
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S    č. 05 / 2000 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 10.7.2000 
 

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 a 
Vladislav Zejda. 
Ing.František Veselý - tajemník 

 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Ověřovatelé zápisu : Miloš Kotek st. a .Martin Vičar 
   Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : Ing. M.Krupica a P.Vodka 
   Hlasováno : pro 10 
 
Jednání městského zastupitelstva zahájil  starosta v 17:05 hodin v prostorách  Klubu důchodců na ul.Popkova 
1006. Úvodem přítomno 10 členů MěZ, později se na jednání dostavil Dr.D.Holman a MVDr.L.Horáková. 
 
 
Program:  1.     Majetkoprávní úkony 

 2.      Retenční hráz - rekapitulace stávajícího stavu a financování  
3. Výstavba města – změna plánu investic č.15, nová ZUŠ ul. Zahradní, výstavba dětského 

hřiště, dodávka serveru pro MěÚ, oprava střech PA, návrh změny č.IV územního plánu 
4. Organizační řád MTCK 
5. Různé – podnikatelský OBOLUS, zajištění integrace osob s přiznaným postavením 

uprchlíka 
 
Program schválen  10 přítomnými  členy MěZ. 
 
 
Na základě usnesení MěZ čís 1098/2000  ze dne 29.5.2000 tajemník MěÚ Ing.F.Veselý informuje o plnění  
přijatých usnesení  MěZ přijatých v souvislosti s programem „Dětská hřiště“. Dále informuje o záměru města 
vést všechna přijatá  usnesení na internetu , vč. průběhu jejich plnění. 
 
V 17:08 se na jednání dostavil Dr. Holman –  přítomno 11 členů MěZ. 
 
Dr.Holman se dotázal na  : 1. stav čistoty vody v potoku Kuřimka   

   2. stav lesního hospodářství v Kuřimi 
Na dotaz odpověděl  Ing.Veselý a Ing.Kotek: 
 
ad 1) 
Ing.Veselý - po příčinách znečištění  Kuřimky  se pátrá. Dle protokolu  z hygienické stanice je voda vyhovující, 

ale byl  zjištěn  zvýšený výskyt olova. Je dohodnuto prostřednictvím Dr..Pikuly, že  veterinární 
fakulta zpracuje  rozbory vody dle  dohody. 

Ing.Kotek  -  bylo provedeno 6 odběrů vody a to mezi  závodem Walter a pozemky firmy Vailant. Tyto vzorky 
jsou v pořádku. Další vzorky byly odebrány v Podhoří a těch bylo  zjištěno olovo.  
Přestože je voda zakalená, splňuje podmínky pro  povrchovou vodu. 

ad 2) 
Ing.Veselý - v záležitosti kontroly plnění lesního hospodářského plánu a posouzení stavu lesů (dle usnesení MěZ 

č. 1090/2000) bylo dohodnuto  se členy komise  Ing.Saulem, Dr.Pikulou a Ing.Kupcem, že práce 
komise bude zahájena v měsíci září. 
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1.  Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Manž.Poláškovi, Kuřim, nám. l. května  312 – uznání vlastnictví a odprodej 

pozemku parc.č. 2976/12 k.ú. Kuřim o výměře 1262 m2 (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1133/2000 - MěZ schvaluje 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 výkup předmětného pozemku do majetku Města 
Kuřimi za cenu dle znaleckého posudku – min. však za 49,33 Kč/m2 pozemku s tím, že 
náklady spojené s uznáním vlastnictví a převodem budou hrazeny rovným dílem. 

Hlasováno : pro 11 
 
Schválený záměr byl od 31.5.2000 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. V této lhůtě byl manž. Poláškovým správním 
odborem MěÚ v Kuřimi zaslán návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, s jehož obsahem jmenovaní 
v zastoupení JUDr. Sádlíka vyslovili souhlas za předpokladu, že výkup pozemku bude odpovídat ceně již 
schváleného výkupu  pozemku pod stadionem  od pana Jana Kolaříka ( ZP z roku 1999 -  49,33 Kč/m2 
pozemku).  
        Předkládá :  RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : Němcová 
 
Poznámka : 
Dr.Poledňák - od  1.7.2000  platí nová vyhláška o oceňování nemovitostí. V předkládaném návrhu figuruje 

původní  návrh ceny – dle nové vyhlášky by byla cena zřejmě o něco nižší. 
 
 
 
1.2. Ing. Jindřich  Fikar,  Kuřim,  nám. l.  května  1306,  Ivona   Halouzková, Kuřim, 

nám. l. května 1305 – žádost o směnu a pronájem pozemků (příl.1A) 
 
Ing. Jindřich Fikar ml. a Ivona Halouzková zrušili svoji žádost ze dne 23.2.2000 na odprodej  pozemků ve shora 
uvedené lokalitě a dne 10.4.2000 požádali o směnu a pronájem pozemků ve vlastnictví města Kuřimi. Žádost 
projednala na svém zasedání dne 12.4.2000 komise výstavby a k žádosti uvedla : 

Komise trvá na svém stanovisku ze dne 8.12.1999 tzn. k pozemku PK č. 2541 – nedoporučuje odprodej 
vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v zájmovém území retenční nádrže, doporučuje pozemky neprodávat 
do vybudování nádrže. Pozemek  PK 2470/1 se nachází v bezprostřední blízkosti budoucí veřejně prospěšné 
stavby  (komunikace) – z tohoto důvodu komise rovněž odprodej nedoporučuje. 

Dne 10.dubna 2000 podali výše jmenovaní novou žádost o směnu a pronájem – viz příloha. Žádost 
byla předložena k projednání  MR dne  2.5.2000 a tato nepřijala žádné usnesení, o čemž byli jmenovaní písemně 
vyrozuměni. Na opakovanou stížnost Ing.Jindřicha Fikara ml. a Ivony Halouzkové na nečinnost v souvislosti 
s vyřizováním jejich žádosti je tato předkládána MZ k projednání.  
 
        Předkládá :  RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : Němcová 
 
Široká diskuze:  
Dr.Holman   - navrhuji schválit směnu, komunikace tam vézt bude a pro výměnu je tam dostatečné množství 

vhodných pozemků. 
Dr.Poledňák - skrze toto území povede veřejně prospěšná komunikace, která bude mít vliv na rozvoj celé 

lokality.  Jedná se o zachování prostupu lokality, je navrhováno neschválení. 
Ing.J.Fikar ml. - hodláme v lokalitě stavět RD a ještě  další 4  stavebníci. Jedná se o to, že město vlastní 2 cesty, 

které křižují naše pozemky. Navrhuji směnit naše pozemky, které se nacházejí  mezi městskými 
(křižuje stávající komunikaci na Podlesí) a „zelenou“ komunikaci chceme pronajmout s tím, že 
pokud ji město nebude v budoucnu potřebovat, tak ji koupíme. 

V.Zejda  -   komise výstavby nesouhlasí s pronájmem „zelené“ části. Podle projektu cestu křižují 2 tenisové 
kurty ! 

Ing.Fikar -   umístění kurtů není definitivní, tyto lze postavit na jiném místě. 
V.Zejda  -  navrhuje s rozhodnutím o pronájmu a směně počkat do doby zpracování  prováděcí dokumentace na 

retenční nádrž. 
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Ing. Fikar - pokud  bude prováděcí  dokumentace hotova v horizontu několika málo měsíců (do podzimu), jsme 

ochotni počkat. Ale obáváme se prodlení. 
 
Hlasováno o protinávrhu Dr.Holmana  schválit směnu a pronájem dle návrhu  žadatelů :   pro 3, oproti 7, zdrž.1- 

neschváleno. 
 
Následně hlasováno o původním návrhu usnesení :  
Návrh usnesení : MěZ neschvaluje záměr na směnu a pronájem pozemků v lokalitě „Záhoří do klínů“, dle 

žádosti Ing. Jindřicha Fikara ml. a Ivony Halouzkové, do doby schválení územního projektu 
zóny, který vyřeší a vyjasní jednoznačným způsobem dopravní řešení lokality B4 a K4 

Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 3, zdrž.1 - neschváleno 
 
 
 
1.3. Ing. Nedvěd a Ing. Brabec – Podlesí B6.1. (příl.2A, B) 
 
Přijaté usnesení : 1134/2000 - MěZ schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu a budoucím převodu 

pozemků  v lokalitě B6.1. Kuřim –Podlesí s Ing. Janem Nedvědem a Ing. Janem Brabcem . 
Hlasováno : pro 11 
 
Smlouva a situace jsou v příloze. Záměr byl zveřejněn usnesením MZ č. 1103/2000 a během lhůty přišla jedna 
připomínka, která byla do předkládané smlouvy v plném rozsahu zapracována. 
 

   Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
Dr.Poledňák  podal krátké vysvětlení - pozemky  ve vlastnictví  p.Nedvěda a Brabce  přiléhají k pozemkům ve 

vlastnictví města  a maž. Bojanovských, kteří  budou budovat obslužné komunikace ke 
stavebním pozemkům. Výše jmenovaní se odmítají sdružit na výstavbu komunikace,  určité 
řešení nese předkládaná  smlouva „o společném postupu a budoucím převodu. 

 
 
 
1.4. Smlouva o sdružení – Za Sv. Janem (příl.3A) 
  Staženo z jednání 
 
Návrh usnesení:  MZ schvaluje uzavření smlouvy o sdružení k výstavbě TI v lokalitě za Sv. Janem s firmou 

Moravská stavební – Invest. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Na minulém jednání zastupitelstva bylo schváleno sdružení za účelem výstavby  technické infrastruktury a 
k předložené smlouvě bylo vzneseno několik zásadních připomínek. Po projednání se zástupci firmy bylo 
dohodnuto, že všechny připomínky budou do smlouvy zapracovány a do zástavy městu bude převeden další 
pozemek a další domek. S ohledem na časovou tíseň doručí firma konečný návrh smlouvy až v pondělí, kdy se 
koná zastupitelstvo. Pokud  bude návrh smlouvy obsahovat vše dohodnuté a nebudou-li k němu zásadní 
připomínky, je navrhováno schválení této smlouvy. 

 
   Předkládá  a vyřizuje: RNDr.I.Poledňák 

 
P.Vodka – je již 1. zastavený dům zkolaudován ? 
Dr.Poledňák – není. 
P.Vodka  - kontrolní komise navrhuje smlouvu o sdružení prozatím neschvalovat do doby kontroly celkové 

investiční akce Moravské stavební v předmětné lokalitě. 
V.Zejda  - členové MěZ a komise výstavby se byly na staveniště podívat, prozatím stavební firma co 

„nasmlouvala“ plní,  kontrola již byla provedena. Zápis z ní je k dispozici na MěÚ. 
Starosta další projednání stahuje z jednání do doby kontroly stavební činnosti. 
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2. Retenční hráz  
 
2.1.Rekapitulace stávajícího stavu a financování (příl.4A ) 
 
Přijaté usnesení : 1135/2000 - MěZ bere na vědomí aktualizaci finančního zajištění výkupu pozemků a 

výstavby retenční hráze v lokalitě Pod Toskou. 
Hlasováno : pro 11 
 
Město požádalo o přidělení státní dotace na výstavbu retenční nádrže. Požadovaná částka činila 12.9 mil na 
stavbu a 3 mil příspěvek na výkup pozemků. Z rozhodnutí MPO byla obci přiznána pouze dotace na výstavbu 
hráze a to ve výši 10,5 mil a příspěvek na výkup pozemků, ani převod státních pozemků obci odsouhlasen nebyl. 
Z těchto důvodů je zapotřebí provést aktualizaci finančního zabezpečení stavby: 

Z přiložené tabulky vyplývá, že nezbytné pro stavbu je vykoupení pozemků  za 5,6 mil. Kč a k tomu je 
doporučeno vykoupit i pozemek od Vlčků (cca 1 ha) v retenci za úřední cenu, tedy celkem vynaložit na výkup 
pozemků 5.9 mil Kč. Z těchto pozemků je cca 2,3 ha využitelných k průmyslové výstavbě a první zájemci o 
odkoupení za cenu 200,- Kčm2 se již ucházeli. Odprodejem bychom tržili cca 4.5 mil Kč a tedy čistá ztráta na 
pozemcích by činila cca 1,5 mil.  

Co se vlastní stavby týče, dotace byla ponížena o cca 2,5 mil, ale v této chvíli ještě netřeba činit závěry, 
neboť teprve bude zadán projekt, ze kterého bude finanční náročnost stavby více patrná.  
 Před zahájením vlastní realizace akce a čerpáním dotace bude zastupitelstvo seznámeno z celkovou 
finanční bilancí, teprve po jejím odsouhlasení a odsouhlasení dodavatele bude přikročeno k realizaci a výkupům 
pozemků. Pouze s výjimkou směny pozemků s firmou Vaillant, která dle uzavřené smlouvy má proběhnout 
v nebližší době. 

  Předkládá a vyřizuje : RNDr.I.Poledňák 
 
 
P.Vodka  navrhuje, aby město  inzerovalo  prodej  pozemků např.v realit. kancelářích. 
Dr.Poledňák - město nabízí cca 2,5 ha pozemků v prům . zóně min. za 200,-../m2 ,ale zatím je nemůže prodávat, 

protože je nevlastní. 
Ing.Kotek  -  podle předběžných informací je o pozemky zájem. 
 
 
 

3. Výstavba města 
 
3.1. Změna plánu investic č.15 (příl. 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1136/2000 - MěZ  schvaluje  změnu plánu investic č.15. 
 
Hlasováno : pro 11 
 

Změna plánu investic č. 15  předpokládá: 
 
1) Přičlenění k hlavní akci č. 14 „Postupná modernizace hřbitova“ v plánu investic   - akci „dostavba 

hřbitova“ s prioritou 2.  
Tato akce se týká úpravy terénu, doplnění urnových hrobů, jednoduchých hrobů a dvojhrobů, zastřešení  
kontejnerů na odpadky a dokončení oplocení. 
Předpokládané náklady na PD jsou 17 700,- Kč. 

 
2) Přičlenění k hlavní akci č. 31 „I.část – tepelný zdroj + regulace“ v plánu investic   - akci  „rekonstrukce 

topného systému ZŠ Tyršova“ s prioritou 2.  
Na tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení s využitím metody EPC ve veřejném sektoru – školství. 

 
Poznámka Dr.Poledňáka – akce bude financována  z úspor na topení. 
 
3) Přičlenění k hlavní akci č. 3 „Dobudování HW a SW vybavení MěÚ“ v plánu investic – akci „server pro   

město Kuřim „ s prioritou 2 
Na tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení pro dodávku  jednoho kusu serveru s požadavky na minimální 
technickou konfiguraci. 
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Poznámka Ing.Veselého - jedná se o řadu aktivit, které mají zabezpečit technické vybavení MěÚ. V současné 
době dochází k zahlcování  serveru. Stávající  server bude internetový (přístup na něj bude mít 
MěÚ a občané), v  novém bude databáze MěÚ vč. grafic. informací.  

Dr.Holman  má výhrady ke složení  výběrové komise na pořízení serveru (bylo v ní hodně uživatelů ale málo 
odborníků).  Nechal výsledky VŘ  rozporovat  4 odborníky a ti se celkem shodli, že „výběr nebyl 
špatný“.  

 
4) Začlenění do plánu investic novou akci „ Rekonstrukce topného systému ZŠ Komenského „ s prioritou 2. 

Na tuto akci bylo vypsáno výběrové řízení s využitím metody EPC ve veřejném sektoru – školství. 
 

5) Začlenění do plánu investic novou akci „ Odstranění poruch kanalizace“ s prioritou 2. 
Na základě provedeného monitoringu kanal. sítě v Kuřimi byly vyspecifikovány závady, jejich odstranění je 
předpokladem pro předání dalších úseků kanalizace v celkové délce 7730 m do provozování BVK Brno. 

 
6) Změnu priority z 4 na 2 u investiční akce č.34 „ZŠ Tyršova – I. etapa modernizace areálu hřišť „  
 Na tuto akci je požadována dotace z programu  „výstavba veřejně prospěšných sportovišť pro rok 2000“.   
  
Dr.Holman – se dotázal, zda  změna priority ze 4 na 2 ovlivní  žádost města o státní dotaci ? 
Ing.Veselý  -  na základě  zařazení akce do  priority 2  by bylo  vyhlášeno VŘ s tím, že  město bude mít možnost 

odstoupit od projektu v případě, že dotace přiznána nebude. Město přijalo návrh firmy, která nám  
nabídla pomoc při získání dotace – dle předběžných zpráv byla dotace přislíbena. 
V záležitosti celkových nákladů na realizaci konstatoval. že dle nabídek firem se jeví, že náklady 
by mohly být nižší, než předpokládaly studie. 

Předkládá : Ing. Veselý František 
 
 
 
3.2. Nová ZUŠ na ulici Zahradní (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1137/2000 - MěZ jmenuje výběrovou komisi k posouzení studií a nabídek na zpracování 

projektu k akci „ZUŠ na ulici Zahradní“ a vyhrazuje si  rozhodnutí o zpracovateli  
projektové dokumentace. 

Hlasováno : pro 11 
 
 
Na pět různých doporučení byla u pěti projektantů objednána studie přestavby rozestavěné MŠ na ulici Zahradní 
na budoucí ZUŠ, práce mají být doručeny 10.7. tedy v den konání MZ. Komise by měla rozhodnout o budoucím 
projektantovi akce. 

 
Komise 
Členové: Náhradníci: 
RNDr. Poledňák Ing. Kotek 
Jiří Vichta Ing. Novotná 
Ing. Buchta Ing. Jarušek 
Ing.arch. Burian Ing.arch. Janča 
Ing. Bojanovská Ing. Šťasta 
M.Magniová 
A.Kadlec 

 

 
  Předkládá : RNDr. I. Poledňák 
 

Připomínky: 
Dr. Holman  - žádá, aby do komise  byly přizváni o odborníci pro  mateřské školky, protože dle původních plánů 

měla budova sloužit c kombinaci ZUŠ a mateřská škola. 
Dr.Poledňák – na základě demografické studie jsme od využití objektu  pro mateřskou školu odstoupili.  Pokud 

by se v budoucnosti projevila potřeba zvýšit kapacitu MŠ, na ul. Komenského je dostatečné 
„pozemkové“ zázemí pro výstavbu dalšího pavilonu mateřské školky. 

Dr.Holman žádá, aby projekt posoudili pracovníci ZUŠ z pohledu dimenze budovy. 
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Navrhuje, aby byla dostavba objektu projednávána v součinnosti s městským rozpočtem – neboť 
město má před sebou „otevřenou“ řadu důležitých investic (koupě kulturního domu, ubytovny na 
ul.Wolkerova).  Domnívá se, že v současnosti dostavba  školy nemá finanční krytí. 
Vzdává se členství ve výběrové komisi. 

Dr.Poledňák - projekt na novou ZUŠ se  „nezkazí“,  potom se bude samozřejmě zvažovat, zda vzít na tuto 
investici úvěr nebo ne. Jsme u konce splácením úvěru na kabelovou televizi,  ZUŠ  bude mít 
využití i v budoucnu. 

Na vlastní žádost jsou nominováni  do výběrové komise k posouzení studíí p.Magniová. a p.A.Kadlec. 
 
 
 
3.3. Výstavba dětského hřiště Na Loučkách   (příl.7A,B) 
 
Návrh  usnesení : MěZ schvaluje povýšení limitu na dětské hřiště Loučky na 250 000 Kč. 
 
Hlasováno o návrhu : pro 5, proti 3, zdrž. 3 - neschváleno 
 
Na základě usnesení MZ 1086/2000 proběhlo dne 23.6. 2000 výběrové řízení na dětské hřiště Loučky. Před 
vyhlášením výběrového řízení se podařilo nashromáždit množství prospektů a fotodokumentace hřišť v bližším i 
vzdálenějším okolí. Proto abychom zjistili, za jakou částku je možné pořídit hřiště v rozsahu srovnatelném s 
hřišti např. v Brně Lesné, město vypracovalo zadání na rozsah hřiště a neomezovalo cenu s tím, že jednotlivé 
prvky hřiště budou zvláště oceněny tak, aby v případě, že nabídka překročí zastupitelstvem schválenou částku, 
bylo možné rozsah zakázky zredukovat. Zadáno bylo hřiště pro malé děti do 8 let a hřiště pro větší děti do 14 let, 
které dosud v Kuřimi chybí. K výběrovému řízení byly přizvány ke konzultaci děti z obou kuřimských škol. Z 
výběrového řízení vzešla vítězně kuřimská firma Michaely Dočekalové „Zahradní architektura a dětská hřiště“. 
Cena hřiště podle vítězné nabídky činí 266 637 Kč. Výběrová komise doporučila pro případ zredukování 
zakázky na cenu 200 000 Kč zrušit z hřiště pro malé děti hrací sestavu UNI – I, hrací sestavu 130, pružinová 
houpadla, jednu kládovou houpačku a druhou nahradit beranidlem. Přesto doporučuji povýšit limit na 250 000 
Kč aby bylo možné realizovat hřiště v původním rozsahu a na vysoké úrovni. 
 

Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek  opět zdůraznil, že pokud  se rozpočet nenavýší, nebudou instalovány  prvky pro malé děti. 
Dr.Holman  nesouhlasí s navýšením rozpočtu na realizaci. Pokud by 200 tis.  na realizaci - vč. hřiště pro 

nejmenší nestačilo, „může se přikoupit další prvek do dětského hřiště“. Dle jeho názoru je však 
projekt hřiště „důstojný“ a dostačující. 

 
 
 
3.4. Dodávka serveru  pro Městský úřad Kuřim – plán výstavby – úkol č. 3 (příl. 8A) 
 
Přijaté usnesení : 1138/2000 - MěZ bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele serveru pro 

Městský úřad Kuřim a souhlasí s navrženým pořadím firem na dodavatele. 
Hlasováno : pro 11 
 
Do výběrového řízení na výše uvedenou dodávku podaly nabídky 2 firmy a to ve 2 variantách. Komise po svém 
posouzení navrhuje toto pořadí:  

1. NEOS Computer, a.s. – varianta A 
2. Csc. Brno, s.r.o. – varianta A 
3. CSc Brno, s.r.o. – varianta B 

 
Z přiložené přílohy plynou technicko-hospodářské parametry. 
 

   Předkládá: Ing. Veselý František 
        Vyřizuje: Brázda Jiří 
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3.5. Plavecký areál Kuřim, Blanenská 1082 -  oprava hydroizolací střech velké a malé  
bazénové haly - návrh na schválení uzavření smlouvy o dílo (příl.9) 

 
Přijaté usnesení : 1139/2000 - MěZ schvaluje na základě doporučení komise pro výběrové řízení na 

rekonstrukci hydroizolací  střech malé a velké bazénové haly v Plaveckém areálu města 
Kuřimi, Blanenská 1082, uzavření smlouvy o dílo s firmou IZOKRAT, s.r.o.Brno, 
Šmahova 112,   varianta I. v ceně  406.178,90 Kč včetně DPH. 

Hlasováno : pro 11 
 
Na základě usnesení MR ze dne 4. 4. 2000 a následném schválení změny priorit v úkolu č. 21 a 22 plánu 
výstavby města MZ bylo z důvodů havarijního stavu střešní krytiny nad malou a velkou bazénovou halou 
vyhlášeno výběrové řízení podle § 49 a zákona č. 199/1994Sb.o zadávání veřejných zakázek. 

Výzvou bylo obesláno sedm firem (seznam je přílohou výběrového řízení). Na naši výzvu předložilo pět 
firem svou nabídku. Na základě jednání komise pro toto výběrové řízení, která byla schválena usnesením MR ze 
dne 27. 6. 2000, bylo dne 30. 6. 2000 stanoveno toto pořadí firem: 
 

Poř. 
č. 

Název firmy Cena vč. DPH Záruka Poznámka 

   
  1. 

IZOKRAT, s.r.o. Brno                     406 178,90Kč 144 měsíců  
 
  2. 

Miloš Frýba – KONTEST 
Tišnov 

345 490,30Kč  132 měsíců  
 
  3. 

FOLPRECHT, s.r.o. Brno  
Zeleného 1         

556 228,-Kč 120 měsíců  
 
  4. 

Brněnské izolace spol.s r.o. 
Brno  

nehodnoceno  Nedodali čestné pro- 
hlášení 

 
  5. 

Brněnský izolační servis 
Spol.s r.o. Brno 

nehodnoceno  Nedodali 
živnostenský list 

 
Zpracoval :   vedoucí OSPA p. J. Černý 
Předkládá :   Ing. Veselý František   

 
Diskuze: 
Dr.Holman -  proč firma KONTEST, která nabízí nejnižší částku je až na druhém místě ? 
Ing.Veselý  - rozdíl mezi  nabídkami 2 nejlevnějších firem je cca 60 tis. Nabídka firmy IZOKRAT s vyšší cenou 

ovšem  navrhuje kompletní oplechování atiky, které je nutné udělat a dále používá i kvalitnější 
povlakovou krytinu, s větší zárukou. 

Dr.Holman žádá , aby  předkládané materiály obsahovaly i tyto podrobnější informace. 
 
 
 
Přestávka : 18:25 – 18:40 
 
3.6.  Projednání návrhu zadání změny č. IV územního plánu sídelního útvaru města  

Kuřimi (příl.10A) 
 
Přijaté usnesení : 1140/2000 - MěZ schvaluje  zprávu o projednání návrhu zadání změny č. IV, sestávající se 

ze změny CH, J, K a L územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  a souhlasí 
s vyjmutím  pozemků p.č. 2733 a 2734 ze změny CH, kde nedojde ke změně funkčního 
využití. 

Hlasováno : pro 11 
 
Na základě schválených podnětů usn. MěZ 1077/2000 a 1119/2000  ke změně č.IV ÚPN SÚ předkládá odbor 
výstavby MěZ k projednání  návrh zadání změny č. IV územního plánu SÚ města Kuřimi, sestávající se ze 
změny CH, J, K, L. Na základě podnětů byl zpracován návrh zadání změny č.IV a zahájení projednání návrhu 
zadání změny č. IV bylo oznámeno  dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.  Změna 
č.CH obsahuje změnu funkčního využití z plochy rekreační na výrobu, skladování a distribuce (vlastníci 
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pozemků p.č. 2733 a 2734, o  jejichž pozemky město Kuřim chtělo navíc plochu rozšířit z důvodu vytvoření 
celkové průmyslové lokality v cípu mezi tělesem dráhy a ulicí Tišnovská,  nesouhlasí ze změnou jejich pozemků 
a žádají o ponechání původního využití - rekreace) změna J obsahuje změnu z plochy obč. vybavení a služeb na 
plochu smíšenou a zařazení plochy veřejně prosp. stavby trafostanice  do plochy terciéru, administrativy, 
výrobních a technických služeb, změna K obsahuje změnu části biokoridoru na plochy sportovní a rekreační a 
změna L obsahuje částečnou změnu lokality Starý dvůr z plochy pro bydlení v byt. domech  na plochu  pro 
tercier, administrativu, výrobní a technické služby.  Zadání je vyvěšeno na úřední tabuli od 7.6.2000 – 7.7.2000. 
Dotčené orgány se vyjádří do 7.7.2000, jednání s veřejností bylo dne 22.6.2000 s možností vyjádření se do 
24.7.2000.  Stavební komise nemá ke změně připomínek. 

   Předkládá: Ing. F.Veselý 
           Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
 

4. Organizační řád MTCK (příl.11A) 
 
Přijaté usnesení : 1141/2000 - MěZ schvaluje organizační řád společnosti  MTCK s.r.o.se změnami. 
Pro 11 
 
Z věcné části diskuse na minulém jednání MZ vzešel požadavek na vyjasnění vztahů v rámci společnosti. 
Takovým dokumentem je organizační řád společnosti, který projednala na svém zasedání městská rada a 
předkládá ho jako návrh zastupitelstvu. 

    Předkládá: MěR 
        Vyřizuje : M. Uchytil 
 
Změny:  
P.Vodka žádá doplnění do „Organizačního řádu : 

Bod : B4 Přechodné ustanovení :  
Počínaje dnem účinnosti  zákona  čís 128/2000 Sb. o obcích, obecním zřízení, -  funkci valné 
hromady plní rada města Kuřimi. 

M.Uchytil žádá v bodu B1 vyškrtnout  7. odrážku („Rozhodování o změně  způsobu vedení účetnictví“). 
 
Diskuze: 
M.Uchytil (jednatel MTCK) - kdo bude mít pravomoc podávat  informace zevnitř MTCK ? 
Dr.Poledňák - měl by jste to mít vy, jako jednatel společnosti, informace jsou přístupné není  možné zabránit  
jejich  neuveřejnění. 
Dr.Holman  -  je běžné,  že organizace si stanovuje člověka, který bude v krizových situacích za ni hovořit (a ne 

kdokoliv,kdo je v org. zaměstnán). 
M.Uchytil   - jde mi o oficiálně  stanovenou  osobu, která bude podávat např. do tisku  seriózní informace. 
Stěžuje si, že se místní soukromé noviny Zlobice (v čele s redaktorem p.Brabcem)   negativně vyjadřují  o 
MTCK. 
Dr.Poledňák - to je to, co se nedá ovlivnit. 
Dr.Holman  - jsou věci žalovatelné (úmyslně poškozující informace)  a nežalovatelné. Je na seriónosti novin, 

jaké informace podávají. 
Pan Jiří Brabec na kritiku  uveřejněných informací  o spol. MTCK v novinách Zlobice  p.Uchytilovi  odpověděl, 
že nikdy, třebaže informace žádal, mu  nebyly poskytnuty. 
 
 
 

5.Různé 
 
5.1. Podnikatelský OBOLUS (příl. 13A) 
 
Přijaté usnesení : 1142/2000 - MěZ schvaluje údržbu veřejného prostranství v okolí polikliniky v Kuřimi 

s finančním limitem 11.585,- Kč (uplatněný podnikatelský OBOLUS). 
Hlasováno : pro 11 
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Dne 14.6.2000 se dostavil podnikatel, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS ve výši 11.585,- Kč. Tyto finanční prostředky určil na údržbu veřejného prostranství 
před poliklinikou v Kuřimi. 

Předkládá: RNDr. I. Poledňák 
Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 

 
 
 
 
5.2. Podnikatelský OBOLUS (příloha č.14A)  
 
Přijaté usnesení : 1143/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 7.770,- Kč pro MŠ Kuřim 

– Komenského  (uplatněný podnikatelský OBOLUS). 
Hlasováno : pro 11 
 
Dne  10.7.2000  se dostavil  podnikatel,  pan  Dalibor  Horák  a uplatnil  na předepsaném  tiskopise 
podnikatelský OBOLUS  ve výši 7.770,- Kč. Tyto finanční prostředky určil pro MŠ Kuřim – Komenského. 
 

                                                                       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                 Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
Informace: 
Dr.Holman   -  za jakou částku je město ochotno ke koupit Kulturní dům ? 
Dr.Poledňák - dle „lístečkové metody“ je max. limit za KD  a ubytovnu na ul.Wolkerova  4 mil. 
Dr.Holman – o KD projevil zájem p.Slabák, který je  kapelníkem Moravěnky. Je to člověk, který dává garanci 

fungování KD v rámci kultury.  
Domnívá se, že by byl lepším provozovatelem než by bylo město. Z rozhovoru však vyplynulo, že by 
dal přednost tomu, aby KD koupilo město - chtěl by být „pasivnějším„ v  této z koupi.  Pokud 
rozhodne městské zastupitelstvo  že KD koupí (on by souhlasil), mělo by se rychle rozhodnout, jak a 
co se bude v KD provozovat – konkrétní návrh variant užívání ( 1.bude to kult. instituce vč. dotování  
provozu, 2.bude KD pronajímat ke kulturním akcím, 3. nechat provoz tak jak v současnosti funguje - 
aby se objekt uživil).  
Dále žádá současně vytvořit komisi, která bude jednat se Sokoly o možném využití sokolovny pro 
potřeby  města v případě, že nebude provozovatelem KD. 

Ing. Kotek - komise pro jednání se Sokoli není potřeba, ale je třeba specifikovat potřeby města na využívání  
sokolovny. 

Dr.Poledňák –  informoval, že p..Slabák od záměru koupit KD odstoupil po telefonátu s panem Holmanem. 
 
V 19:10 hod. se na jednání dostavila Dr. Horáková. 
 
 
 
5.3. Zajištění integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka (příl.12) 
 
Přijaté  usnesení : 1144/2000 - MěZ schvaluje nabídku firmy Ing. Stanislav Dvořák, Brno, Hlaváčova 32, na 

dodávku dvou obecních nájemních bytů  pro zajištění integrace uprchlíků (rodina 
Hakobyan z Arménie) v celkové ceně 1.805.000,- s tím, že příspěvek státu bude činit 
740.000,- .Kč. 

Hlasováno : pro 11, zdrž.1 
 
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. 
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Firma Lokalizace Objekt Vým. Cena Dotace Termín dok. 
Komfort Nástavby – Školní 851-853,  1+1 a 3+1 148m 2 418 000 740tis 31.12.2001 
Dvořák Vestavby – Bezručova 841-44 1+1 a 3+1 120m 1 805 000 740tis 22.12.2000 
Moravská st. RD - Za Sv.Janem (pozemek 250m) 3 + 1   98m 1 915 000 550tis 15.12.2000 

 
Dovoluji si tímto opakovaně předložit návrh z minulého zastupitelstva, který neprošel o jediný hlas a to 
v naději, že zastupitelstvo  v plném (fungujícím) obsazení věc znovu zváží, děkuji. 
 
        Předkládá:  RNDr. I. Poledňák 
 
 
 
5.4. Žádost Dr.D. Holman o uvolnění fin. prostředků na  zakoupení sportovních pohárů 

pro soutěže 
 
Přijaté usnesení : 1145/2000 - MěZ schvaluje  zakoupení sportovních pohárů pro soutěže pořádané ve městě 

s finančním limitem 20.000,- Kč. 
Hlasováno : pro 11, proti 1 
 
Dr.D.Holman požádal  o uvolnění 20 tis. z rozpočtu města na zakoupení sportovních pohárů pro soutěže, konané 
v Kuřimi. 
Dr.Horáková - podporuje návrh Dr.Holmana. 
Dr.Poledňák – částka 20 tis. není klíčová v rozpočtu města, ale ptá se proč na jedné straně p. Holman naléhá na 

zakoupení pohárů a na druhé straně zásadně odmítá příspěvky města které vytváří i trvalé 
hodnoty (např. dětské hřiště). Se zakoupení pohárů nesouhlasí. 

 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1133/2000  
MěZ schvaluje 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 výkup 
předmětného pozemku do majetku Města Kuřimi za cenu dle znaleckého posudku – min. však za 49,33 Kč/m2 
pozemku s tím, že náklady spojené s uznáním vlastnictví a převodem budou hrazeny rovným dílem. 
 
1134/2000  
MěZ schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu a budoucím převodu pozemků  v lokalitě B6.1. Kuřim –
Podlesí s Ing. Janem Nedvědem a Ing. Janem Brabcem. 
 
1135/2000  
MěZ bere na vědomí aktualizaci finančního zajištění výkupu pozemků a výstavby retenční hráze v lokalitě Pod 
Toskou. 
 
1136/2000  
MěZ  schvaluje  změnu plánu investic č.15. 
 
1137/2000  
MěZ jmenuje výběrovou komisi k posouzení studií a nabídek na zpracování projektu k akci „ZUŠ na ulici 
Zahradní“ a  vyhrazuje si  rozhodnutí o zpracovateli  projektové dokumentace. 
 
1138/2000  
MěZ bere na vědomí protokol z výběrového řízení na dodavatele serveru pro Městský úřad Kuřim a souhlasí 
s navrženým pořadím firem na dodavatele. 
 
1139/2000  
MěZ schvaluje na základě doporučení komise pro výběrové řízení na rekonstrukci hydroizolací  střech malé a 
velké bazénové haly v Plaveckém areálu města Kuřimi, Blanenská 1082, uzavření smlouvy o dílo s firmou 
IZOKRAT, s.r.o.Brno, Šmahova 112,   varianta I. v ceně  406.178,90 Kč včetně DPH. 
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1140/2000  
MěZ schvaluje  zprávu o projednání návrhu zadání změny č. IV, sestávající se ze změny CH, J, K a L územního 
plánu sídelního útvaru města Kuřimi  a souhlasí s vyjmutím  pozemků p.č. 2733 a 2734 ze změny CH, kde 
nedojde ke změně funkčního využití. 
 
1141/2000  
MěZ schvaluje organizační řád společnosti  MTCK s.r.o. - se změnami. 
 
1142/2000  
MěZ schvaluje údržbu veřejného prostranství v okolí polikliniky v Kuřimi s finančním limitem 11.585,- Kč 
(uplatněný podnikatelský OBOLUS). 
 
1143/2000  
MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 7.770,- Kč pro MŠ Kuřim – Komenského  (uplatněný 
podnikatelský OBOLUS). 
 
1144/2000  
MěZ schvaluje nabídku firmy Ing. Stanislav Dvořák, Brno, Hlaváčova 32, na dodávku dvou obecních 
nájemních bytů  pro zajištění integrace uprchlíků (rodina Hakobyan z Arménie) v celkové ceně 1.805.000,- 
s tím, že příspěvek státu bude činit 740.000,- Kč. 
 
1145/2000  
MěZ schvaluje  zakoupení sportovních pohárů pro soutěže pořádané ve městě s finančním limitem 20.000,- Kč. 
 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 12 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v 19: 35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
         starosta 
 
Zapsala : Dana Stražovská 
V Kuřimi dne 10.7.2000 
 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 

Miloš Kotek st.        Martin Vičar 
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Přílohy: 
- Pozvánka 
1,1A Majetkoprávní úkony 
2,2A,B Ing.Nedvěd a Ing.Brabec – smlouva  
3,3A Město x Moravská stavební – návrh smlouvy o sdružení k výstavbě TI 
4,4A Retenční hráz – rekapitulace stávajícího stavu a financování 
5,5A Změna plánu investic č.15 
6 Nová ZUŠ na ul.Zahradní – jmenování komise 
7,7A,B Výstavba dětského hřiště Na Loučkách 
8,8A Dodávka serveru pro MěÚ 
9 PA – oprava hydroizolací střech 
10,10A Projednání návrhu zadání změny č. IV ÚP 
11,11A Organizační řád MTCK s.r.o. 
12 Zajištění integrace osob  s postavením uprchlíka 
13,13A Podnikatelský Obolus 
14,14A Podnikatelský Obolus 
15 Plnění usnesení přijatého na zasedání MěZ  z programu „Dětská hřiště“ 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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