ti dnů zveřejněny bez připomínek.  
Důvodem pro navrženou směnu pozemků je efektivnější využití plochy jak pro manž. Smetanovi tak i pro Město 
Kuřim. 
 
 
 

1.2. Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno, Plynárenská 1 - odprodej  pozemku parc.č. 520/2 
k.ú.Kuřim o výměře 39 m2 - pozemek zastavěný objektem regulační stanice plynu ul. U 
potoka v Kuřimi - (příl. č1B) 

 
Přijaté usnesení : 1101/2000 - MěZ schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 520/2 k.ú.Kuřim o výměře 6 m2 

(občanská technická vybavenost) a pozemku  p.č. 520/3 k.ú.Kuřim  o výměře 33 m2 (jiná plocha) 
- vše dle GP zak.č. 1231-24/1999 ze dne 4.11.1999 - akciové společnosti Jihomoravská 
plynárenská, se sídlem Plynárenská 1, 657 02 Brno za cenu 500,- Kč/m2 pozemku. Náklady 
spojené s převodem hradí Město Kuřim.  

 
Hlasováno : pro 9 
 
Usn. MR číslo 87/2000 ze dne 21.3.2000 byl schválen  adresný záměr na pronájem pozemku parc.č. 520/2 
k.ú.Kuřim o výměře 39 m2 a.s. Jihomoravská plynárenská. Jedná se o pozemek pod objektem zrekonstruované 
regulační stanice plynu - STL/NTL RS 1200/2/1-416 v ul. U potoka v Kuřimi včetně zpevněné plochy a 
přístupového chodníku. Schválený záměr byl od 22.3.2000 po dobu 30-ti dnů zveřejněn.V zákonem stanovené lhůtě 
zveřejnění záměru požádala JMP a.s. o znovuprojednání možnosti odprodeje vzhledem k tomu, že stavba regulační 
stanice je v obecném zájmu, nejedná se o stavbu dočasnou, pozemek, na němž se stavba nachází je pro jiný 
komerční zájem nevyužitelný. MR usn. č. 146/2000 doporučila MZ odprodej poz.parc.č. 520/2 k.ú.Kuřim o výměře 
39 m2 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku  s tím, že náklady spojené s přvodem hradí  město. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Ing.Nina Bočková, Kuřim, Skřičkova 1343 - odprodej části pozemku parc.č. 3204/29 

k.ú.Kuřim (příl.1C) 
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Přijaté usnesení : 1102/2000 - MěZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3204/29 k.ú.Kuřim o výměře cca 

258 m2 Ing.Nině Bočkové, Kuřim, Skřičkova 1343 za cenu 350,- Kč/m2 pozemku s podmínkou 
úhrady nákladů spojených s převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 9 
 
Usn. MZ číslo 118/2000 ze dne 4.4.2000 byl schválen  adresný záměr na odprodej  citovaného pozemku (dle GP 
zak.č. 1263-149/1999 ze dne 16.2.2000 dosud nezapsaného v KN). Záměr byl od 6.4.2000 po dobu 30-ti dnů 
zveřejněn. V zákonem stanovené době zveřejnění záměru podala Ing. Bočková ústní námitku na jednání MR dne 
2.5.2000 týkající se výše ceny za odprodávaný pozemek. 
 

Na jednání se v 17:15 dostavil Ing.M.Krupica - přítomno 10 členů MěZ. 
 
 
 
1.4. Ing. Brabec Jan, Kuřim, U stadionu 941, Ing.Nedvěd Jan, Brno, Vrbenského 3 - žádost 

o odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 1822 k.ú.Kuřim (příl.1D) 

 
Přijaté usnesení : 1103/2000 -  MěZ schvaluje záměr na budoucí odprodej, příp. směnu pozemku ve 

zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1822 k.ú.Kuřim - vlastník 
Město Kuřim, za část pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 1824 k.ú.Kuřim - vlastník Ing.Jan Brabec - potřebného k výstavbě komunikace s 
tím, že k vlastní realizaci dojde až po výstavbě inž. sítí v lokalitě B6.1, B6.2 

Hlasováno : pro 10 
 
Ing.Brabec Jan a Ing. Nedvěd Jan požádali o odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci-parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1822 k.ú.Kuřim - dle návrhu GP 1276-44/2000 ozn. jako parc.č. 3204/69 o výměře 
178 m2 a parc.č. 3204/68 o výměře 167 m2. Žádost projednala na svém zasedání dne 17.5.2000 komise výstavby a 
navrhuje přijmout usn. jak výše uvedeno. 
 
 
 
1.5. Manž. Poláškovi, Kuřim, nám.l.května 312 - uznání vlastnictví a odprodej pozemku 

parc.č. 2976/12 k.ú.Kuřim o výměře 1262 m2 - (příl. č.1E) 
 
Přijaté usnesení : 1104/2000 - MěZ schvaluje záměr na uznání vlastnictví (notářským zápisem, dohodou o uznání 

vlastnictví) ve prospěch manž.  Poláškových, Kuřim, nám.l.května 312 k pozemku parc.č. 
2976/12 k.ú.Kuřim o výměře 1262 m2 a  uzavření smlouvy o budoucím výkupu  předmětného 
pozemku do majetku Města Kuřimi za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s 
uznáním vlastnictví  a převodem budou hrazeny rovným dílem 

Hlasováno : pro 10 
 
Dopisem Katastrálního úřadu  Brno-venkov ze dne 8.4.2000 bylo Město Kuřim  upozorněno na duplicitní zápis k 
téže nemovitosti - pozemku parc.č. 2976/12 k.ú.Kuřim s výzvou na určení vlastnictví - na LV číslo 3514 pro obec a 
k.ú.Kuřim jsou jako vlastníci zapsáni shora uvedení a manž. Poláškovi (SJM) a  Město Kuřim. jedná se o  pozemek 
v areálu stadionu v Kuřimi, obdobný případ jako záležitost pana Kolaříka, v jehož prospěch rozhodl Okresní soud 
Brno-venkov rozsudkem ze dne 12.5.1999, právní moc ze dne 30.7.1999. Pozemky pod stadionem byly vyvlastněny  
“Rozhodnutím” finančního odboru rady ONV v Brně ze dne 12.prosince 1959 dle vládního nařízení 15/1959 Sb. 
Tato rozhodnutí však byla předložena k zápisu do KN až v roce 1979 - bez doložky o nabytí právní moci. SO 
požádal o prověřen tohoto konkrétního případu  - viz příloha 
        Předkládá :  RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : Němcová 
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1.6. Smlouva s firmou Vaillant - budoucí směna pozemků (příl.2A) 
 
Přijaté  usnesení : 1105/2000 - MěZ schvaluje smlouvu o budoucí směně pozemků  s firmou Vaillant. 
Hlasováno : pro 10 
 
Již dříve byla s firmou Vaillant předjednána a na MZ odsouhlasena směnná smlouva, kterou má město nabýt 
pozemky pod budoucím tělesem retenční hráze a firma pozemky města v sousedství pozemků svých vlastních. Jejich 
výměra se však liší o 2670m ve prospěch města. Tento rozdíl firma nárokuje v budoucnosti doměřit rovněž na úkor 
pozemků sousedství, které však obec teprve má získat (od státu nebo od soukromých vlastníků). Tento závazek 
města dosud na zastupitelstvu nebyl projednán, a proto byla ve smlouvě sjednána rovněž možnost odstoupení.  

Předkladatel doporučuje smlouvu přijmout, cena směňovaných pozemků je srovnatelná, neboť i pozemky 
města jsou územním plánem města určeny k umístění veřejně prospěšné stavby (komunikace), což omezuje jejich 
podnikatelské využití. 

     Předkládá a vyřizuje: RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
1.7. Smlouva s firmou Tyco Electronics o společném postupu a budoucím převodu pozemků 

(příl. 2B) 
 
Přijaté usnesení : 1106/2000 - MěZ neschvaluje smlouvu o budoucím převodu pozemků s firmou  Tyco 

Electronics Czech s.r.o., podmínečně uzavřenou dne 27.4.2000. 
Hlasováno : pro 10 
 
Ve snaze naplnit všechny formální náležitosti žádosti o podporu rozvoje průmyslových zón byla sjednána s firmou 
Tyco smlouva (v příloze). Na návrh města, který byl projednáván na minulém MZ a poté ještě odborně (nikoli 
levně) konzultován, firma odmítla přistoupit a proto město akceptovalo návrh její vlastní s tím, že do něj byla 
vložena možnost jednostranného odstoupení pro případ, že ji neschválí zastupitelstvo. Následně, na společném 
jednání v Praze s ředitelem agentury Czechinvest a zástupci fy. Tyco, agentura od požadavku na povinný budoucí 
odprodej nezastavěné části pozemku městu Kuřimi ustoupila, a proto předmětná smlouva není k podávané žádosti 
nezbytná. Doporučuje se tedy od této smlouvy odstoupit. 

  Předkládá a vyřizuje :RNDr.I. Poledňák 
 
 
 
1.8. Dodatek ke smlouvě o sdružení v lokalitě B61 Podlesí (příl.3A,B) 
 
Návrh usnesení : 1107/2000 - MěZ schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení k výstavbě technické 

infrastruktury v lokalitě B 61- Podlesí. 
Hlasováno : pro 10 
 
Geometrickým zaměřením lokality bylo zjištěno, že se výsledný poměr stavebních pozemků vytyčených na lokalitě 
liší o 1,3% od poměru pozemků do sdružení vkládaných a to v neprospěch města. Tímto dodatkem je namísto 
původně dojednaného zápisu jednoho pozemku do podílového spoluvlastnictví, umožněno městu rozšířit svoje 
stavební pozemky na úkor pozemků t.č. státních, aniž by se úměrně zvětšil jeho podíl na nákladech. Tím je rozdíl 
městu bohatě kompenzován. Dodatek v příloze. 
 

    Předkládá a vyřizuje : RNDr.I.Poledňák 
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1.9. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 -  odprodej pozemku 399/5 o výměře 956 m2 - 
ost.plocha, jiná plocha - parkoviště (příl. 22) 

 
Přijaté usnesení : 1108/2000 - MěZ schvaluje odprodej pozemku parc.č. 399/5 k.ú.Kuřim o  výměře 956 m2  

Ing.Josefu Michlovi, Brno. Jabloňová 29 za cenu 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 9, proti 1  
 

Usn. MZ číslo 1075/2000 ze dne 17.54.2000 byl schválen adresný záměr na odprodej pozemku (parkoviště) parc.č. 
399/5 k.ú.Kuřim o výměře 956 m2 Ing.Josefu Michlovi, bytem 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. Schválený záměr byl od 20.4.2000 do 22.5.2000 zveřejněn.  
       Předkládá :  RNDr. I.Poledňák 
       Vyřizuje    : Němcová 
Diskuze: 
Na jednání MěZ se dostavil  Ing.Michl s projektantem a připomínkují cenu odprodávaných pozemků, vč. pozemku a 

stavby parkoviště (500,- Kč/m2). Argumentem je zasíťování pozemků (telefon, kanalizace, vodovod, VN, 
veřejné osvětlení, kabelová televize). Předpokládají investici 200-250 tis (přeložky) k  zabezpečení  
pozemku tak, aby mohl být využit k účelu, za kterým byly Ing.Michlovi schváleny ke koupi. 

Ing.Krupica - konstatoval, že pozemky na atraktivních místech Kuřimi se prodávají za 500,- Kč/m2 
Ing. Michl - ale cena pozemků je : cena  mínus přeložky  sítí,  t.j.  250 + 150 tis.  
Dr.Poledňák  navrhuje jednat o slevě pozemků (“bočních klínů”) z 500,-Kč. Navrhuje  hlasovat o ceně  “levého  a 

pravého klínu” pozemku zvlášť. 
Ing.Novotná navrhuje odložit jednání o snížení schválené ceny “klínů” do doby, než bude znám znalecký posudek 

parkoviště. 
Ing. Michl   - souhlasí město s oplocením celého areálu ? Ze strany ulice budou ozdobné panely  a nad tím pevné 

průhledné pletivo. Zezadu u panelového domu by byla zeď.  
Dr.Holman  - žádá, aby Ing.Michl  parkoviště nechal přes den volně přístupné, aby provoz ulice nebyl případným 

omezením parkovacích míst ovlivňován. 
Ing. Michl   - parkoviště bude  přes den otevřeno,  zavírat se bude kolem 18.-19. hodině. 
V.Zejda        - budou zachovány  stávající stromy? 
Ing. Michl   - ano 
 
 
 

2. Výstavba města 
 
2.1. VŘ - adaptace prádelny na moštárnu  (příl.4) 
 
Přijaté usnesení : 1109/2000 - MěZ bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby “adaptace 

prádelny na moštárnu“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele uvedené stavby. 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 26.4.2000 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby “adaptace prádelny na moštárnu” v Kuřimi. Komise 
neposuzovala cenovou nabídku firmy Bytreform Kuřim pro nedoložení kvalifikačních předpokladů předepsaným 
způsobem. Komisi byly předloženy nabídky firem: Němec Tišnov (cena 460 497 Kč vč.DPH), Ing. Dvořák, Brno 
(cena 562 563,-Kč vč.DPH). 
Komise navrhla toto pořadí: 
1.Němec Tišnov 
2. Ing. Dvořák, Brno 
Přijato bez připomínek. 

     Předkládá:ing. Veselý František 

 5



        Vyřizuje:Kříž Pavel 
 
 
 
2.2. Standardy pro vodovodní a kanalizační siť ve správě BVK a.s., Brno 
Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje standardy pro vodovodní a kanalizační síť ve správě BVK a.s., Brno jako závazný 

typový podklad. 
 
Příprava, realizace a provozování sítě vodovodu a kanalizace na území města Kuřim vzhledem k vývoji nových 
používaných materiálů, nově se vyvíjejících technologií  a vztahů mezi orgány a organizacemi, které se podílí na 
projektování a správě sítě vodovodu a kanalizace si vyžaduje aktualizaci stávajících zavedených postupů. 
     Vodovodní a kanalizační siť města Kuřimi je propojena s vodovodní a kanalizační infrastrukturou města Brna, 
sítě obou měst jsou provozovány společným provozovatelem - BVK a.s., Brno.  Odbor správy sítí města Brna 
zpracoval STANDARDY pro vodovodní a kanalizační síť, uvedené standardy byly jako závazné typové podklady 
přijaty Radou a Zastupitelstvem města Brna již v roce 1999. 
     Brněnské vodárny a kanalizace v rámci sjednocení postupů a použitých materiálů žádají město Kuřim o 
projednání přijatých standardů pro město Brno jako závazných typových podkladů pro investory a dodavatele na 
území města Kuřimi. 
 Standardy obsahují také informaci o administrativních postupech, které provázejí stavby vodovodu a kanalizací od 
vodohospodářské studie po kolaudaci. Jsou v nich uvedeny též postupy, kterými jsou vázáni i další dodavatelé 
provádějící svou činnost v dotčené stávající síti. 
    MěR usn.169/2000  ze dne 16.5.2000 schválení těchto standardů doporučuje . 
 

    Předkládá:  Ing. Veselý František 
                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
2.3. Výběrové řízení na  rekonstrukci veřejného osvětlení  v Kuřimi  (příl. 23) 
 
Přijaté usnesení : 1110/2000 - MěZ bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby 

“rekonstrukce VO v Kuřimi  v ul. Otevřená, Školní, B.Smetany, Jiráskova, Wolkerova, 
Příční, Nová a části ul..Jungmannova a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele 
stavby . 

Hlasováno : pro 10 
 
Dne 25.5.2000 se uskutečnilo jednání komise pro hodnocení a posouzení nabídek na dodavatele stavby 
“rekonstrukce  VO v Kuřimi” v ulicích Otevřená, část. Jungmannovy, Školní, B.Smetany, Jiráskova, Wolkerova, 
Nová a příční. 
Komise neposuzovala nabídky firem pro nedoložení kvalifikačních předpokladů předepsaným způsobem: 
T.O.O. spol.s.r.o., Vychodilova 7, Brno, ESMONTA s.r.o.,,Holzova 14, Brno, DUR Plus ,spol.s.r.o., Zbýšov -  
Komisi posuzovala nabídky firem: 
1.ELEKTRA Fojt,Chelčického 41, Blansko ve výši     -  2,593.493,-Kč bez DPH-vč.přípolože 

   - 3,410.000,-Kč bez  DPH - bez přípolože 
2. ELIOS Brno,Kuldova 13, Brno       ve výši - 2,588.000,-Kč bez DPH - vč.přípolože 
          - 3,390.000,-Kč bez DPH - bez přípolože 
3. ELQA Tišnov         ve výši  - 2,515.000,-Kč bez DPH - vč.přípolože 
          - 3,270.000,-Kč bez DPH - bez přípolože 
Komise doporučuje pořadí firem: 
1. ELQA Tišnov 
2. ELIOS Brno 
3. ELEKTRA Blansko 
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     Předkládá:ing. Kotek Miloš 
        Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
2.4. Bezúplatný převod kanalizační přípojky do vlastnictví města Kuřim (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1111/2000 - MěZ  schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace DN 200 délky 

47m od p.Michaela Merty na Město Kuřim  a konstatuje zájem města po uzavření darovací 
smlouvy předat  vodovodní řad a kanalizační přípojku správci sítí, akciové společnosti BVaK, 
Brno k provozování. 

Hlasováno : pro 10 
 
Jedná se o budoucí stavbu autoopravny na pozemku p.č. 1078 v k.ú. Kuřim ve vlastnictví p. Michaela Merty.  Pro 
tuto stavbu bylo mimo jiné nutno  vybudovat  prodloužení hlavního vodovodního řadu (zkolaudován dne 15.7.1998 
pod č.j.ŽP 4339/98 - Ve) a kanalizační přípojka (zkolaudována dne 4.6.1998 pod č.j.2392/výst/961/98/Ma). Tyto 
stavby jsou umístěny na pozemku p.č. 1078,1079, 1080, 1085/2 a 1104 v k.ú. Kuřim. Na základě jednání při 
územním a stavebním řízení  byl ve vyjádření Města Kuřimi vyžadován bezúplatný převod prodlouženého vodovod. 
řadu DN 100 délky 48 m  a kanal. přípojky  DN 200 délky 47 m na Město Kuřim.  Darovací smlouva mezi Městem a 
p. Mertou ohledně prodloužení vod. řadu byla schválena MěR 336/97 ze dne 5.8.1997.  
 

                                                                 Předkládá : Ing. Veselý František 
                Vypracoval : Kříž Pavel 
 
 
Přijaté usnesení  : 1112/2000 - MěZ  schvaluje uzavření  smlouvy  o bezúplatném  převodu 49% podílu na 

investici - prodloužení vodovodního řadu na ul. Na Vyhlídce - od manž. Täuberových a 
konstatuje zájem  města předat vodovodní řad správci sítí BVaK, Brno k provozování. 

Hlasováno : pro 10 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
2.5. MZ- odstranění poruch kanalizace, Kuřim (příl. 7A) 
 
Přijaté usnesení : 1113/2000 - MěZ  bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby “odstranění 

poruch kanalizace, Kuřim”a souhlasí  s navrženým pořadím firem na dodavatele  uvedené 
stavby. 

Hlasováno : pro 10 
 
Na základě provedeného monitoringu kanalizační sítě v Kuřimi bylo vyspecifikováno 488 závad, jejich odstranění je 
předpokladem pro  předání dalších úseků kanalizace v celkové délce 7730 m do provozování BVK a.s. 

Tyto závady lze odstranit bezvýkopovou technologií - vyvložkováním stávajících kanalizačních řadů. 
Stavba bude provedena v termínu 06-10/2000. Na základě “Smlouvy o zajišťování inženýrské činnosti při 
investičním rozvoji vodovodní a kanalizační infrastruktury” z roku 1994byla podle § 49 zák.č. 199/94 Sb. učiněna 
výzva pěti zájemcům. 

Dne 24.5.2000 se uskutečnilo výběrové řízení, na  němž komise neposuzovala nabídku firmy IPS a.s., Praha 
pro nedoložení dalších vyžádaných podmínek soutěže předepsaným způsobem. 
 
Komisi byly předloženy nabídky firem : 
- Rekonstrukce potrubí REPO,a.s.,, K Rostokům 34/321, Praha --nabídková cena- 5,447.505,-Kč vč.DPH 
- WOMBAT, s.r.o., Březinova 23, Brno --nabídková cena - 5,837.475,-Kč vč.DPH 
Komise navrhuje pořadí firem: 
1. Rekonstrukce potrubí REPO,a.s.,Praha 
2. WOMBAT,s.r.o., Brno 
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  Předkládá:ing. Veselý František 
        Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
2.6. Vybudování informačního výstražného systému v lokalitě Otevřená, Školní (příl.8A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1114/2000 - MěZ schvaluje zařazení do plánu investic s prioritou 2 vybudování integrovaného 

výstražného systému v Kuřimi vymezené ulicemi U stadionu, Legionářská, železniční tratí a 
vlečkou v limitu do 400.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 10 
 
V současnosti vrcholí přípravy rekonstrukce VO a NN v ulicích Školní, části Jungmannova a Legionářská, B. 
Smetany, Otevřená, Wolkerova, Příční, Nová a Jiráskova a rekonstrukce komunikací na Otevřené ulici. V souvislosti 
s těmito investicemi je třeba rozhodnout, jak dál s městským rozhlasem. Je možné přemontovat ampliony ze starých 
sloupů na nové a do výkopů NN si položit kabeláž rozhlasu. To bude nejlevnější, ale budeme to dělat s vědomím, že 
jde o provizorní řešení a s vědomím, že chceme šířit rozhlas po TKR a v budoucnu budeme muset za tímto účelem 
uvedenou lokalitu opět rozkopat.  

Nákladnějším, ale modernějším řešením bude pokusit se v rámci rekonstrukce sítě NN a VO o výstavbu tzv. 
informačního výstražného systému v uvedené lokalitě, který předpokládá šíření signálu rozhlasu po síti TKR. V 
praxi by to znamenalo umístit v ulicích nové ampliony přizpůsobené možnosti šíření signálu po TKR, pořídit novou 
ústřednu. Ampliony v ulicích by plnily funkci upozornění veřejnosti na hlášení, které by si občané mohli 
vyslechnout doma na svých televizorech.  V této souvislosti předložilo MTCK návrh na vybudování systému IVVS 
v ucelené lokalitě viz návrh usnesení. Realizace by dovršila zasíťování této ucelené lokality a můžeme se zde pustit 
do oprav chodníků a komunikací bez obav, že je budeme muset znovu rozkopat. Předpokládám, že realizací by 
mohlo být pověřeno MTCK.    

                                                                            Předkládá : Ing.M. Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek vysvětlil  nové provozování rozhlasu : 

- po kabelové síti se bude šířit stejná  informace jako venkovním rozhlasem s tím, že amplionů bude méně a 
budou spíš  signalizovat, že probíhá hlášení. 

Ing.Jan Brabec (z veřejnosti) - hlášení nebude v celém rozsahu slyšet? Jak budou  informováni ti, kteří nebudou mít 
KTR ? 

Ing.Kotek - hlášení bude slyšet, jenom bude zhoršená slyšitelnost vzhledem k odstupům jednotlivých amplionů 
(bude záležet na vzdálenosti posluchače od amplionu). 

A.Kadlec - firma Saturn Holešov doporučila, aby byly ampliony pro lepší slyšitelnost umístěny na střechu budov. 
 
 
 
 

3. Územní plán 
 
3.1. Projednání návrhu zadání změny č. III územního plánu města Kuřimi (příl.9A) 
 
Přijaté usnesení : 1115/2000 - MěZ schvaluje  změnu č. III územního plánu Města Kuřimi sestávající se ze změny 

G  dle návrhu. 
 
Přijaté usnesení : 1116/2000 - MěZ schvaluje termín do 30.9.2000 pro podávání podnětů ke změně č. V ÚPN  

Města Kuřimi. 
 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro  10 
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Na základě zjištěných skutečností ohledně změny umístění hráze retenční nádrže a dle usn. MZ 1233/99  ze dne 
29.11.1999 předkládá odbor výstavby 
MěZ ke schválení koncept a návrh změny 
č. III územního plánu města Kuřimi 
sestávající se ze změny G. Zadání změny 
č. III bylo projednáno usnesením MěZ 
1013/2000. Na základě zadání byl 
vypracován koncept a návrh změny č. III a  
zahájení projednání  bylo oznámeno  
dotčeným orgánům státní správy i 
právnickým a fyzickým osobám.  Změna 
č.G územního plánu města Kuřim se týká 
změny polohy hráze retenční nádrže a 
změny funkčního využití části pozemků,  
určených schváleným ÚPN města Kuřimi  
pro účely veřejné zeleně a které jsou 
zatíženy dle SÚPN veřejně prospěšnou 
stavbou.  Oznámení o projednání konceptu 
a návrhu je vyvěšeno na úřední tabuli od 

7.4. 2000 do 9.5.2000. Dotčené orgány se vyjádří do 24.5.2000, jednání s veřejností bylo dne 25.4.2000 s možností 
vyjádření se do 24.5.2000.  Stavební komise nemá ke změně připomínek. 

Jelikož části  pozemků  (jejich návrhové využití)  dle schváleného územního plánu města Kuřimi 
nepřipouští jiné využití než pro veřejnou zeleň a umístění poslední varianty hráze retenční nádrže není zaznačeno v 
SÚPN, je nutno provést změnu územního plánu města Kuřimi.  

 MěR  usn. 170/2000 a 171/2000 ze dne 16.5.2000 výše uvedené usnesení doporučuje.  
V této souvislosti starosta  následně svolal jednání  městské rady, která  vyhlášku schválí. 

Bez připomínek. 
 
 

                       Předkládá: Ing. Veselý František 
                        Vyřizuje : Dokládalová Monika 
 
 
 
Starosta  přerušil jednání MěZ a zahájil jednání  MěR s programem schválení vyhlášky  o změně č. III 
územního plánu Města Kuřimi. Po schválení pokračuje jednání MěZ. 
 
 
3.2. Projednání změny regulativů  schváleného územního plánu města Kuřimi a schválení 

zadání změny č. IVa   (příl.10A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1117/2000 - MěZ schvaluje změnu ÚPN Města Kuřimi závazných regulativů v čl. UC5 na 

regulativy směrné a schvaluje v nejbližším období celkové přepracování “Návrhu regulativů 
územního rozvoje” tak, aby se ve vymezeném rozsahu staly součástí vyhlášky č.9/1998 o 
závazných částech územního plánu města Kuřimi (závazné) a v příloze byly uvedeny regulativy 
směrné. 
 

Přijaté usnesení : 1118/2000 - MěZ schvaluje zadání změny IVa, týkající se náměstí 1.května v Kuřimi 
 
Hlasováno pro oba návrhy  současně : pro 10 
 
Odbor výstavby a územního plánování  předkládá :  

  
       1) Změna návrhu regulativů územního rozvoje platných pro zónu U: 
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  jedná se o zónu UC, která je označením jednak pro centrální městskou zónu a dále zahrnuje areály a plochy 
zařízení občanského vybavení celoměstského i nadměstského a regionálního významu, včetně areálů 
historických, kulturních a církevních objektů lokalizovaných mimo centrum města.  Změna se týká   podmínek 
využití území,  čl. UC5 - Zvláštní ochrana architektonického     výrazu (materiály a povrchy).  Zde je nutno 
provést změnu   regulativů  v tom smyslu, že budou nadále brány pouze jako směrné, doporučující a nikoliv 
závazné.  

 Tuto změnu lze přímo schválit zastupitelstvem, aby regulativy stanovené v čl. UC5 byly nadále považovány 
pouze za směrné a nikoliv závazné. Podrobnosti, do kterých jsou regulativy vypracovány neodpovídají 
územnímu plánu města, ale regulačnímu plánu, kde je tato podrobnost vyžadována zákonem a jeho prováděcí 
vyhláškou.  I když regulativy byly zpracovány v rozsahu regulačního plánu, jako regulační plán však projednány 
nebyly a proto jsou  neopodstatněné. 

Vzhledem k tomu, že regulativy zpracované pro celý územní plán města Kuřimi zabíhají do takových 
podrobností, které v měřítku 1 : 5000 nelze zodpovědně stanovit,  MěZ by mělo přikročit v nejbližším období k 
přepracování  “ Návrhu regulativů územního rozvoje” tak, aby se ve vymezeném rozsahu staly přímou součástí 
vyhlášky č. 9/1998  a v příloze zůstaly pouze ty regulativy, které mohou být vnímány jako směrné, tedy 
doporučující, nikoliv závazné.  K přepracování může být vyzván zhotovitel ÚPN města Kuřimi ( Ing. Arch. 
Zemánek) a nebo přímo pořizovatel jako zástupce schvalujícího orgánu a to je zastupitelstvo města.  
Zastupitelstvo města  jako jediné má právo stanovit  a schválit to, co bude závazné a naopak určit , co bude 
směrné- doporučující. 

 
      2) Zadání  změny IVa, plocha náměstí 1.května (viz. příloha) : 

        Důvodem pořízení změny č. IVa  vyvolanou Městem Kuřim, je skutečnost, že schválený ÚPN města 
Kuřimi řeší náměstí 1. května  návrhem ploch občanského vybavení, návrhem ploch dopravy a část ponechává 
jako plochy stávajících místních komunikací. Význam centrální zóny jako rozvojové a současně nejvýznamnější 
přestavbové plochy pro rozvoj městských funkcí je uveden v návrhu regulativů územního rozvoje.  
       Také úvahy města Kuřimi o výstavbě centrálního objektu náměstí (radnice) a variabilní rozmístění 
parkovacích míst jsou v současné době v rozporu se schváleným ÚPN. 

Z těchto důvodů je proto nutné v grafických přílohách centrální zónu jednoznačně vymezit jako 
funkční využití pro občanskou vybavenost (fialová barva). 

       Zadání bylo projednáno s nadřízeným orgánem státní správy dle § 20stavebního zákona, který tuto změnu 
doporučuje zastupitelstvu ke schválení (viz. příloha). 

Bez připomínek. 
      Předkládá: RNDr.I. Poledňák  

        Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
 
 
 
 
 
3.3. Projednání změny č. IV  schváleného územního plánu města Kuřimi (příl. 11A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1119/2000 - MěZ schvaluje podnět “c” ke změně  č. IV schváleného územního plánu Města 

Kuřimi  s tím, že projektovou dokumentaci ke změně uhradí předkladatel podnětu 
Hlasováno :  pro 9, proti 1 - schváleno 
 
MR usn. 124/2000 ze dne 4.4.2000 doporučuje ke schválení  podnět “c” za předpokladu předložení investičního 
záměru. 
Na základě podnětů o změnu č.IV územního plánu města Kuřimi  předkládá odbor výstavby a územního plánování  
MZ tuto navrhovanou změnu : 
 

 -  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 
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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 hmot,  zemědělství, ekologii, životní prostředí atd. Odbor výstavby a 
územního plánování  si vyžádal bližší investiční záměr, který předkládá MěZ k posouzení. Dle předloženého 
záměru lze zařadit bod 1,2,4,5 do zóny (UT) pro tercier, administrativu, výrobní a technické služby, která je 

požadována změnou při dodržení závazných regulativů 
určených pro tuto zónu. Bod č.3 (montáž spec. kompozitů, později jejich výroba) je na hranici regulativů 
(UT),spíše inklinující k zóně (UA) výroba, skladování a distribuce, bude nutno posoudit, zda se především 
nejedná dle předpisů OHS o zařízení nebezpečných, nečistých nebo obtěžujících okolní obytnou zónu - bude zde 
nutná regulace do zóny (UT). Bereme na zřetel,  že objekt starého dvora je již  několik let nevyužívaný a v dosti 
zanedbaném stavu, ale je nutno dobře posoudit, co zde v rámci změny může být povoleno,  především z důvodu  
zachování ostatní rozvojové bytové výstavby, ale i bytové zóny stávající. Změna funkčnosti na plochy výroby, 
skladování a distribuce je zde z výše uvedeného důvodu nepřípustná. 

        
    Jelikož u výše uvedené změny by mohlo dojít ke  sloučení fáze konceptu a návrhu,  navrhujeme tyto změny  
projednat jako změnu č. IV. ÚPN.  Potřebnou projektovou dokumentaci pro provedení změny si  předkladatel hradí 
z vlastních zdrojů. 

       Předkládá: Ing. Veselý František 
        Vyřizuje: Dokládalová Monika 
 
V.Zejda - komise výstavby změnu projednala a vyjádřila se kladně. 
3.4. Rekonstrukce lokality Podhoří a Kout v Kuřimi (příl.12A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1120/2000 - MěZ bere na vědomí změny v žádosti o podporu SFŽP na výstavbu kanalizace v 

Kuřimi-Podhoří a návrh dalšího postupu příprav realizace rekonstrukce lokality Podhoří.  
 
Přijaté  usnesení : 1121/2000 - MěZ schvaluje změnu priorit v plánu investic u položky “Rekonstrukce Podhoří II. 

etapa” a  “Kout II. etapa” z 3 na 2 včetně prohlášení o zajištění vlastních zdrojů pro účely žádosti 
o podporu SFŽP. 

 
Přijaté usnesení : 1122/2000 - MěZ schvaluje text smlouvy o výstavbě kanalizačních přípojek, která bude 

uzavřena s  obyvateli ulic Podhoří, U rybníka, Láznisko, Buďárkova a Kout. 
 
Hlasováno pro všechny návrhy současně : pro 10 
 
Současný stav v přípravě investic v lokalitě Podhoří je takový, že jsou projekčně připraveny etapy Podhoří I. etapa a 
Kout II. etapa, dokončuje se dokumentace u Podhoří II.etapa. S postupem projekční připravenosti se upřesňují 
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rozpočtové náklady na realizaci. Jestliže původní rozpočtové náklady z počátku roku na realizaci celé akce byly  31, 
405 mil. Kč, v současnosti se pohybují  na 47 375 000 Kč ! 

Naopak jsme zjistili, že SFŽP neposkytuje podporu na výstavbu dešťové kanalizace (rozpočet 10 303 000 
Kč) ani na přeložky sítí (rozpočet 1 706 000 Kč). Z těchto důvodů bylo město nuceno v krátkém časovém intervalu 
přepracovat žádost na SFŽP v tom smyslu, že s uvažované podpory vyčlenilo uvedené investice.  Součástí této 
dokumentace je i prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce, které přikládám přílohou. V současnosti 
tedy máme zažádáno o podporu na výstavbu pouze splaškové části kanalizace o rozpočtu 15 854 000 Kč ve výši 
30% dotace a 30% půjčka. Splaškovou kanalizaci ovšem nejde realizovat bez likvidace dešťových vod a přeložek 
plynu a vody o rozpočtu ve výši 12 009 000 Kč, které půjdou plně k tíži města. Rozpočet na komunikaci, částečnou 
rekonstrukci VO a nn, opravu mostu je  17 023 000 Kč.  

Dostane-li tedy město podporu, bude muset podle současných rozpočtů zaplatit 20.840.000,- Kč přímých 
investic spojených s výstavbou kanalizace a na další práce již nezbudou prostředky a budou zastaveny. Lze ovšem 
předpokládat, že ve výběrovém řízení cena stavby klesne a komunikaci bude možné buď zcela, nebo částečně 
realizovat. 
 
Pro případ přiznání podpory SFŽP tedy navrhuji následující postup: 

1) Město přeřadí všechny investice spojené s rekonstrukcí lokality Podhoří a Kout z priority 3  do priority 2., 
vyčká na rozhodnutí rady SFŽP o přidělení podpory a  v mezičase opětovně prověří možnost změny 
kanalizace z oddělené splaškové a dešťové na jednotnou (termín červen 2000). 

2) Město uzavře smlouvu s vlastníky nemovitostí v lokalitě, ve které se zaváže v případě přiznání podpory 
SFŽP vybudovat kanalizační řad a veřejnou část přípojky k jejich nemovitosti a vlastníci se zaváží 
vybudovat zbývající část přípojky v uvedeném termínu. 

3) V případě přiznání podpory SFŽP město okamžitě vypíše veřejnou obchodní soutěž na výstavbu splaškové 
kanalizace včetně veřejných částí přípojek, dešťové kanalizace, přeložek sítí, výstavbu komunikace a 
částečnou rekonstukci VO a sítě nn v jednotlivých etapách a podetapách s právem zadavatele zrušit 
jednotlivé položky, popř. i celou stavbu. (termín srpen 2000) Na základě výsledku veřejné obchodní 
soutěže město zahájí stavbu. (termín září 2000). V případě možnosti budování jednotné kanalizace bude v 
průběhu stavby v tomto smyslu provedena změna. 

4) 5.9. bude MěR seznámena s výsledkem VOS a rozhodne o případném dočasném pozastavení jednotlivých 
položek stavby. 

5) 2.10. bude MěZ seznámeno s výsledkem VOS a definitivně rozhodne o dalším průběhu stavby a případném 
pozastavení jednotlivých položek stavby. 

 
V případě nepřiznání podpory bude zahájení stavby odloženo na příští rok a město bude o podporu žádat znovu. 
Nezávisle na přidělení podpory město požádá o stavební povolení na celou stavbu včetně kanalizačních přípojek s 
tím, že jednotlivé části stavby mohou být kolaudovány zvlášť. 
                                                                                                                   Předkládá : Ing.M.Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek  shrnul  situaci a objasnil podmínky státní podpory - viz zpráva. 

- Nezaváželi se potřebný počet obyvatel k připojení na kanalizaci, stavba nebude spuštěna. Obyvatelé 
Podhoří jsou postupně informováni o tomto postupu a postoji města. 

- Pokud by cena celého díla přesahovala možnosti města, město ustoupí od realizace  některé investice, 
např. komunikace. 

- Uzavření smlouva s obyvateli Podhoří - ve smlouvě se město zavazuje, že pokud dostane stát. dotaci,  
vybuduje veřejnou část kanalizace (s tím, že  si obyvatelé sami vybudují  přípojky k RD),  zprostředkuje 
vydání stavebního povolení a naprojektuje  i přípojky v celém rozsahu. 

 
 
 

4. Finanční záležitosti  
 
4.1. Rozpočet města na r. 2000  ( příl. č. 13A ) 
 
Přijaté usnesení : 1123/2000 - MěZ schvaluje  rozpočet Města Kuřimi pro rok 2000 se změnou  
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Hlasováno :  pro 10 
 
Na základě schválení rozpočtu OkÚ Brno - venkov je Městskému zastupitelstvu v Kuřimi předkládán návrh 
rozpočtu města pro rok 2000. 

Rozpočet je v letošním roce navrhován ve struktuře paragrafů a položek a nikoliv jednotlivých organizací. 
V loňském roce se totiž ukázalo, že bylo nutné koncem roku přijmout velké množství rozpočtových opatření, a to 
právě z důvodu, že rozpočet byl schválen velmi podrobně ( do jednotlivých organizací a položek). Rozpočet v 
loňské struktuře byl vypracován i letos a bude sloužit ke sledování čerpání výdajů v jednotlivých organizacích. 
Tento rozpočet je k nahlédnutí na finančním odboru nebo  ho lze zaslat v elektronické podobě. 
 
Pozn. Změna struktury rozpočtu vypadá prakticky např. takto. V loňském roce měla každá mateřská školka svůj vlastní schválený 
rozpočet, a pokud některou položku překročila byť jen o jedinou korunu, bylo na toto zapotřebí rozpočtového opatření. V letošním 
roce mají mateřské školky rozpočet společný, proto pokud jedna školka položku přečerpá a ostatní nedočerpají, nemusíme 
rozpočtové opatření přijímat. Pro naši potřebu si ovšem jednotlivé rozpočty školek povedeme. 
   
 Rozpočet je navenek předkládán jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 74 333 700 Kč. Vnitřně je ovšem 
přebytek ve výši cca 6 500 000 Kč a právě tato částka je do rozpočtu zapojena jako investiční rezerva nad rámec 
investičního fondu. 
 Do rozpočtu nejsou zapojeny také náklady na větší investiční akce, které budou během roku uvolňovány z 
investičního fondu nebo rezervy na základě usnesení MR a MZ. 
 
Pozn. V paragrafu  6171 Činnost místní správy je opětovně, stejně jako v návrhu rozpočtového provizoria, navýšena položka 
5111 platy zaměstnanců, a to z důvodu, že rozpočtovaná částka pro letošní rok by byla nižší, než skutečnost za rok minulý    ( při 
postupu některých zaměstnanců do vyšších platových stupňů ). Stejná situace je i u paragrafu 6112 položka 5112. 

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

 
Změna:  v oddílu příjmů na str. 2 přílohy se mění  položka 8115 (použitelný přebytek z minulých let)  z částky  

30.734.700 - na  748.000,-  z důvodu , že s touto položkou  není počítáno na výdajové straně rozpočtu. 
Zapojena do rozpočtu bude během roku rozpočtovým opatřením.  

Ing. Novotná   - jsou známy  výnosy  z 10 mil.  spravovaných  firmou “PATRIA FINANCE” ? 
Ing.Varmužka -  výnos je cca 9%. 
 
 
Přestávka 18:20 - 18:40 hodin. 
 
 
4.2. Návrh na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 

o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 na základě výběrového 
řízení vyhlášeného dne 7.3.2000 (příloha č.14A) 

 
Přijaté usnesení : 1124/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi 

č. 4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne  25.8.1997 dle návrhu. 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 7.3.2000 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle výše uvedené vyhlášky 
Města Kuřimi, která byla novelizována dne 14.4.1998. Termín podání žádostí byl do 30.4.2000. Žádost o půjčku 
podalo celkem 6 žadatelů, úhrn požadovaných půjček činí celkem 1.157.500,- Kč.  Žadatelé č.1,3,4 a 5 požadují 
půjčku na RD v lokalitě “Díly za sv. Jánem”, z čehož žadatelé 4 a 5 mají uzavřenu dohodu o budoucí kupní 
smlouvě, SO poskytne půjčku až po předložení řádné kupní smlouvy.. Žadatel č. 6 uvádí v žádosti o půjčku 2 
ručitele, druhým ručitelem je podnikatelka, která v uplynulém roce nevykázala žádný zisk. Doporučujeme nahradit ji 
jiným ručitelem. Žádosti vyhovují podmínkám pro poskytnutí půjčky, stanoveným ve výše uvedené vyhlášce. 
Bez připomínek. 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje SO: Lenka Krejčová 
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4.3. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

(příl. 15A-E) 
 
Přijaté usnesení : 1125/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle návrhu komise s dodatky. 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 16.5.  komise pro projednání příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  projednala žádosti o 
příspěvky a svůj návrh předkládá MěZ ke schválení - viz příloha. 

Komise neprojednala žádosti  p.Rostislava Ekla a Dr.Davida Holmana, neboť jsou členy komise. 
Dále správní odbor předkládá žádost p. Vladislava Proseckého, jehož žádost byla doručena na MěÚ až po zasedání 
komise. 
 
Diskuze, navrhované změny a doplnění : 
1. Ing.Kotek - součástí “Kulturního léta” by mělo být promítání kina v areálu Kuřimského zámku. Vyvstala potřeba 

vyrobit konstrukci na promítací plátno - náklady na cca 7.000,-.- schváleno 
Hlasováno : pro 10 - schváleno 

 
2. Dr.Poledňák - žádost Kynologického klubu na poskytnutí příspěvku 8.000,- na zakoupení křovinořezu (dle 

zamítnuté žádosti) - bod 2 přílohy. 
R.Ekl, předseda komise KF - komise se domnívá, že tato žádost nesouvisí se spolkovou činností, křovinořez si 

lze zapůjčit u  SMK za příznivou cenu. 
 Hlasováno  o návrhu : pro 3 - neschváleno  
 Platí návrh komise - 3.000,- na uspořádání dětského dne. 
 
3.Ing.Kotek - Žádost  TJ Sokol Kuřim (bod 4 přílohy )- zakoupení židlí a stolů na Sokolovnu. 

Dr.Holman - město deklarovalo svoji vůli  investovat 200 tis/rok na obnovu Sokolovny a tím zájem o 
Sokolovnu jako o jeden z alternativ pro pořádání kultur. aktivit města.  V případě , že město 
nezíská KD,  bude zřejmě se Sokoli jednat o využití Sokolovny. Její  vybavení např. stoly a 
židlemi by pak řešila koncepčně.  

Ing.Kotek - Sokol vyjde městu vstříc v případě zájmu o prostory na pořádání  kult. akcí.  
Žádost  zůstává dle komise KF. 

 
4. Dr.Poledňák - bod 7 -  SK, odd. volejbalu - žádost o roční příspěvek na činnost - žádá bližší informace k 

žádosti.  
R.Ekl - s velkými sportovními oddíly jsme dohodnuti, že 1x /rok požádají na činnost oproti navrženému 
rozpočtu s tím, že během roku již nebudou  žádat o příspěvek, pokud se nebude jednat o  mimoř. akci. 
Příspěvek zůstává nezměněn - dle doporučení komise FK. 
 
bod 8 - MDDM - žádost o příspěvek na  tábor a balenou vodu rodičů s dětmi - navrhuje žádaný 
příspěvek ve výši 6.000,- schválit. 
R.Ekl - na komisi 2 roky zpět  bylo dohodnuto, že se na tábory přímo nebude přispívat, protože by se časem 

nakupilo množství  žádostí, které by  fond neunesl.   
Dr.Holman - město může ve zvláštních případech přispět  soc. slabým rodinám a komise tyto signály 

vyslala k rodičům. Ale dosud se nikdo z rodičů neozval. 
 Hlasováno o návrhu : pro 6 - neschváleno 

 
5. Dr.Holman  - bod 9- město by nemělo přispívat na ples, který byl výdělečný. Pokud škola potřebuje prostředky, 

ať si požádá na to, na co se jim nedostává. 
 Ing.Krupica - město  poskytuje příspěvky na plesy každé škole, mělo by dávat všem stejně. 
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   R.Ekl - z těchto peněz škola nemá nic, peníze ze SRPŠ se podporují akce dětí (MDD, kurzy...). Darem v 
hodnotě 3.000,- (mikrovlnná trouba) se město prezentovalo cenou do tomboly, ale nepřispělo na 
ples - kulturní akci. 

Ing.Novotná - věcný dar je rovněž podporou plesu.  
 Hlasováno, aby se příspěvek 6000,- škrkl - pro 6 (platí  návrh komise) 
 
6. Žádost R.Ekla o příspěvek 3.000,- na  soutěž “Plechový muž, Plechová žena” - bod 10 - schváleno 
7. Žádost Dr.D.Holmana o příspěvek 5.500,- na “Memoriál Dr.Vališe” -  bod 14 

Hlasováno  o bodech 6 a 7 : pro 10 - schváleno 
 

Žádost V.Proseckého o příspěvek na poháry - bod 15  
 Dr. Holman navrhuje poskytnutí částky  25 tis. 

Hlasováno :  pro 7,  proti 1, zdrž.2 - neschváleno 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje :   SO - D.Stražovská 
 
 
 

5. Městské technické centrum 
 
5.1. Obsluha vysílání Kuřimského infokanálu  (příl. 16) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje obsluhu vysílání Kuřimského infokanálu společností MĚSTSKÉ TECHNICKÉ 

CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o., za cenu 3 500,- Kč/měsíc. 
Hlasováno : pro 0, proti 1, zdrž.9 - neschváleno 
 
 
Přes několikeré urgence stále dochází ke zpožďování začátků vysílání. V dřívější době jsem zaznamenal i několikeré 
vysílání textových zpráv z rady a zastupitelstva, které byly několik měsíců staré a v minulém týdnu bylo vysílání 
nastaveno tak, že byla vysílána jen polovina obsahu dodané kazety. Musím předeslat, že kritika za tyto chyby se 
snáší na společnost M.T.C.K. s.r.o., která by proto ráda zabezpečila toto vysílání, aby případná další pochybení byla 
touto společností ovlivnitelná. 

 
Předkládá : Marián Uchytil 

 
Diskuze: 
Dr.Holman - navrhuje pověřit obsluhou zařízení  pracovníka MěÚ, namísto aby se platila nová síla. 
Z. Vaněrková  (předsedkyně dozorčí rady MTCK) si stěžuje  na nepravidelné spouštění  relací infokanálu.  
IngVeselý - v okamžiku vytvoření MTCK, jednatel spol. Zdeněk Kříž žádal, aby město nadále zajišťovalo  vysílání 

infokanálu a dosud tak činíme dle požadavků  MTCK. Ale mělo by to být MTCK, které by mělo 
přesně specifikovat a sjednotit své požadavky. 

 
 
 
5.2. Nákup stereo-modulátorů a převodních jednotek pro HPS kabelového rozvodu (příl.17) 
 
Přijaté usnesení : 1126/2000 - MěZ  schvaluje investici do nákupu stereo modulátorů a převodních jednotek pro 

HPS kabelového rozvodu a vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele těchto technologií : 
televizní signál .......... cca 180. tis. Kč 

 rádiový signál ............ cca   60. tis. Kč 
 rozvaděč .................... cca   40. tis. Kč 
Hlasováno : pro 10 
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Vzhledem k neustálé kritice ze strany p. Brabce, v neposlední době ventilované dokonce i na stránkách novin 
Zlobice a po kritice p. Vepřeka, taktéž uvedené na stránkách výše uvedeného občasníku, žádám o provedení úpravy 
HPS tak, aby bylo možno vysílání signálu ve stereo kvalitě.  

 
Předkládá : Marián Uchytil 

 
 
 
5.3. Statut Dozorčí rady TMCK (příl.18) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje statut Dozorčí rady MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA KUŘIM, spol. s 

r.o. dle ustanovení Obchodního zákoníku § 138 odst. a,b,c,d. 
 Dozorčí rada: 

dohlíží na činnost jednatelů 
nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje 
přezkoumává roční účetní uzávěrku 
podává zprávy valné hromadě ve lhůtě stanovené společenskou smlouvou, jinak jednou 

ročně 
 
Hlasováno : pro 1, proti 3, zdrž.6 - neschváleno 
 
Dozorčí rada je utvořena jako orgán kontrolní a ne řídící. Pokud se budeme domnívat, že tomu tak není, je třeba si 
říci, jakou zodpovědnost za řízení společnosti dle zákona dozorčí rada má, nebo jakou po této budeme požadovat,  
také ji ihned specifikovat a zahrnout do společenské smlouvy. 

 
Předkládá : Marián Uchytil 

Diskuze: 
Ing.Krupica - navrhuji stažení projednání statutu MTCK z jednání a jeho dopracování jak bylo diskutováno na radě 

Navrhuje projednat jej  až bude zcela připraven. 
M.Uchytil   - návrh je zpracován dle obchodního zákoníku, žádám jeho projednání  
Dr.Holman  - pokud víme, že se statut  bude měnit, nemá význam o něm nyní diskutovat. 
 
Hlasováno o stažení z projednání -  pro 8, proti1, zdrž.1 - pokračováno  v jednání. 
 
Z. Vaněrková - návrh statutu byl v dozorčí radě několikrát projednán a byl předložen starostovi.  

Žádá projednání tohoto návrhu. 
Pan M. Uchytil a Z. Vaněrková - prohlásili, že zápis z poslední dozorčí rady MTCK byl změněn  zapisovatelem, že 

nesouhlasí  s jejich vlastními zápisky. 
 
 
 
5.4. Pronájem plochy střechy na ul.Školní  spol. MTCK (příl. 19) 
 
Návrh  usnesení : - Městské zastupitelstvo schvaluje-neschvaluje nájemné za plochu střechy, v užívání pro 

zabezpečení obsluhy antén, na Školní 854 ve výši: 
a) návrh vlastníků - 45 000,- Kč/rok s platbou na pět let dopředu 
b) návrh MěZ - 

O návrhu nehlasováno. 
 
Správa bytů Kuřim s.r.o. v zastoupení pí. Coufalové mě pozvala na schůzi vlastníků z bytového domu na ul. Školní, 
kde jsou umístěny antény a přijímací technika kabelového rozvodu. Z tohoto jednání vyplynul požadavek na platbu 
nájemného z plochy užívání střechy a požadavek na účast M.T.C.K. na ceně generální opravy střechy, neboť do 
objektu zatéká a tato okolnost je dávána za vinu obsluze přijímacích antén. Vzhledem k tomu, že tyto částky jsou 
značné, upozornil jsem vlastníky na nutnost předložení těchto požadavků do jednání MěZ. V minulém týdnu nám 
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sdělila pí. Coufalová sumu předloženou v bodě a  přestože nám tento požadavek nebyl předán písemně je nutno se 
tímto zabývat, aby došlo k ukončení sporů a ke spokojenosti zúčastněných.  

Vzhledem k tomu, že jsem se osobně byl podívat na střeše objektu, domnívám se, že by bylo dobré zjistit, 
kdy naposledy byla plocha střechy opravována a v jakém rozsahu. Dále bych považoval za účelné, kdyby se na stav 
střechy zašli podívat i další osoby, například p. Kříž ze stavebního odboru. 

Na závěr vznáším požadavek k účasti pí. Coufalové a zástupců vlastníků na jednání MěZ. Dále bych rád 
upozornil na skutečnost, že antény umístěné na střeše domu jsou součástí kabelového rozvodu a tudíž v majetku 
města a ne M.T.C.K.  

Předkládá :Marián Uchytil 
 
Diskuze, majitele bytů ul.Školní 854  na jednání zastupovali p.Zavřel a p.Dvořák: 
Dr.Poledňák - doporučuje schválit nájemné 20.000/ rok - bez platby dopředu. 
p.Zavřel   - v našem návrhu nebylo, že by jsme chtěli platbu nájemného na 5 let dopředu. 
p.Dvořák - navrhuje vyjít z určení nájemného z těchto skutečností :   z užívané plochy,  z výše prům. nájemného za 

m2 (za kterou obec pronajímá) a  porovnat s nájemným firmě “Eurotel”. Z toho my měla vyjít nějaké  
číslo - nájemné.  

V.Zejda - souhlasí, že by se mělo udělat opatření proti poškozování střechy a  souhlasí s učením nového nájmu. 
Ing.Krupica předkládá návrh - viz  přijaté usnesení : 
 
Přijaté usnesení :  1127/2000 - MěZ  pověřuje MěR, aby ve spolupráci s vlastníky bytů na ul.Školní 854-856 

připravila návrh nájemní smlouvy  na anténní systém, umístěný na střeše domu. 
Hlasováno : pro 10 
 
Na nejbližší MěR bude jmenována komise, která ve spolupráci s vlastníky připraví NS  a ta bude projednána na  
nejbližším jednání MěZ. 
 
 
Přestávka : 20.10 - 20:15 hod. 
 
 
 
 
 

6. Různé 
 
6.1. Zajištění integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka (příl. 20) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje nabídku fy Ing.Stanislav Dvořák na dodávku (dvou obecních nájemních 

bytů/obecního nájemního RD)  pro zajištění integrace uprchlíků (rodina Hakobyan z Arménie) v 
celkové ceně 1.805 tis. s tím, že příspěvek státu bude činit 740 tis.  

 
Hlasováno : pro 8, proti, zdrž.2 - neschváleno 
 
Město bylo i v letošním roce osloveno žádostí o pomoc při zajištění bydlení pro osoby s přiznaným postavením 
uprchlíka. Tentokrát nejen z pozice ministerstva a OkÚ, ale i přímo rodinou Hakobyan, neboť tito jsou blízcí 
příbuzní rodiny Saroyan, která v Kuřimi již čtvrtým rokem bydlí a velice pěkně se sžila. Jedná se o rodinu se čtyřmi 
dětmi, z nichž nejstarší je již plnoletá a získala samostatně statut uprchlíka, což má vliv na počet bytů a výši státního 
příspěvku. Na uprchlíka činí státní dotace 250tis+60tis za každého dalšího člena rodiny. Výstavba bytů by byla 
hrazena z prostředků bytových fondů. 
 Výzvou k podání cenové nabídky byly obeslány tři firmy, které t.č. v Kuřimi staví nebo připravují výstavbu 
objektů bydlení. 
Předkladatel navrhuje zadat stavbu bytu pro uprchlíky firmě Ing.Stanislav Dvořák. 
 

     Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
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6.2. Program likvidace psích odpadů (příl. 21) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje “prvotní soubor opatření pro likvidaci psích odpadů v Kuřimi” s finančním limitem 

do 170 000 Kč a jeho realizaci ukládá odboru ŽP. 
 
Hlasováno : pro 2, proti 0, zdrž.8 - neschváleno 
 
V poslední době je veřejností stále kritizováno zamořování města psími exkrementy. Otázkou je, zda veřejná správa 
může být nápomocna tuto problematiku řešit. Při návštěvách Rakouska, Švýcarska, ale mimo jiné např. i Brna - 
Židenic je možné se přesvědčit že ano, ale vždy jde o vynakládání velkých prostředků s výsledkem nejistým. Pokud 
bychom mluvili o tom, že náklady na psí řešení by měly být hrazeny z příjmů, které město má z poplatku ze psů, pak 
je třeba vědět, že v roce 1999 Město Kuřim utržilo na psích poplatcích 113 685 Kč (796 psů). 
 
Možnosti : 
1) SMK  pořídí na svoje náklady vysavač a budou městu účtovat úklid cca 2x týdně po 200 Kč/hod, tzn. že pro tuto 

službu je třeba počítat s částkou 170 000 Kč/rok. Nemůže však jít o jediný způsob likvidace psích výkalů, 
protože majitelé psů, kteří jsou odpovědní za to aby jejich psí miláčci neobtěžovali okolí by si snadno na tuto 
službu zvykli a pak by se již vůbec neobtěžovali s úklidem po svých psech s poukazem na to, že platí poplatky 
ze psů a město ať za to po nich zajistí úklid.  

2) Rozmístění speciálních košů pro psí exkrementy. Cena jednoho koše se pohybuje kolem cca 6 000 Kč. Pro 
potřeby města by bylo třeba rozmístit cca 40 košů, tj. náklady na vlastní koše cca 240 000 Kč. Tuto službu by 
však bylo možné odzkoušet v jedné lokalitě a v případě, že se osvědčí ji pak postupně rozšířit na celé město. 
Tím by se investice rozložila v čase. 
 Součástí košů jsou i papírové sáčky a lopatičky, jejichž cena je cca 1,20 Kč/kus, popř. by bylo možné zajistit 
levnější verzi s igelitovými sáčky v ceně cca 0,20 Kč/ks. Předpokládáme - li, že v Kuřimi je cca 2000 psů, lze 
očekávat spotřebu cca 1,5 mil.  sáčků/rok. Tzn., že pokud by sáčky kupovalo město  bude muset vydat 1,8 mil. 
Kč/rok za papírové sáčky nebo 300 000 Kč/rok za igelitové sáčky. 

3) Omezení přístupu psů do vymezených lokalit. Úvahy o zřízení výběhů pro psy asi nejsou správným řešením, 
protože jednak psí ochránci argumentují velkou koncentrací psů a tím zvýšenou možnosti přenosu chorob, 
jednak je zřejmé, že než pes dojde do psího výběhu, projde přes veřejné prostranství, kde sem tam něco 
zanechá. Doporučuji vytipovat lokality, určené k dětským hrám, kde bude přístup psů přísně zakázán. 

4) Sankce neukázněným majitelům psů. V současnosti se v tomto smyslu sankce téměř neuplatňují. Úkolem města 
tedy je najít odpovědného člověka, který by dohlížel na dodržování čistoty. 

 
Součet nákladů na výše uvedená opatření: 
                                                                            Náklady stálé                   Náklady jednorázové  
Dohoda se službami na opatření vysavače:        170 000 Kč/rok 
Rozmístění košů                                                  300 000 Kč/rok                 240 000 Kč 
Omezení přístupu psů (výroba tabulek)                                                        100 000 Kč 
Celkem:                                                               470 000 Kč/rok                340 000 Kč 
 
Protože se jedná o vysoké náklady, doporučuji nejprve schválit “Prvotní soubor opatření pro řešení psí problematiky 
v Kuřimi” : 

1) objednat u služeb sběr psích exkrementů vysavačem v rozsahu 8 měsíců v roce 2x týdně, 4 zimní měsíce v 
roce 1x za 14 dnů v ceně cca 120 000 Kč.  

2) Rozmístit psí koše i s igelitovými sáčky zkušebně v lokalitě sídliště Na Loučkách  (4 koše v celkové ceně 
cca 24 000 Kč), plus náklady na sáčky do 10 000 Kč. 

3) V sídlišti Na Loučkách zkušebně vytyčit lokalitu “se zákazem vstupu všem psům” (16 000 Kč na tabulky). 
4) Pokusit se najít člověka, který bude hlídat “dodržování pravidel slušného majitele psů” a neukázněné osoby 

bude pokutovat (zejména v lokalitě Loučky). 
5) Zvážit změnu sazby poplatků ze psů 
6) V horizontu 1. čtvrtletí 2001 vyhodnotit přínos výše uvedených opaření  
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7) Zvážit navýšení poplatků ze psů na dvojnásobek (kromě poživatelů důchodu). Poplatky jsou neúměrně 
nízké (od 120 do 600 Kč/rok, důchodci 60 až 90 Kč) ve srovnání s náklady, které město bude muset vyložit 
na likvidaci odpadů ze psů . 

 
                                                                                  Předkládá: Ing.M. Kotek 

 
Diskuze: 
Ing.Kotek -    shrnul možnosti s tím, že by město při přijetí z některého návrhu následně muselo zpřísnit kontrolu 

dodržování hygieny.  
Dr.Holman  - podporuje  úklid exkrementů  vysavačem. 
Dr.Poledňák - domnívá se, že vysavač  není v Kuřimi efektivní - je zde mnoho zeleně (tento systém se dobře uplatní 

na vydlážděných místech náměstí a pod.). Vzhledem k uplatněnému  podnikatelskému Obolu na 
ohraničení dětského hřiště ohrádkou, navrhuje, pokud se tento systém osvědčí, uplatnit jej v dalších  
hustě obydlených místech Kuřimi. 

Ing.Kotek - vysavač nevysává jen exkrementy ale i  nedopalky a pod.  Se zavedením vysavače by se musely 
rozmístit i koše, jinak by celá tato akce neměla  význam. 

Dr.Holman .-  je schválen  program “dětská hřiště” (který řeší i tento problém), a Obolus - vyzkouší se to. 
M.Uchytil   - navrhuje zvýšit o 100% poplatek ze psů, aby  se takto pokryly náklady na úklid. 
Dr.Holman -  město by mělo najít ty, kteří  za psy neplatí a neuklízí po nich. 
Ing.Kotek  - my však nejsme schopni nikoho pokutovat, protože nemáme připraveny podmínky - speciální  koše. 
Ing.Jan Brabec (z veřejnosti)  navrhuje, aby byly uveřejňováni platiči  za psa. 
Ing.Veselý - město v r.94  zveřejnilo platiče - bez efektu. Následně pověřilo pracovníka, který měl zajistit evidenci 

psů - bez většího efektu. 
Ing.Sukalovský (Zlobice) se nabídl, pokud bude mít město zájem -  uveřejnit ve Zlobici jména platičů. 
Závěrem : MěZ prozatím počká, jak se osvědčí “ohrazení” dětského  hřiště dřevenou ohrádkou a dle výsledků pak 

bude postupovat do budoucna. 
 
 
 
 
 
6.3. Podnikatelský Obolus (příl. 24) 
 
Přijaté usnesení : 1128/2000 - MěZ schvaluje převod finančních  prostředků ve výši 16.674,- Kč pro Městský dům 

dětí a mládeže Kuřim - uplatněný  podnikatelský OBOLUS. 
 
Přijaté usnesení : 1129/2000 - MěZ schvaluje realizaci oplocení dětského hřiště  na ul. Popkova  před domy  č.p. 

994 - 995 s finančním limitem 15.048,- Kč (ochrana před volně  pobíhajícími  domácími zvířaty) 
- uplatněný podnikatelský OBOLUS. 

 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 10 
 
Dne 22.5. 2000 se dostavil podnikatel,  který si nepřeje být jmenován  a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský  OBOLUS ve výši 16.674,- Kč. Tyto finanční prostředky  určil pro Městský dům dětí a mládeže  
Kuřimi. 
 
Tentýž den se dostavil podnikatel, fyzická osoba, který si také nepřeje být jmenován a řádně  uplatnil podnikatelský 
Obolus ve výši 15.048,- Kč na  výstavbu jednoduchého oplocení kolem dětského hřiště, t.j. pískoviště a laviček  na 
ul.Popkova  před domy 994-5 (ochrana před volně pobíhajícími domácími zvířaty - venčení). 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : Mgr.A.Trtílková 
 
 
 
6.4. Kuřimské kulturní léto (příl. 25) 
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Přijaté usnesení : 1130/2000 - MěZ bere na vědomí program a předběžný rozpočet nákladů na uspořádání 

Kuřimského kulturního léta. 
Hlasováno : pro 10 
 
Program pro kuřimské kulturní léto je připraven s tím, že může dojít ke změnám a byly vytištěny první plakáty. Do 
současnosti proběhly 4 kulturní akce dle programu, z toho první tři byly financovány mimo prostředků vyhrazených 
z kulturního léta (kulturní fond). Proběhla řada jednání s potencionálními sponzory. Odezva sponzorů zatím není 
velká, ale máme první přísliby.  
Co se týče rozpočtu jednotlivých akcí, jsou v různém stadiu rozpracovanosti, ale podařilo se zkompletovat alespoň 
předpokládanou výši ztráty u jednotlivých akcí. Předpokládám, že každá akce bude vůči městu řádně vyúčtována. 
Současná předpokládaná ztráta celého léta je 210 500 Kč bez  tropické noci, ale lze předpokládat, že pokud se ji 
podaří udržet v přibližně této výši, bude částka nad MZ schválených 200 000 Kč dokryta z příspěvků sponzorů.   
 
Program léta včetně organizátora a předpokládané ztráty: 
 
 7. května Vážná hudba v kostele - zahájení KZKL Aleš Kadlec  účtováno zvlášť 
14. května Dechovka - Stříbrňanka   Aleš Kadlec  účtováno zvlášť 
20. května Zahrada písničkářů (folk a příbuzné) Jiří Brabec  účtováno zvlášť 
26. května Glass Onion - Beatles Revival  David Holman  13 500 Kč 
11. června Long John Silver (Bretaň) a Ghymes (Maď) Jiří Brabec  19-23 hod 43 000 Kč 
týden před 24. června (všední den odpoledne) Kuřim sobě Jiří Vichta a ZUŠ   8 000 Kč 
14. července Divadlo Continuo - Baldanderes  Jiří Brabec  12 000 Kč 
15. července Country večer?    Petr Horák   15 000 Kč 
cca 29. července Ethno?  - Tropická noc     Jiří Brabec  zatím není vyjasněno 
12. srpna Rocková alternativa?    Drago Sukalovský  40 000 Kč 
13. až 17. srpna Letní kino    Ing.Kotek, Novák 50 000 Kč 
   2. září Gambrinus rock národní finál   Slávek Bednář    3 000 Kč 
 8. a 9.9., 13. až 17.9. Filmový týden   Ing.Kotek, Novák  náklady jsou    
                                                                                                            zahrnuty do ceny viz výše 
závěr   Renesanční hostina (Mimi Fortunae, Tabard, Gajdoši) Jiří Brabec  16 000 Kč 
Tisk plakátů, doprava, drobné výdaje                                                                              10 000 Kč 
Celkem :                     210 500 Kč 

 
                                                                               Předkládá:  Ing.M. Kotek 

 
 
 
6.5. Smlouva  o sdružení mezi Městem Kuřim  x Moravskou stavební INVEST a.s. (příl. 26) 
 
Přijaté usnesení : 1131/2000 - MěZ schvaluje sdružení Města Kuřimi  s firmou Moravská stavební - INVEST, a.s. 

za účelem výstavby  technické infrastruktury v lokalitě Za sv.Jánem  dle návrhu smlouvy  s 
připomínkami. 

Hlasováno : pro 10 
 
Starosta předložil návrh smlouvy o sdružení  mezi oběma výše uvedenými stranami na výstavbu technické 
infrastruktury   v “Dílech za Svatým Jánem” a doporučil její přijetí s těmito podmínkami:  
 Účinnost smlouvy odložit k okamžiku,kdy se společnost Moravská stavební stane vlastníky předmětných 

pozemků (dosud disponuje pouze právy ze smlouvy o budoucí smlouvě. 
 Účinnost smlouvy odložit k okamžiku převodu pozemků pod komunikacemi do vlastnictví města 
 Ve smlouvě zřetelně deklarovat, že převod podílu firmy na realizované infrastruktuře bude bezúplatný 
 Nalezení další vhodné zástavy pro město, zejména zbylé pozemky pod lokální retenční nádrží 
Smlouva v příloze. 
        předkládá : RNDr.I.Poledňák 
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6.6. Smlouva  o sdružení města  a Moravské stavební - INVEST a.s. na výstavbu  bytových 

jednotek (příl. 27) 
 
Starosta předkládá návrh smlouvy na sdružení mezi oběma výše uvedenými stranami na výstavbu 144 bytových 
jednotek  v Dílech za Sv.Jánem.  
 
Diskuze: 
Ing.Krupica - obává se smlouvu schválit, výstavba  RD postupuje pomaleji než bylo deklarováno. Dále se obává,  

firma MS - Invest  nemá základní kapitál na tak rozsáhlou stavební investici. 
V.Zejda      - na středu je svolána komise výstavby přímo na staveništi, zve na ni členy MěZ. 
Dr.Poledňák se domnívá, že v tuto chvíli není materiál připraven ke schválení. Proto navrhuje další projednání  

odložit do doby, než bude dostatečně dopracován a zájmy města dostatečně zajištěny. 
 
Informace :  
Dr.Holman - připravuje se vybudování  naučné stezky vedoucí z Brna a přes Babí lom  a dále. V této souvislosti 

navrhuje uvolnit 15.000,- na pořízení informačních tabulí popisujících krajinu  a současně vytvořit  
pracovní skupinu.  Materiál do jednání MěZ připraví. 

 
Ing.Kotek - zvažuje vybudování cyklostezky do Vev. Bítýšky na Šmelcovnu. Ale bylo by dobré vytvořit studii, se 

kterou by se město mohlo ucházet o dotaci. 
 
A.Kadlec - děkuje Ing.Novotné za poskytnutí zázemí pro “Stříbrňanku”.   
 
 
 
  6.7. Ukončení permanentní soutěže  na dodavatele  zpravodajství v TKR 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že  výše uvedená soutěž se v současné době  nijak nevyvíjí, Dr.Holman ji navrhuje zrušit. 
 
Přijaté usnesení : 1132/2000 - MěZ ruší permanentní  soutěž na dodávku zpravodajství v Infokanálu TKR (usn. 

MěZ čís. 1092/99 z 26.4.1999). 
 
Hlasováno :  pro 9, zdrž.1 
 
Ing.J.Brabec (z veřejnosti) - upozorňuje na špatný stav chodníku  v ul. U stadionu, žádá provést deratizaci v uvedené 

ulici (dosavadní ošetření  je málo účinné),  žádá navést zeminu na svah u mostu  (k poliklinice) přes 
Kuřimku (aby se mohlo provést zazelenění). 

Dr.Poledňák   vyzval žadatele,  aby své  žádosti předložil standardně na příslužné odbory  MěÚ. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1098/2000  - MěZ schvaluje  zahajovat program zasedání MěZ kontrolou plnění usnesení. 
 
1099/2000 - MěZ schvaluje směnu části pozemku parc.č. 255/2 k.ú.Kuřim ve vlastnictví manž. Smetanových, 
Kuřim, Legionářská 1086  za část pozemku parc.č. 256 k.ú.Kuřim - vlastník Město Kuřim bez cenového vyrovnání s 
tím, že náklady budou hrazeny rovným dílem, daň z převodu a daň z VB uhradí každá ze smluvních stran 
 
1100/2000 - MěZ schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 256 k.ú.Kuřim o výměře cca 200 m2 manž. 
Smetanovým, Kuřim, Legionářská 1086 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  za cenu 1,50 Kč/m2/rok s 
roční valorizací 
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1101/2000 - MěZ schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 520/2 k.ú.Kuřim o výměře 6 m2 (občanská technická 
vybavenost) a pozemku  p.č. 520/3 k.ú.Kuřim  o výměře 33 m2 (jiná plocha) - vše dle GP zak.č. 1231-24/1999 ze 
dne 4.11.1999 - akciové společnosti Jihomoravská plynárenská, se sídlem Plynárenská 1, 657 02 Brno za cenu 500,- 
Kč/m2 pozemku. Náklady spojené s převodem hradí Město Kuřim.  
 
1102/2000 - MěZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 3204/29 k.ú.Kuřim o výměře cca 258 m2 Ing.Nině 
Bočkové, Kuřim, Skřičkova 1343 za cenu 350,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s 
převodem, včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1103/2000 - MěZ schvaluje záměr na budoucí odprodej, příp. směnu pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely 
původ pozemkový katastr (PK) 1822 k.ú.Kuřim - vlastník Město Kuřim, za část pozemku ve zjednodušené evidenci 
- parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1824 k.ú.Kuřim   - vlastník Ing.Jan Brabec - potřebného k výstavbě 
komunikace s tím, že k vlastní realizaci dojde až po výstavbě inž. sítí v lokalitě B6.1, B6.2 
 
1104/2000 - MěZ schvaluje záměr na uznání vlastnictví (notářským zápisem, dohodou o uznání vlastnictví) ve 
prospěch manž.  Poláškových, Kuřim, nám.l.května 312 k pozemku parc.č. 2976/12 k.ú.Kuřim o výměře 1262 m2 a  
uzavření smlouvy o budoucím výkupu  předmětného pozemku do majetku Města Kuřimi za cenu dle znaleckého 
posudku s tím, že náklady spojené s uznáním vlastnictví  a převodem budou hrazeny rovným dílem 
 
1105/2000 - MěZ schvaluje smlouvu o budoucí směně pozemků  s firmou Vaillant. 
 
1106/2000 - MěZ neschvaluje smlouvu o budoucím převodu pozemků s firmou  Tyco Electronics Czech s.r.o., 
podmínečně uzavřenou dne 27.4.2000. 
 
1107/2000 - MěZ schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě B 
61- Podlesí. 
 
1108/2000 - MěZ schvaluje odprodej pozemku parc.č. 399/5 k.ú.Kuřim o  výměře 956 m2  Ing.Josefu Michlovi, 
Brno. Jabloňová 29 za cenu znaleckého posudku, minimálně však za 500,- Kč/m2 pozemku i stavby s podmínkou 
úhrady veškerých nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 
 
1109/2000 - MěZ bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele stavby “adaptace prádelny na 
moštárnu“ a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele uvedené stavby. 
 
1110/2000 - MěZ bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby “rekonstrukce VO v Kuřimi  v 
ul. Otevřená, Školní B.Smetany, Jiráskova, Wolkerova, Příční, Nová a části ul..Jungmannova a souhlasí s 
navrženým pořadím firem na dodavatele stavby . 
 
1111/2000 - MěZ  schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu kanalizace DN 200 délky 47m od 
p.Michaela Merty na Město Kuřim  a konstatuje zájem města po uzavření darovací smlouvy předat vodovodní řad a 
kanalizační přípojku správci sítí, akciové společnosti BVaK, Brno k provozování 
 
1112/2000 - MěZ schvaluje uzavření  smlouvy  o bezúplatném  převodu 49% podílu na investici “prodloužení 
vodovodního řadu na ul. Na Vyhlídce” od manž. Täuberových a konstatuje zájem města předat vodovodní řad 
správci sítí BVaK, Brno k provozování. 
 
1113/2000 - MěZ  bere na vědomí výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby “odstranění poruch kanalizace, 
Kuřim”a souhlasí  s navrženým pořadím firem na dodavatele  uvedené stavby. 
 
1114/2000 - MěZ schvaluje zařazení do plánu investic s prioritou 2 vybudování integrovaného výstražného systému 
v Kuřimi vymezené ulicemi U stadionu, Legionářská, železniční tratí a vlečkou v limitu do 400.000,-  Kč. 
 
1115/2000 - MěZ schvaluje  změnu č. III územního plánu Města Kuřimi sestávající se ze změny G  dle návrhu. 
 
1116/2000 - MěZ schvaluje termín do 30.9.2000 pro podávání podnětů ke změně č. V  ÚPN  Města Kuřimi. 
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1117/2000 - MěZ schvaluje změnu ÚPN Města Kuřimi závazných regulativů v čl. UC5 na regulativy směrné a 
schvaluje v nejbližším období celkové přepracování “Návrhu regulativů územního rozvoje” tak, aby se ve 
vymezeném rozsahu staly součástí vyhlášky č.9/1998 o závazných částech územního plánu města Kuřimi (závazné) 
a v příloze byly uvedeny regulativy směrné. 
 
1118/2000 - MěZ schvaluje zadání změny IVa, týkající se náměstí 1.května v Kuřimi 
 
1119/2000 - MěZ schvaluje  podnět “c” ke změně  č. IV schváleného územního plánu Města Kuřimi  s tím, že 
projektovou dokumentaci ke změně uhradí předkladatel podnětu 
 
1120/2000 - MěZ bere na vědomí změny v žádosti o podporu SFŽP na výstavbu kanalizace v Kuřimi-Podhoří a 
návrh dalšího postupu příprav realizace rekonstrukce lokality Podhoří.  
 
1121/2000- MěZ schvaluje změnu priorit v plánu investic u položky “Rekonstrukce Podhoří II. etapa” a “Kout II. 
etapa” z 3 na 2, včetně prohlášení o zajištění vlastních zdrojů pro účely žádosti o podporu SFŽP. 
 
1122/2000 - MěZ schvaluje text smlouvy o výstavbě kanalizačních přípojek, která bude uzavřena s  obyvateli ulic 
Podhoří, U rybníka, Láznisko, Buďárkova a Kout. 
 
1123/2000- MěZ schvaluje  rozpočet Města Kuřimi pro rok 2000 se změnou  
 
1124/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o 
poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne  25.8.1997 dle návrhu. 
 
1125/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle návrhu 
komise s dodatky. 
 
1126/2000  
MěZ  schvaluje  investici do nákupu stereo modulátorů a převodních jednotek pro HPS kabelového rozvodu a 

vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele těchto technologií : 
 televizní signál ......... cca 180. tis. Kč 
 rádiový signál  ........ cca   60. tis. Kč 
 rozvaděč ................... cca   40. tis. Kč 
 
1127/2000 - MěZ  pověřuje MěR, aby ve spolupráci s vlastníky bytů na ul.Školní 854-856 připravila návrh nájemní 
smlouvy  na anténní systém, umístěný na střeše domu. 
 
1128/2000 - MěZ schvaluje převod finančních  prostředků ve výši 16.674,- Kč pro Městský dům dětí a mládeže 
Kuřim - uplatněný  podnikatelský OBOLUS. 
 
1129/2000 - MěZ schvaluje realizaci oplocení dětského hřiště  na ul. Popkova  před domy  č.p. 994-995 s finančním 
limitem 15.048,- Kč (ochrana před volně  pobíhajícími  domácími zvířaty) - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1130/2000 - MěZ bere na vědomí program a předběžný rozpočet nákladů na uspořádání Kuřimského kulturního 
léta. 
 
1131/2000 - MěZ schvaluje sdružení Města Kuřimi  s firmou Moravská stavební - INVEST, a.s. za účelem 
výstavby  technické infrastruktury v lokalitě Za sv.Jánem  dle návrhu smlouvy  s připomínkami. 
 
1132/2000 - MěZ ruší permanentní  soutěž na dodávku zpravodajství v Infokanálu TKR (usn. MěZ čís. 1092/99 z 
26.4.1999). 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 9 ( 1 člen MěZ nehlasoval.). 
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Starosta ukončil jednání MěZ v 21:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
         starosta 
 
Zapsala : Dana Stražovská 
V Kuřimi dne 29.5.2000 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Miloš Kotek         Marian Uchytil 
 
 
Přílohy: 
 Pozvánka 
 Prezenční listina 
 Návrhy usnesení návrhové komise 
 1,1A-E,. Majetkoprávní úkony 
 2,2A,B  Smlouva s firmami Tyco a Vaillant - budoucí směna pozemků 
 3,3A,B Dodatek ke smlouvě o sdružení v lok. B 61 Podlesí 
 4  Adaptace prádelny  na moštárnu 
 5  Standardy pro  vodovod. a kanal. síť  
 6  Bezúplatný převod  přípojky do vlast. Kuřimi 
 7,7A Odstranění poruch kanalizace 
 8,8A,B Vybudování informačního sytému v lok. Otevřená a Školní 
 9,9A Návrh zadání změny č. III. ÚP 
 10,10A,B Změna regulativů ÚP a zadání změny č. IV. 
 11,11A,B Změna č.IV. ÚP 
 12,12A,B Rekonstrukce lokality Podhoří a Kout 
 13,13A Rozpočet M.Kuřimi  pro  r. 2000 
 14,14A Půjčky na  bytovou výstavbu 
 15, 15A-E Příspěvky z Fondu na podporu kult. a spolkové činnosti 
 16  MTCK - obsluha  Infokanálu 
 17  MTCK - žádost o investici do stereomodulátorů  
 18  MTCK - návrh statutu Dozorčí rady 
 19  MTCK - pronájem střechy na. ul.Školní 
 20  Zajištění integrace  osob se statutem uprchlíka 
 21  Program likvidace psích odpadů 
 22  Ing.J.Michl - odprodej pozemku 399/5 
 23  VŘ - rekonstrukce VO 
 24  Podnikatelský Obolus 
 25  Kuřimské kulturní léto 
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 26   Smlouva o sdružení Města  x MS - Invest - vybudování TI 
27 Návrh smlouvy o sdružení Města x MS Invest - vybudování  nájemních bytových jednotek  

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


