
Město  Kuřim 
Z Á P I S    č. 06 / 2000 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne  21.8.2000 

 
Přítomni :    RNDr.Igor Poledňák - starosta 

Ing. Miloš Kotek - zástupce starosty 
PaedDr.David Holman, Miloš Kotek st., Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, 
Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, Martin Vičar, Petr Vodka a Vladislav Zejda. 
Ing.František Veselý – tajemník 

 
Omluveni :   MVDr.Lenka Horáková 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Ověřovatelé zápisu : V.Zejda a M.Uchytil 
   Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise : Ing..H.Novotná a PaedDr.D.Holman 
   Hlasováno : pro 11 
 
 
Jednání městského zastupitelstva zahájil  starosta v 17:12 hodin v prostorách  Klubu důchodců na ul.Popkova 
1006. Úvodem krátce připomněl  32 výročí  vstupu  okupačních vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky. 
 
Program: 
1.   Majetkoprávní úkony 
2. Výstavba města - Antény TKR na objektu Školní 854-856, Manželé Křížovi-žádost o příspěvek k výstavbě 

podkrovního bytu, . Příslib města k dokončení komunikace v lokalitě B6.2 Podlesí, Nová 
Základní umělecká škola v Kuřimi, Projednání změny č. IVa  schváleného ÚPN SÚ města 
Kuřimi, Návrh úpravy vyhlášky č. 9/1998 o závazných částech ÚP sídelního  útvaru města 
Kuřimi, Poskytnutí finančního příspěvku p.M.Mertovi 

3.Výsledky hospodaření -  VH Města Kuřimi k 30.6.2000, VH bytových fondů k 30.6.2000, VH  spol. Patria 
Asset Management se svěřenými prostředky města. 

4. Finanční záležitosti - Podnikatelský OBOLUS, Vyhlášení výběrového řízení – FRB, Půjčky z fondu na 
podporu bytové výstavby, Přijetí podpory SFŽP na stavbu kanalizace v Kuřimi – Podhoří, 
Jištění pohledávky státního fondu životního prostředí ČR za poskytnutou půjčku, Zavedení 
zkušebního provozu IDS mezi Kuřimí a Brnem – Bystrcí 

5. TKR Kuřim   -   Posudek na TKR Kuřim,  
6. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o 

poskytování půjčky na bytovou výstavbu, ve znění vyhlášky Města Kuřimi č.3/1998  
7. Různé              - Návrh na koupi  Kulturního domu, Návrh žaloby na Zlobici, Návrh na zrušení smlouvy o 

reklamě  s měsíčníkem Zlobice, Návrh na příspěvek pro SDH Kuřim, Ukončení nájmu 
„sběrných surovin“, Internetové stránky Města Kuřimi, Informační tabule naučné stezky, 
Převod internetové domény,  

 
Program schválen všemi 11 přítomnými členy MěZ. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1.  Ing.Michl Josef, Brno – smlouva o budoucí kupní smlouvě, splátkový kalendář  

(příl.1A,B) 
 

Přijaté usnesení : 1146/2000 - MěZ schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě (převod pozemků, staveb a 
zřízení  věcného břemene v areálu „Karlen“) s Ing. Josefem Michlem dle vzoru v příloze. 

Hlasováno : pro 10, proti 1 (Dr.Marek) 
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V rámci schváleného odprodeje pozemků kolem objektu „Karlen“ Ing.Michl předložil dne 5.8.2000 správnímu 
odboru MěÚ v Kuřimi geometrický plán zak.č. 1303-7/2000 ze dne 25.7.2000 a současně požádal o možnost 
uhradit cenu ve splátkách. Předmětem odprodeje jsou dle citovaného GP jsou následující pozemky : 

parc.č. 399/9 o výměře 638 m2  parc.č. 399/2 o výměře 2177 m2 
parc.č. 399/4 o výměře 746 m2  parc.č. 399/5 o výměře 883 m2 
parc.č. 399/10 o výměře 73 m3 

Celková výměra odprodávaných pozemků činí 4 517 m2 a dle přijatých usn. MZ bude odprodej realizován za 
cenu 500,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu. V souladu s usn. MZ číslo 1101/99 bude z kupní ceny 
odečtena částka 210.600,- Kč dle „Smlouvy o postoupení pohledávky“ ze dne 11.8.1999. Bezúplatným věcným 
břemenem bude zatížen celý  pozemek parc.č. 399/9 k.ú.Kuřim, poz.parc.č. 399/4, 399/5, 399/10 k.ú.Kuřim 
v rozsahu stanoveném a vyznačeném v GP. 
Výpočet ceny : 
Od schválené ceny (500,- Kč/m2 pozemku tj. 4517 m2 a 500,- Kč/m2 = 2 258 500,- Kč) je odečtena částka 
210.600,- Kč. Cena nemovitostí tedy činí  2 047 900,- Kč a tato bude uvedena ve smlouvě.  
Nad rámec kupní ceny nemovitosti je budoucí nabyvatel povinen uhradit budoucímu prodávajícímu náklady 
spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti tj. :daň z převodu (5% z 2 047 900 ) = 102 395,- Kč a 
kolková známka v hodnotě 500,- Kč, což dohromady činí 102 895,-Kč 

Celkem převede kupující na účet města (2 047 900 + 102 395 + 500) = 2 150 795,-Kč  
Dle zápisu ze dne 4.8.2000 Ing.Michl požádal o odklad splátky 1 mil. Kč do konce roku 2001 s tím, že 

k úplnému zaplacení bude odložen vlastní převod nemovitostí, ale umožní se mu již využívání pozemků a 
případná stavební činnost. V duchu této žádosti je vypracována smlouva předkládaná MZ. 
 

      Vypracoval: SO Němcová 
        Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
1.2. Moravská stavební – INVEST, a.s., Brno, Koliště 13,  Ing. Oldřich Štarha, Kuřim, 

Tyršova 970, Ing. Vladimír Meister, Ing. Jiří Pernica, Ing.Miroslav Havlíček (každý 
vlastník id. 1/3 pozemků)  – kupní smlouva na převod pozemků do majetku města – 
lokalita „Díly za Sv. Jánem“ (příloha 1C) 

 
Přijaté usnesení : 1147/2000 - MěZ schvaluje nabytí pozemků z majetku Moravské stavební – INVEST, a.s. 

Brno,Koliště 13, Ing.  Oldřicha Štarhy, Kuřim, Tyršova 970 a Ing. Vladimíra Meistera, Brno, 
V Luzích 20,  Ing. Jiřího Pernici, Brno, Skutilova 11,  Ing. Miroslava Havlíčka, Brno, 
Šeříková 33    do vlastnictví města Kuřimi  dle návrhů „Kupních smluv“ ze dne 12.7.2000 

Hlasováno : pro 11 
 
Moravská stavební-INVEST, a.s. Brno a Ing. Oldřich Štarha, Kuřim, Tyršova 970 a Ing. Vladimír Meister, Ing. 
Jiří Pernica, Ing. Miroslav Havlíček ( posledně tři jmenovaní - každý vlastník id. 1/3 pozemků) předložili návrh 
kupních smluv na převod pozemků v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“ do majetku města Kuřimi. 
V případě Ing.Štarhy se jedná o převod pozemku parc.č. 2642/237 k.ú.Kuřim o výměře 99 m2, zapsaného na LV 
číslo 1681 pro obec  a k.ú.Kuřim za cenu 99,- Kč. 

Moravská stavební-INVEST, a.s. Brno,Koliště 13 hodlá dle návrhu kupní smlouvy  převést  do majetku 
města  Kuřimi pozemek parc.č. 2642/245 o vým. 98 m2, 2642/246 o vým. 97 m2, 2642/248 o vým. 149 m2, 
2642/252 o vým. 95 m2, 2642/253 o vým. 97 m2, 2642/255 o vým. 226 m2, 2642/322 o vým. 1180 m2, 
2642/238 o vým. 97 m2, 2642/240 o vým. 97 m2, 2642/242 o vým. 58 m2, 2642/250 o vým. 25 m2, 2642/230 o 
vým. 522 m2, 2642/231 o vým. 303 m2 a 2642/233 o vým. 530 m2. Celková výměra pozemků činí 3574 m2. 
Cena 1,-Kč/m2 pozemku. 

Ing. Vladimír Meister, Ing. Jiří Pernica a Ing. Miroslav Havlíček předkládají návrh na převod pozemku 
parc.č. 2642/171 o vým. 493 m2, parc.č. 2642/180 o vým. 298 m2, parc.č. 2642/199 o vým. 297 m2, parc.č. 
2642/211 o vým. 412 m2 zaps. na LV číslo 3380 do majetku města Kuřim. Celková výměra pozemků  činí 1.500 
m2. Cena 1,- Kč/m2 pozemku. 

Náklady spojené s převodem hradí dle předložených návrhů smluv prodávající včetně daně z převodu 
nemovitostí. Dle přiložené situace se jedná o pozemky, které jsou součástí budoucích komunikací, poz.parc.č. 
2642/322 o vým. 1180 m2  je součástí budoucí retenční nádrže. 

      Vypracoval: SO Němcová 
         Předkládá:    RNDr.I.Poledňák 
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1.3. Smlouva o sdružení   „Díly za sv. Janem“ (příl. 2A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1148/2000 - MěZ schvaluje smlouvu o sdružení k výstavbě technické infrastruktury 

v lokalitě za Sv. Janem s firmou Moravská stavební – Invest  s doplněním. 
Hlasováno : pro 10, zdrž. 1 (Dr.Holman) 
 
Na minulém jednání zastupitelstva bylo odloženo uzavření předmětné smlouvy s tím, že kontrolní komise 
provede podrobnou kontrolu dosavadní spolupráce města s firmou. Kontrolní zprávu a zprávou vyžádaná 
stanoviska projednala MěR a k těmto přijala usnesení 293/2000 - MěR s upokojením bere na vědomí zprávu 
kontrolní komise o výstavbě „Za sv. Janem“, doporučuje MěZ  schválení smlouvy o sdružení dle upraveného 
vzoru a schvaluje mimořádnou odměnu vedoucímu  odboru výstavby ve výši dle zápisu. 

Úprava smluvního vzoru spočívá v tom, že uzavřena bude smlouva pouze k etapě realizované v letošním 
roce (čerpání dotace 5 mil) a ručení v plné výši dotace se provede namísto převodem pozemku, stavby a 
osobními směnkami členů představenstva společnosti 

     Předkládá: MR 
         Vyřizuje SO 
 
Připomínky: 
P.Vodka – žádá smluvně zajistit uvolnění  dotace – plnění ze strany města , až po dokončení stavby RD (jako 

záruky). 
Dr.Poledňák -  z ministerstva jsme obdrželi stanovisko, že město by v případě nedokončení celé výstavby na níž 

obdrželo dotaci  nevracelo dotaci celou, nýbrž pouze  alikvotní část. 
 
 
 
1.4. Marián Uchytil, Kuřim, Popkova 1004, Petr Burian, Kuřim. Popkova 1005 – 

odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o výměře cca 117 m2 (příl. 1C) 
 
Přijaté usnesení : 1149/2000 - MěZ schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby – 

části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim o vým. cca 117 m2 vlastníkům nemovitosti na 
pozemku parc.č. 2118 k.ú.Kuřim k podnikatelskému záměru za cenu dvojnásobku úřední 
ceny, nejméně však 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této 
ceny a při prodeji druhá polovina ceny + náklady + daň z převodu nemovitosti. Smlouvy o 
převodu a pronájmu budou uzavřeny nejdříve po 28.8.2000 a to pouze v případě, že ke 
zveřejněnému záměru města nebude k tomuto datu podána připomínka. 

Hlasováno : pro 10,  zdrž.1 (M.Uchytil) 
 
Vlastníci nemovitosti čp. 1284 na pozemku parc.č. 2118 k.ú.Kuřim  - bývalá „rybárna“ pan Marián Uchytil – 
vlastník id. 2/3 a pan Petr Burian,  vlastník id. 1/3) požádali o odprodej části pozemku parc.č. 2116 k.ú.Kuřim  - 
ost.plocha, zeleň v zástavbě, o odprodej cca 117 m2 k přístavbě objektu a vybudování parkoviště. 
Usn. MR číslo 255/2000 ze dne 25.7.2000 byl schválen adresný záměr, který je od 26.7.2000 po dobu 30-ti dnů 
zveřejněn. 

      Předkládá :  RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : Němcová 
 
 
 
1.5. Petr Stražovský ALTEN – změna nájemného z pronajatých nebytových prostor na 

ul. Havlíčkova v Kuřimi  (příl.4,4A) 
 
Přijaté usnesení : 1150/2000 - MěZ schvaluje s účinností od 1.10.2000 změnu nájemní smlouvy k objektu 

bývalé ubytovny v ul. Havlíčkova, včetně pozemků, spočívající v postupném zvyšování sazby 
nájemného o 20% ročně, naposledy v roce 2003. V období od 1.1.2001 do 31.12.2004 se 
inflační doložka nepoužije. Touto změnou smlouvy není dotčeno oprávnění smluvních stran 
nájemní smlouvy ve sjednané výpovědní lhůtě vypovědět.          

Hlasováno : pro 10, proti 1(Uchytil) 
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Stávající sazba nájemného (nájemné/plocha) činí 109,- Kč/m2/rok. Zastupitelstvo schválilo změnu na 218,- 
Kč/m2/rok. Je navrhováno kompromisní řešení. Až do roku 2003 (včetně) bude sazba nájemného zvyšována o 
20%.    
Změna sazby: 
K 1.10.2000 na 131,- Kč/m2/rok. 
K 1.10.2001 na 157,- Kč/m2/rok. 
K 1.10.2002 na 188,- Kč/m2/rok. 
K 1.10.2003 na 226,- Kč/m2/rok. 
Od 1.1.2004 bude nájemné zvyšováno dle inflace předcházejícího roku (viz. smlouva). V průběhu zvyšování 
nájemného o 20% se inflace nebude do sazeb promítat. Takto sjednané lhůty nemají vliv na dobu nájmu a 
zůstává zachováno oprávnění smluvních stran smlouvu vypovědět v jednoroční výpovědní lhůtě.    

Rozhodujícím důvodem pro změnu rozhodnutí zastupitelstva je opomenutá skutečnost, že s nájemcem 
byla uzavřena smlouva na základě výběrového řízení, které se konalo v roce 1995, když městem navrhovaná 
změna nájemného je odůvodněna faktem, že v době uzavření smlouvy neměl nájemce k dispozici všechny 
místnosti  a  pozemky, neboť se o jejich plochy dělil s ostatními nájemci.     
 

Zpracoval a předkládá: Petr Vodka 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 
1.6.  Pronájem kanceláře firmě Navos Group (příl. 3) 
 
Přijaté usnesení : 1151/2000 - MěZ schvaluje návrh společnosti Navos Group na změnu nájemného kanceláře 

v budově MěÚ Kuřim 
Hlasováno : pro 10, zdrž. 1 (P.Vodka) 
 
Agentura NAVOS  Group má v budově MěÚ služebnu, za kterou platí nájemné a služby ve výši 18.032,-/rok. 
Během jednání zástupce starosty Ing.M.Kotka  a ředitele agentury p.Karla Navary o výši nájemného 
v souvislosti se zvýšením pronájmů kanceláří v budově MěÚ bylo konstatováno, že p.Žáček, zaměstnán na 
trvalý pracovní úvazek u agentury „NAVOS“, současně vykonává na dohodu o činnosti  práci inspektora 
veřejného pořádku pro Město Kuřim, čímž využívá služebnu jak pro agenturu, tak  pro Město. Agentura si 
v současnosti  vyhlédla náhradní  prostory pro svoji služebnu. Ponechání služebny v budově MěÚ je pro 
NAVOS přijatelné  po dohodě na rozpočítání  nájemného  a služeb na Město Kuřim a NAVOS v poměru 50 : 50 
%. Bylo dohodnuto, že tento návrh bude předložen MěZ ke schválení. Současně byla ze strany  přítomných  
jednání  hodnocena vzájemná spolupráce na velmi dobré úrovni. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 

        Vyřizuje : J.Němcová  
Poznámka :  
Dr.Holman – upozornil na plánovanou  schůzku  ve čtvrtek  24.8. v 17:00 hod.  „o veřejném pořádku v Kuřimi“,  

kde by mohla být projednána činnost p.Žáčka  na úseku veřejného pořádku vykonávaná pro město 
Kuřim. 

 
 
 
2. Výstavba města 
 
2.1. Antény TKR na objektu Školní 854-856 (příl. 16) 
 
Přijaté usnesení: 1152/2000 - MěZ schvaluje přemístění hlavní přijímací stanice TKR včetně anténního 

systému na objekt ZŠ Jungmannova s finančním limitem 200 tis. Kč. 
Hlasováno : pro  11 
 
Na jednání rady se zástupci vlastníků bytů v domě Školní 854-56 (Písařík, Zavřel, Dvořák) byla přednesena 
stanoviska obou stran: 
Vlastníci požadují nájemné za antény 90 – 120 tis/rok nebo odstěhování antén. 
Rada jim nabídla nájemné 20 tis/rok nebo jednorázovou úhradu věcného břemene za 50 – 100 tis. 
Mezi těmito stanovisky se nepodařilo nalézt kompromisní řešení. Z tohoto důvodu a ve snaze vyhnout se 
trvalým potížím MěR přijala usnesení 296/2000 – MěR po zvážení perspektiv umístění anténního systému TKR 
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na objektu bytového domu  Školní 854 – 856 předkládá MěZ návrh na přemístění zařízení na objekt ZŠ 
Jungmannova s finančním limitem 200 tis. Kč. 

      Předkládá MR 
         Vyřizuje MTCK 
Poznámka: 
dr.Poledňák – dne 17.8. vlastníci bytů předmětného domu vyjádřili souhlas s přemístěním antén na jiný objekt 

města  s termínem  do 15.9. Dále souhlasí s posouzením event. škod na střeše domu znalcem. 
M.Uchytil  -   budeme se snažit do 15.9. zařízení  na přenos TKR to přemístit. 
 
 
 
2.2. Manželé Křížovi – příspěvek k výstavbě podkrovního bytu (příl.5,5A) 
 
Přijaté usnesení : 1153/2000 - MěZ schvaluje příspěvek 26000 Kč k výstavbě podkrovního bytu manž. 

Křížovým Jungmannova 880 
Hlasováno : pro 11 
 
V souvislosti s podkrovní výstavbou město (Usn.MZ 1100/96) poskytovalo stavebníkům půjčky k výměně 
střešní krytiny, a tyto půjčky jsou nevratné v případě, že stavebník dokončil vestavbu do tří let od jejího zahájení. 
Pro případ, že stavbu nedokončil původní stavebník, který půjčku vrátil a namísto něho ji dokončil jeho 
nástupce, poskytuje město příspěvek (Usn.MZ 1116/98) ve výši půjčky, ale jen pokud je stavba ukončena do tří 
let. Manželé Křížovi jsou nástupci stavebníka, který půjčku vrátil, avšak k postoupení práv stavebníka došlo již 
v takovém termínu, že nestihli stavbu dokončit do tří let. Z tohoto důvodu nemají na příspěvek nárok a žádají 
zastupitelstvo o příspěvek mimo schválené regule. Předkladatel návrhu poskytnutí příspěvku doporučuje, neboť 
důvody jsou pochopitelné a jedná se nikoli o firemní stavbu, ale stavbu vlastního bydlení svépomocí. 
Bez připomínek. 

        Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: FO 
 
 
 
2.3. Příslib města k dokončení komunikace v lokalitě B6.2 Podlesí (příl. 17) 
 
Přijaté usnesení : 1154/2000 - Město Kuřim se zavazuje veřejným příslibem, že obdrží-li, na základě 

smlouvy, předem alikvotní část ceny, dokončí finální úpravu komunikace v lokalitě B6.2. 
Podlesí, ul. Skřičkova v návaznosti na realizovanou výstavbu RD v předmětné lokalitě, 
nejpozději však do tří let. 

Hlasováno : pro 11 
 
Investor výstavby v předmětné lokalitě pan Josef Uchytil požádal město o spolupráci při dokončení komunikace. 
Spolupráce by spočívala v tom, že investor zajistí hrubou stavbu komunikace a město její dokončení, aby 
stavební činností kolem rodinných domů nebyla zničena finální úprava vozovky. K tomuto účelu byl městu 
předán výkaz výměr uvedené stavby spolu s plánovaným rozdělením na hrubou stavbu a finální úpravy a během 
týdne bude dopočítáno finanční1 řešení.  

Tento postup je jednak rozumný a dále pro město výhodný i tím, že na tuto lokalitu bylo požádáno o 
dotaci k výstavbě TI (80 tis/ RD). A tedy:  obdrží-li město peníze k dokončení komunikace předem od 
generálního investora a  zároveň uspěje s žádostí o dotaci, dobere se nemalého finančního prospěchu. 
Z ohledem na časovou tíseň bude vlastní cenový návrh předložen až k jednání MZ. 
 
Poznámka: 
Dr.Poledňák  - celá stavba by měla stát  cca  2,5 mil. Kč. 
V. Zejda –  počítá město s nárůstem nákladů  v souvislosti s inflací do r. 2002 ? 
Dr.Poledňák - z naší strany nebylo jednáno, aby  p.Uchytil  (majitel pozemků) určil toto navýšení, ale máme 

přislíbenou stát. dotaci. Město by tak nemělo zaplatit víc. 
 
 
Generální investor výstavby inženýrských sítí v předmětné lokalitě nabízí městu do vlastnictví pozemky pod 
budoucími komunikacemi. 
 

 5



Přijaté usnesení : 1155/2000 - MZ schvaluje nabytí pozemku pod komunikací v rozvojové lokalitě B6.2. 
Podlesí, ul. Skřičkova. Jedná se o pozemek 3198/5 o výměře 2677 m2 za symbolickou cenu. 

Hlasováno : pro 11 
      Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

         Vyřizuje: o.výst. 
 
 
 
2.4. Nová Základní umělecká škola v Kuřimi (příl.6,6A) 
 
Přijaté usnesení : 1156/2000 - MěZ schvaluje smlouvu s Ing. arch Romanem Gale na vypracování projektové 

 dokumentace - návrhu stavby „Základní umělecká škola Kuřim“. 
Hlasováno : pro 11 
 
Ke stanovenému termínu bylo odevzdáno pět studií budoucí ZUŠ. Výběrová komise po dlouhém jednání 
doporučuje MěZ objednat ke konečnému rozhodnutí mezistupeň projektové dokumentace, který nebyl 
předmětem cenové nabídky. Tento mezistupeň se nazývá „Návrh stavby“ a jeho cena byla stanovena dohodou na 
98 tis Kč. (dle honorářového řádu by činila 140 tis). Na zpracování dokumentace je stanoveno 6 týdnů bez dvou 
dnů, aby příští zastupitelstvo mohlo o věci dále rozhodnout. K informaci členů jsou jednotlivé návrhy přílohou 
materiálu 

Některé související otázky s výstavbou ZUŠ 
 Nová ZUŠ versus potřeba nové MŠ : 

Kuřim má 5 MŠ s kapacitou 290 dětí. T.č. v Kuřimi žije 8800 obyvatel a školku navštěvuje 285 dětí, 
kapacita školek je úměrná potřebě. V souvislosti  s výstavbou bydlení v Kuřimi nelze očekávat v nejbližších pěti 
letech potřebu více než jedné max. dvou tříd a tedy potřeba zcela nové MŠ není v dohledné době aktuální.  
 Nová ZUŠ versus stará ZUŠ 
 Současné prostory školy jsou naprosto nevyhovující, škola má dobré vedení a trvalý přírůstek žactva. 
Investice do školství a neméně pak uměleckého je investicí do budoucnosti s významným dopadem na výchovu 
mládeže.  
 Nová ZUŠ financování versus peníze na ostatní připravované finančně náročné akce města 

Předpokládá se, že 20 mil. je finančním limitem pro tuto stavbu a uvažovaným zdrojem je úvěr. Hlavní 
čerpání by proběhlo v roce 2001 a v tomto roce bude již splacen úvěr, který město čerpalo k výstavbě TKR.  

Významné připravované a uvažované akce a jejich financování : 
Akce  Potřeby Zdroje 
Podhoří 30 – 45 

mil 
SFŽP 10mil, z akcií 15 mil., nájem BvaK 3 – 6 mil, zbytek t.č.řešen 
uvažovaným omezením rozsahu prací  

Poldr 20 – 30 
mil 

Dotace 10mil, Prodej stavebních pozemků na Podlesí 5 mil. Prodej 
pozemků pod zemníkem 3 mil,Prodej pozemků v průmyslové  zóně 
4 mil. + pokus o dotaci z Povodí dále z rozpočtu během 4 let 

ZUŠ 20 mil Úvěr  + pokus o dotaci 
Kulturní dům  4 mil T.č. neřešeno, pravděpodobně překlenutí z investičního fondu a 

následné umoření z rozpočtu  
Bytový dům za MěÚ 60 mil Město jen projekt 2mil, jinak samofinancovatelné –  družstevní 

vklady 18 mil zbytek hypoteční úvěr města hrazený z výnosu 
nájemného ? + dotace 20 mil.? 

16 bj Nástavby Školní 
nebo 14 b.j.  Sv.Jan 

16 mil Dotace 5 mil zbytek z bytových fondů v průběhu 4 let 

 
      Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

 
Diskuze: 
Ing.Kotek – navrhuje, aby v dalším kole za zpracování projektu spolupracovala vítězná firma Ing.Gale  

s autorem projektu se šikmou střechou – firmou ZETA  a do dalšího kola byla zpracována studie se 
šikmou střechou  (obává se problémů s plochou střechou), s limitem do 50 tis. 

Dr.Holman  nesouhlasí, aby do toho projektu „vstupovala“ další firma - projekt by byl dražší. Navrhuje zrušit 
soutěž, nebo pokračovat s vybraným partnerem. 

Ing.Kotek - na základě studie není možno určit přesně cenu dostavby, ale svůj návrh řešení považuje za 
efektivnější. 

Ing.Novotná - navrhuje ponechat celkový vzhled na architektech (tvar střechy), preferuje funkčnost budovy. 
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Dr.Poledňák - navrhuje nechat „dotáhnout“ 1-2 práce, nesouhlasí se zrušením soutěže. 
p.Vichta (ředitel Základní umělecké školy v Kuřimi) – výběrová komise jednala o pracech Ing.Gale a Habiny a  

diskutovala o spolehlivosti rovných střech. Shodli se, že dnes jsou již materiály lepší, spolehlivější, 
takže rovná střecha by  neměla být problém.  Ale vzhledem k tomu, že by to měla být budova pro 
„umělecké školství“, měla by být i architekt. „zajímava“. Přiklání se k projektu s rovnou střechou 
Ing.Gale, nebo Ing.Habiny (jednoduché a rychlé řešení). 

Ing.Kotek - navrhuje, aby se  do projektu zapojila firma ZETA a Ing.Habina. 
p.Magniová - nesouhlasí s návrhem Ing.Kotka (znevážení práce komise, jíž byla členkou). 
Dr.Poledňák nechává závěrem hlasovat, kdo chce přijmout  dodatek k již schválenému usnesení, v němž je 

schváleno uzavřít smlouvu  na vypracování projektu ZUŠ Ing. arch Romanem Gale.  
Hlasováno : pro 2  - neschváleno 
 
 
 
V 18:00 hod se vzdálil p.Uchytil – přítomno 10 členů MěZ. 
 
2.5. Projednání změny č. IVa  schváleného ÚPN SÚ města Kuřimi (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1157/2000 - MěZ bere na vědomí zastavení projednávání návrhu změny č. IVa ÚPN SÚ 

města Kuřimi.  
MěZ schvaluje  zahájení  nového projednávání  změny č. IVa ÚPN SÚ města  Kuřimi 

Hlasováno : pro 10 
 
Město Kuřim, odbor výstavby  zahájilo na základě usn. 1118/2000 ze dne 29.5.2000 projednávání změny č. IVa  
ÚPN SÚ města Kuřimi, vyvolanou skutečností, že schválený ÚPN SÚ města Kuřimi řeší náměstí 1.května 
návrhem ploch občanského vybavení, návrhem ploch dopravy a část ponechává jako plochy stávajících 
komunikací. Z důvodu těch, že se jedná o centrální zónu – rozvojové a současně nejvýznamnější přestavbové 
plochy pro rozvoj městských funkcí je nutné v grafických přílohách  centrální zónu jednoznačně vymezit jako 
funkční využití pro občanskou vybavenost (fialovou barvou).  Také úvahy města Kuřimi o výstavbě centrálního 
objektu náměstí (radnice) jsou v současné době v rozporu z ÚPN SÚ města Kuřimi. Projednávání této změny 
bylo na základě stížnosti,  týkající se povinnosti oznámit místo a den projednávání návrhu zadání změny  
veřejnou vyhláškou Ministerstvem pro místní rozvoj  ČR zastaveno, což bylo oznámeno veřejnosti i dotčeným 
orgánům státní správy. 
          Na základě výše uvedených skutečností Město Kuřim  po schválení MěZ zahájí nové projednávání změny 
č. IVa ÚPN SÚ města Kuřimi, které bude v souladu s § 31 stavebního zákona. 
Bez připomínek. 

     Předkládá: RNDr. Poledňák Igor 
        Vyřizuje:    Ing. M.Dokládalová 
 
 
 
2.6. Návrh úpravy vyhlášky č. 9/1998 o závazných částech ÚP sídelního  útvaru města 

Kuřimi (příl.7,7A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1158/2000 - MěZ schvaluje zahájení projednání změny ÚPN SÚ Města Kuřimi - rozšíření 

veřejně prospěšných staveb o veřejné řady  nízkotlakých plynovodních sítí. 
Hlasováno : pro 11 
 
Návrhy usnesení : MěZ schvaluje  v čl. 10 – veřejně prospěšné stavby  vyhl. č.9/1998 o závazných částech  ÚPN 

SÚ Města Kuřimi rozšíření  veřejně prospěšné stavby  „Části plynové sítě“ č. 11 na toto 
znění – nové úseky zásobovacích středotlakých  a nízkotlakých veřejných plynovodních sítí. 
MěR vydává vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 9/1998 ze dne 9.11.1998 o 
závazných částech územního plánu Města Kuřimi. 

O návrzích nehlasováno. 
 
Během jednání se v 18:05  vrátil na jednání  p.Uchytil. – přítomno 11 členů MěZ. 
 
Jako pořizovatel  ÚPN SÚ  Města Kuřimi je navrhováno, aby byla provedena úprava Vyhlášky  č. 9/1998 o 
závazných částech  ÚP Kuřimi tak, aby v čl. 10 – veřejně prospěšné stavby v odstavci pro systémy tech. 
vybavení  - Části plynovodní sítě  bylo uvedeno, že  stavba č. 11 – nové úseky zásobovacích středotlakých 
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plynovodních sítí je rozšířena  a to na znění – „nové úseky zásobovacích středotlakých a nízkotlakých veřejných 
plynovodních sítí“. 
 Město Kuřim žádá Pozemkový fond ČR o převod zemědělských pozemků do vlastnictví města dle zák.  
č. 95/19999 o podmínkách  převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu a jiné osoby. jedná-
li se o pozemky určené pro  zástavbu veřejně prospěšnou stavbou, nebo stavbou  pro bydlení, mohou být 
převedeny městu bezúplatně. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje. Ing.M.Dokládalová 
 
Změna: 
P.Vodka -  upozorňuje, že změnu není možné provést změnou vyhlášky, nýbrž řádným  projednáním změny 

územního plánu . 
Dr. Poledňák  to nepovažuje za  nutné. 
 
 
 
2.7. Návrh změny priority – výstavba parkoviště  na ul.Jungmannova 
 
Mimo schválený plán jednání MěZ navrhuje Ing.Kotek projednat  a  schválit  vybudování příčného  parkovacího 
stání v horní části ul.Jungmannova ( za křižovatkou  u MěÚ).  Jak zdůraznil,  situaci s parkováním  v ul. Na 
Královkách je třeba operativně řešit v souvislosti s rekonstrukcemi chodníků v Kuřimi.  Není možné chodníky 
opravit, pokud  si na příjezdové ul. k MěÚ 2 auta vyhnou za cenu vyjetí na chodník. Předběžná cena díla je cca 
170 tis. Kč. 
 
Diskuze: 
Dr.Holman  s návrhem nesouhlasí  a nechce  schvalovat 100 tis.částky na  investice bez předchozího projednání. 
V.Zejda  - podporuje návrh Ing.Kotka. 
Dr. Holman - bylo dohodnuto, že chodníky se budou realizovat podle nějakého „systému“ ale ten dosud 

neexistuje. 
Ing.Kotek - bylo dohodnuto, že  se budou opravovat chodníky a ulice v horní části  Kuřimi. 
Dr.Holman - ale toto není systém. 
Ing.Kotek  -  v současnosti  ale probíhá rekonstrukce sítí a starou dlažbu na chodnících není takto možné dát do 

pořádku. 
Dr.Holman - dopravní komise systémově posoudila parkoviště a tento úkol nebyl posouzen jako klíčový. 
Ing.Kotek  - tento bod byl zařazen do plánu investic až po zasedání dopravní  komise. Pokud zde nebude 

vybudováno parkoviště, není možné opravit chodníky. Auta  jsou nucena jezdit po chodnících. 
M.Uchytil - navrhuje z předmětné silnice  udělat jednosměrnou silnici. 
 
 
Návrh usnesení Dr.Holmana : MěZ žádá stavební komisi MěR aby zpracovala návrh systému rekonstrukcí a 

budoucí sítě chodníků. 
Dr.Poledňák - realizované řešení  chodníků je systémové a správné. 
O návrhu Dr.Holmana nehlasováno. 
 
Návrh usnesení Dr.Poledňáka : MěZ schvaluje změnu priority z 3 na 2 při realizaci parkoviště na 

ul.Jungmannova. 
Hlasováno : pro 8, proti 2, zdrž.1 (Ing.Novotná) 
 
 
 
2.8.  Poskytnutí finančního příspěvku p.M.Mertovi (příl.19) 
 
Návrh  usnesení: MěZ schvaluje x neschvaluje  žádost p. Merty Michaela o finanční příspěvek ve výši  max. 

51.130,- Kč. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Merta Michael, bytem Kuřim, Na Královkách 934, podal na odbor výstavby města Kuřimi žádost o finanční 
příspěvek na výstavbu veřejných inženýrských sítí – vodovod DN 100 (náklady 102 270,- Kč) a NTL plynovod 
PE DN 90 (náklady – 61 110,- Kč). Položením těchto sítí  stavebník zhodnotil okolní pozemky a umožnil tím 
jejich napojení na vybudované sítě. Prodloužený hlavní vodovodní řad  bude bezúplatně převeden darovací 
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smlouvou do vlastnictví města Kuřimi, který ho na základě smlouvy předá do provozování BVK Brno. U NTL 
plynovodu se jedná o přípojku, na kterou je stavebník povinen uzavřít nájemní smlouvu s JMP Brno, přípojka 
zůstává ve vlastnictví stavebníka (žadatele). Stavba vodovodu i plynovodu již byla zkolaudována a rozhodnutí 
nabyla právní moci. 

Vybudováním těchto sítí byla podmíněna výstavba objektu autoopravny, která je ve vlastnictví žadatele. 
Odbor výstavby předložil MěR k uvážení možnosti finančního příspěvku  na stavbu vodovodu ve výši 

max. 50 % celkových nákladů na vybudování vodovodu – 51 130,- Kč. MěR usn. 273/2000 ze dne 25.7.2000 
poskytnutí příspěvku nedoporučuje. 
         Předkládá : Ing. František Veselý 
       Vyřizuje: Kříž Pavel 
Diskuze: 
p.Merta - kolik je plánováno, že se připojí dalších stavebníků ? 
Dr.Poledňák - toto nevíme, bude se jednat se  stavebníky na zemníku. 
p.Fridrich (soused p.Merty) - do této lokality by bylo potřeba přivést vodu, navrhuje p.Mertovi příspěvek 

schválit. 
Ing.Krupica a p.Zejda  navrhují další  projednání odložit a řádně projednat ve stavební komisi. 
Dr.Poledňák - město dosud nepřispívalo podnikatelům na řady, není zde dostatečné  finanční zázemí. 
p.Merta žádá, aby mu město alespoň umožnilo návratnost investic tím, že by souhlasilo s úplatným připojením 

dalších budoucích  domků. 
Ing.Veselý, jako předkladatel žádosti, doporučuje na základě nových skutečností materiál stáhnout z jednání. 
Starosta stahuje žádost p.Merty  z jednání . 
 
 
 
Přestávka 18:35 – 18:55 hodin. 
 

3.Výsledky hospodaření 
 
3.1. Výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2000  (příl.8,8A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1159/2000 -  MěZ  bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2000. 
Hlasováno . pro 11 
 

V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30.6.2000. 

1999 31.3.2000 30.6.2000
Kč Kč Kč

Příjmy 136 903 460,49 16 722 581,43 34 797 929,97
Výdaje 101 796 656,34 27 584 486,86 43 406 865,14
Příjmy mínus výdaje 35 106 804,15 -10 861 905,43 -8 608 935,17
Příjmy ze splátek půjček 760 000,00 220 000,00 590 000,00
Výdaje ze splátek půjček 1 668 000,00 416 000,00 834 000,00
Poskytnuté půjčky 1 000 000,00 0,00 0,00
Přebytek 33 198 804,15 -11 057 905,43 -8 852 935,17
Účetní přebytek z roku 1999 9 152 000,00 35 326 898,55 35 326 898,55

 
Ostatní rozbory jsou v příloze. 
 
Poznámka:  
K 30.6.2000 je běžné hospodaření Města Kuřimi účetně ztrátové ve výši 8.608.935,17 Kč, což je způsobeno 
přeúčtováním vkladu ve výši 10.000.000,- Kč správci portfolia Patria na nákup dluhopisů. Tyto budou v průběhu 
roku prodány a částka, kterou utržíme se objeví v příjmech města. Běžné hospodaření je tudíž po odečtení této 
částky přebytkové ve výši cca 1 400.000,- Kč. 
Bez připomínek. 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka  
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3.2.Výsledky hospodaření bytových fondů k 30.6.2000 (příl.9,9A) 
 
Přijaté usnesení : 1160/2000 - MěZ bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  k 30.6.2000. 
Hlasováno : pro 11 
 
V průběhu prvního pololetí vzrostl peněžní stav bytových fondů na částku 20.232.735,99 Kč. 
Rekapitulace stavu jednotlivých fondů: 
 
Středisko PBF:        21 984 406,27 Kč 
Středisko FRB:          1 241 017,07 Kč 
Středisko PFVB:              6 260,05 Kč 
Středisko PBV:       - 2 969 607,00 Kč 
Středisko FDŠ:             - 29 340,40 Kč  
 
Výsledky hospodaření bez připomínek. 
        Předkládá: RNDr. I.Poledňák  

Vyřizuje: Ing. A.Varmužka  
 
 
 
3.3. Výsledek hospodaření spol. Patria Asset Management se svěřenými prostředky 

města  (příl.10,10A) 
 

Přijaté usnesení : 1161/2000 - MěZ bere na vědomí  zprávu o vývoji portfolia spravovaného společností Patria 
Asset  Management a.s   k 31.7.2000. 

Hlasováno : pro 11  
 
Město Kuřim svěřilo v září loňského roku do správy společnosti Patria Asset Management a.s. 10.000.000,- Kč, 
jako část finančních prostředků získaných z prodeje akcionářských práv energetických společností. Společnost 
Patria tyto prostředky zainvestovala ze 64 % do dluhopisů a z 36 % do hotovostních nástrojů. Skladba portfolia 
se ovšem mění dle situace na finančních trzích, proto jsou tyto poměry pouze orientační. 
 Ke dni 31.7.2000 činila hodnota portfolia 10.691.065,08 Kč, což znamená že prostředky města byly za 
10 měsíců správy zhodnoceny téměř o 7 %. Toto zhodnocení výrazně přesahuje zhodnocení prostředků na 
běžných či termínovaných účtech vedených bankovními ústavy. K převedení hotovosti na účet města dojde 
v měsíci září, poté bude činnost společnosti Patria vyhodnocena a MěZ budou předloženy návrhy na další postup 
při zhodnocování volných finančních prostředků města. 
 V příloze je uveden graf ukazující vývoj portfolia od jeho založení a jeho srovnání s potencionálními 
bankovními výnosy.   
Bez připomínek. 

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

 
 

4. Finanční 
 
4.1. Podnikatelský OBOLUS (příloha č. 11,11A-C)  
 
Přijaté usnesení : 1162/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.582,- Kč Sboru 

dobrovolných hasičů Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS 

 
Přijaté usnesení : 1163/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3.000,- Kč Sboru 

dobrovolných hasičů  Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla - uplatněný podnikatelský 
OBOLUS 

 
Přijaté usnesení : 1164/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.648,- Kč fotbalovému 

oddílu Kuřim  muži - uplatněný podnikatelský OBOLUS  
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Dne  12.7.2000  se dostavil  podnikatel,  pan  Jiří Kořínek  a uplatnil  na předepsaném  tiskopise podnikatelský 
OBOLUS  ve výši 9.582,- Kč. Tyto finanční prostředky určil pro Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na 
zakoupení plovoucího čerpadla. 
 Tentýž den se dostavil podnikatel, pan Luboš Miška a uplatnil na předepsaném tiskopise podnikatelský 
OBOLUS v celkové výši 5.648,- Kč. Z této částky určil 3.000,- Kč  Sboru dobrovolných hasičů na zakoupení 
plovoucího čerpadla a zbývající částku 2.648,- Kč určil fotbalovému oddílu Kuřim – muži. 
 
Přijaté usnesení : 1165/200 - MěZ schvaluje převod  finančních prostředků ve výši 6.000,- do Fondu oprav  

obytného domu Nádražní 1261, Kuřim na vymalování schodiště  -  uplatnění podnikatelský 
OBOLUS 

 
Přijaté usnesení : 1166/2000 - MěZ schvaluje převod  finančních prostředků ve výši  4.107.- Kč TJ SOKOL 

Kuřim na opravy budovy sokolovny -  uplatnění podnikatelský OBOLUS 
Hlasováno pro všech 5 návrhů současně : pro 11 
 
 
Dne 9.8. 2000 se dostavil  podnikatel, který si nepřeje být jmenován a uplatnil  na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 10.107,- Kč. Z této částky určil 6.000,- do Fondu oprav obytného domu 
na Nádražní 1261, Kuřim na vymalování schodiště a zbývající částku 4.107 Kč určil TJ SOKOL Kuřim na 
opravy budovy sokolovny. 

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

 
 
4.2. Vyhlášení výběrového řízení – FRB 
 
Přijaté usnesení : 1167/2000 - MěZ vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu 

rozvoje bydlení“(FRB) v roce 2000. Žádosti se přijímají na MěÚ Kuřim v období od 
22.8.2000 do 18.9.2000 včetně (informace MěÚ Kuřim Mgr.Alena Trtílková, 41422348). 

Hlasováno : pro 11 
 
Dle vyhlášky ze dne 27.3.1995 o půjčkách z FRB, v platném znění, vyhlašuje MZ až 4 x ročně výběrové řízení 
na poskytnutí těchto půjček. Navrhujeme, aby bylo vyhlášeno II. kolo výběrového řízení v roce 2000 a lhůta pro 
podání žádostí k účasti na výběrovém řízení byla,  v souladu s článkem IV. výše uvedené vyhlášky, stanovena na 
období od 22.8.2000 do 18.9.2000, včetně. 

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

 
 
4.3.  Půjčky z fondu na podporu bytové výstavby 
Materiál stažen z jednání, nahrazen jiným návrhem -viz. bod 6.1. 
 
Návrh usnesení:  MěZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček z fondu na podporu bytové výstavby, 

žádosti o půjčku se přijímají od 22.8 do 18.9. 2000 (informace MěÚ Kuřim, Lenka Krejčová, 
41422309) 

 
S ohledem na avizovaný zájem veřejnosti, je navrhováno vyhlásit letošní druhé kolo poskytování půjček do výše 
200 tis k pořízení bytu. 
Bez připomínek. 

       Předkládá: Poledňák 
        Vyřizuje SO 
 
 
 
4.4.  Přijetí podpory SFŽP na stavbu kanalizace v Kuřimi – Podhoří (příl.12A) 
 
Přijaté usnesení : 1168/2000 - MěZ schvaluje přijetí podpory SFŽP ČR na stavbu kanalizace v Kuřimi – 

Podhoří v podobě 4 756 000 Kč dotace a 4 756 000 Kč půjčka s úrokem 3%.  
Hlasováno : pro 11 
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Město Kuřim obdrželo rozhodnutí ministra životního prostředí ve věci žádosti o podporu Státního fondu 
životního prostředí ČR na stavbu kanalizace v Kuřimi – Podhoří viz. příloha. K dnešnímu dni se Městu Kuřim 
zavázaly připojit na kanalizaci domácnosti s 310 obyvateli z Podhoří a Koutu (podmínkou pro obdržení dotace je 
alespoň 300), domácnosti se 17 obyvateli přípojku z různých důvodů zatím odmítají. Je zde tedy reálná naděje, 
že Město Kuřim dostojí podmínkám, za kterých byla dotace přidělena. Proto aby město mohlo připravovat a 
podepsat smlouvu se SFŽP je třeba, aby MZ přijetí podpory za podmínek uvedených v příloze odsouhlasilo. 
Bez připomínek. 

Předkládá :Ing.M. Kotek 
 
 
 
4.5.  Jištění pohledávky státního fondu životního prostředí ČR za poskytnutou půjčku 

(příl.12B) 
 

Přijaté usnesení : 1169/2000 - MěZ schvaluje jištění pohledávky SFŽP ČR za poskytnutí půjčky ve výši 
4.756.000,- Kč na výstavbu kanalizace v Podhoří zástavou buď nemovitostí mateřské školy 
Zborovská (včetně pozemku) nebo nemovitostí Městského úřadu v Kuřimi (včetně 
pozemku), popř. ještě s kombinací ručením budoucími příjmy města, nebo bankovní 
zárukou. 

 
Přijaté usnesení : 1170/2000 - MěZ prohlašuje, že v případě realizace zástavního práva k mateřské škole 

Zborovská bude provoz mateřské školy umístěn do jiné budovy v majetku Města Kuřimi.  
 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 11 
 
Město Kuřim bude muset v případě přijetí podpory SFŽP na stavbu kanalizace formou půjčky půjčku zaručit. 
Hodnota záruky je vypočtena z poskytnuté půjčky a úroku, vše vynásobené koeficientem podle druhu 
nemovitosti (viz příloha). Pro náš případ lze uvažovat v případě zastavení školky s koeficientem 1,9, v případě 
zastavení budovy úřadu s koeficientem 1,6.  
Vedle ručení nemovitostí je možné půjčku ručit bankovní zárukou. Podle dostupných informací peněžní ústavy 
takovouto formu záruky zpoplatňují za min. 3% z jištěné hodnoty, což ovšem zmenší výhodnost půjčky. Další 
možností je jištění budoucími příjmy, to je ovšem nutné kombinovat s ručením nemovitostí. Z těchto důvodů 
doporučuji půjčku zaručit jednou z nemovitostí buď školkou Zborovská, nebo budovou Městského úřadu podle 
výhodnosti pro město (pro město bude výhodnější ta nemovitost, která bude mít podle znaleckého posudku nižší 
hodnotu a kterou bude SFŽP ochoten přijmout), popř. nebude-li žádná z uvedených nemovitostí dosahovat 
potřebné hodnoty, tak zbývající část hodnoty půjčky zaručit budoucími příjmy města.  V případě nabídnutí 
mateřské školy k zástavě je ještě potřeba prohlášení zastupitelstva, že v případě realizace zástavy bude možné 
školku přemístit jinam. Proto navrhuji vydat takové prohlášení s tím, že v případě kdyby k takové situaci došlo 
(nepředpokládá se), bude provoz školky přemístěn do budovy ZUŠ a pro ZUŠ se budou hledat náhradní prostory 
(např. ZŠ). 

Předkládá: Ing. M.Kotek 
Změny : 
Na doporučení MěZ doplněno usnesení jištěním pohledávky SFŽP (kromě zástavy nemovitosti) i alternativa - 
ručení bankovní zástavou 
V případě  realizace zástavního práva  k MŠ Zborovská  bude provoz MŠ přemístěn do jiné  budovy v majetku 
města. 
 
 
 
4.6. Zavedení zkušebního provozu IDS mezi Kuřimí a Brnem – Bystrcí  (příl.14A) 
 
Přijaté usnesení : 1171/2000 - MěZ schvaluje příspěvek pro rok 2000 dopravcům IDS na zprovoznění 

integrovaného  dopravního systému mezi Kuřimí a Brnem-Bystrcí  do výše 30.000,- Kč. 
Hlasováno : pro 11 
 
Integrovaný dopravní systém bude spočívat v tom, že bude cestujícím umožněno aby mezi dohodnutými místy 
(Kuřim – Brno) cestovali smluvními spoji (meziměstský autobus, vlak, tramvaj nebo městský autobus)  na jeden 
jízdní doklad (tramvajenku) s přestupem meziměstskou i městskou dopravou a meziměstské spoje bude možné 
využívat i pro městskou dopravu. Systém funguje např. v pražské aglomeraci nebo v okolí Zlína. Na Brněnsku v 
současnosti nic podobného neexistuje. Touha obyvatel nejbližšího brněnského okolí po rozšíření brněnské MHD 
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do jejich obcí je však výzvou, aby se s přípravou IDS na Brněnsku začalo co nejdříve. Přípravou IDS v místních 
podmínkách se zabývá referát dopravy Okresního úřadu Brno – venkov. Jedná se o značně komplikovanou 
záležitost a proto se doporučuje aby se systém odzkoušel na izolované, méně frekventované lince a po získání 
zkušeností se pak rozšířil na další obce a frekventované směry.  Z těchto důvodů je připravována tzv. nultá etapa 
IDS na lince Kuřim – Brno – Bystrc.  
Tato méně frekventovaná trasa, kterou obsluhuje jediný dopravce je pro odzkoušení systému ideální. Současná 
linka je ztrátová, ztrátu hradí v pracovní dny okresní úřad, ztrátu o víkendech a večerní spoje v pracovní dny 
hradí obce Jinačovice a Rozdrojovice. Zavedením systému (který v podstatě cestujícím zlevní cestování z 
Kuřimi do Brna s využitím brněnské MHD) však zřejmě na již ztrátových linkách ztrátu ještě více prohloubí. 
Proto bylo na obce rozpočítáno předpokládané navýšení ztráty způsobené dopravcům zavedením IDS a pro 
Kuřim je kalkulováno od září do prosince letošního roku 15 000 Kč, dále pak 45 000 Kč ročně, pro každou z 
obcí Jinačovice a Rozdrojovice je kalkulováno pro letošní rok 30 000 Kč a dále 90 000 Kč ročně. Upozorňuji, že 
Jinačovice a Rozdrojovice si veškeré víkendové spoje do Kuřimi dosud platily výhradně ze svého rozpočtu, bez 
účasti Města Kuřimi. 
Četnost spojů na lince zůstane ve stávajícím rozsahu.  
Tarif: Trasa v úseku Bystrc – Kuřim je rozdělena do dvou pásem. Do současného 2. pásma brněnského MHD je 
nově vložen úsek Bystrc – Kníničky a úsek Rozdrojovice – Kuřim je vložen do nově vytvořeného 4. pásma 
MHD. Zastávky v Komíně a Jundrově budou součástí stávajícího 1. pásma. Jízdenky a jízdní doklady pro 4. 
pásmo budou vydány pouze v omezeném rozsahu a bude je možné koupit jen na omezeném počtu 
předprodejních míst v centru Brna, Jundrově, Bystrci, Kníničkách a u řidiče autobusu. Návrh tarifu (může se 
ještě změnit) je přiložen přílohou.  
Po té co se systém odzkouší, měl by být zprovozněn i na hlavním tahu Kuřim – Brno a rozšířen do dalších obcí 
okresu. V našem okolí se uvažuje s jeho rozšířením až po Tišnov. 

Předkládá : Ing.M. Kotek 
 
Změna: 
Ing.Kotek - dle poslední informace by byl příspěvek požadován ve výši 30 tis. Kč.  
Dr.Holman  žádá  zvýšenou  propagaci  tohoto spoje. 
 
 
 

5. TKR Kuřim 
 
5.1.  Posudek na TKR Kuřim (příl.15) 
 
Přijaté usnesení : 1172/2000 - MěZ bere na vědomí posudek na televizní kabelový rozvod zpracovaný Ing. 

Vítězslavem Jeřábkem a předkládá  ho k vyhodnocení dozorčí radě a jednateli MTCK s.r.o. 
s termínem podání zprávy MěZ do 30.9.2000. 

Hlasováno : pro 11 
 
Posudek byl vypracován v souvislosti s usnesení MZ č. 1018/2000 a je přiložen v příloze. Předmětem zprávy je : 
- posouzení technického a morálního stavu  hlavní stanice, primární, sekundární, terciální část  rozvodů a 

domovních rozvodů 
- určení perspektivy  rozvodné distribuční sítě a uzlových bodů z hlediska jejich využití pro zavedení 

přidaných služeb na TKR. 
Předkládá : Ing.M. Kotek 

 
 
 

6. Obecně závazná vyhláška města Kuřimi 
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o poskytování půjčky 
na bytovou výstavbu, ve znění vyhlášky Města Kuřimi č.3/1998 (příl. 21) 

 
Přijaté usnesení : 1173/2000 - MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2000, kterou se 

mění  a doplňuje vyhláška č.4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu, ve znění 
vyhlášky Města Kuřimi č.3/1998. 

 
Přijaté usnesení : 1174/25000 - MěZ vyhlašuje s účinky od 7.září 2000 na základě ust.čl.VI odst. 2 vyhlášky 

Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších 
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předpisů, výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu s termínem podávání 
žádostí do 22.září 2000. 

Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 11 
 
Je předkládán návrh doplnění vyhlášky  č.4/1997 o poskytování půjčky na byt. výstavbu. Podstatou novely je : 
1. poskytnout  půjčku členu bytového družstva na úhradu členského podílu, pokud se příjemce stane 

nájemcem bytu (stavby dle  čl.II/1 vyhlášky) ve vlastnictví družstva nejpozději do jednoho roku od právní 
moci kolaudačního rozhodnutí. 

2. viz ad 1, pokud se příjemce stane  vlastníkem „bytu“ (stavby  dle čl. I/1 vyhlášky) 
Město poskytuje půjčky ve výši 200 tis. Kč.  Přijetím vyhlášky dojde k rozšíření podpory. 
 

Předkládá : Petr Vodka 
 
Připomínka: 
V.Zejda        - termín k podání žádosti o půjčku je krátký. 
Dr.Poledňák - příspěvek je poskytován 2 x do roka (kdo potřebuje,  včas se zařídil), delší termín se neosvědčil. 
 
 
 

7. Různé 
 
7.1. Kulturní dům – koupě (příloha 22) 
 
Návrh usnesení :  MěZ schvaluje koupi Kulturního domu za cenu 4,5 mil.Kč a pověřuje  Městské technické 

centrum Kuřim správou. 
Hlasováno : pro 1, proti 5, zdrž. 5 - neschváleno 
 
V současné době je cena objektu Kulturního domu již tak nízká, že je třeba, aby členové MěZ veřejně projevili 
svůj zájem (nezájem) na koupi KD, neboť hrozí, že při nízké  ceně se najde kupec, který tuto budovu koupí a 
bude v ní provozovat činnosti nesouvisející s kulturou. 

        Předkládá : Marián Uchytil 
 
Připomínky: 
Dr.Poledňák - správce konkurzní podstaty  jsme s naší nabídkou  4 mil. kontaktovali, prozatím jejich strany 

nepřišla  žádná odezva. 
Dr.Holman – částka 4,5  mil.  není pro ně zajímavější než 4 mil. – tímto návrhem by se nic neřešilo. 
 
 
 
7.2.  Návrh žaloby na Zlobici (příl.23) 
 
Návrh usnesení :  MěZ  schvaluje podání žaloby na vydavatelství Zlobice pro záměrné  poškozování dobrého 

jména MTCK. 
Hlasováno : pro 1, proti 7, zdrž.3 - neschváleno 
 
Předkladatel návrhu, jednatel MTCK p.M.Uchytil se domnívá, že noviny Zlobice neoprávněně kritizují provoz 
MTCK, morální zaostávání TKR a v neposlední řadě cenu  za nabízení programy. Z uvedeného důvodu žádá, 
aby MěZ  schválilo podání žaloby  na noviny Zlobice. 

        Předkládá: Marián Uchytil 
 
Diskuze: 
M.Uchytil   -  Zlobice záměrně neuvádí pravdu o MTCK, celá kampaň asi směřuje k tomu, aby se „kabelovka“ 

prodala. Touto kampaní se mohou cítit dotčeni i naši dodavatelé programů. 
Dr.Holman - domnívám se, že návrh je předkládán na základě “pocitu“ a ne konkrétních argumentů. Pokud se 

cítíte články Zlobice poškozen, žalobu můžete podat sám, ale nedomnívám se, že by tento spor 
mělo vést město –  pokud má někdo na provoz  TKR (MTCK) jiný názor, není to důvod k žalobě. 

M.Uchytil  -  nejedná se o „jiný názor“, ale o zveřejňování  polopravdy, především v záležitosti ceny  za TKR. 
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7.3. Návrh na zrušení smlouvy o reklamě  s měsíčníkem Zlobice (příl.24) 
 
Návrh usnesení :   MěZ  schvaluje zrušení smlouvy o reklamě s měsíčníkem Zlobice. 
Hlasováno : pro 1, proti 7, zdrž. 3 – neschváleno. 
 
Předkladatel  se domnívá, že měsíčník Zlobice na jedné straně kritizuje počínání města a městských organizací a 
na straně druhé  k městu „natahuje ruku“ pro peníze. Domnívá se, že v zájmu nestrannosti pro vydavatelství 
Zlobice je proto potřeba  zrušit  tuto „skrytou podporu“. 
        Předkládá : Marián Uchytil 
 
M.Uchytil –   pokud někdo chce od někoho příspěvek, není seriozní jeho práci kritizovat. 
Dr.Holman – seriozní  partner nediktuje médiím co mají uveřejňovat.  
Ing.Krupica – město si  normálně předplácí stránku se  zpravodajstvím města – jedná se o klasickou inzerci. 
Ing.Sukalovský (redakce Zlobice)- informujeme podle našeho nejlepšího vědomí s svědomí o dění ve městě. 

Město  si řádně platí inzerci, takže nejde o nějakou skrytou podporu novin 
 
 
 
7.4. Návrh na příspěvek pro SDH Kuřim  (příl. 25) 
 
Návrh usnesení : MěZ  schvaluje částku 60.000 Kč/rok pro Sbor dobrovolných hasičů Kuřim, na nákup 

prostředků zařízení zásahové jednotky. 
Hlasováno : pro 1, proti 3, zdrž. 7 - neschváleno 
 
Domnívám se, že SDH Kuřim svojí činností mnohokrát prokázalo svoji nezbytnost  v našem městě  a je proto 
důležité, aby byl podporován z městského rozpočtu částkou určenou na nákup ochranných a provozních 
prostředků pro zásahovou jednotku. 
        Předkládá: Marián Uchytil 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - SDH Kuřim má ročně k dispozici z rozpočtu města 200 tis. a pro letošní rok vyčerpali pouze 20 

%. Pokud SDH potřebuje koupit  něco výjimečného, mohou řádně  předložit  žádost. 
Ing.Kotek    - i v předchozích letech si  řádně žádali o mimořádné příspěvky a dosud to fungovalo. Je možné dále 

v této spolupráci pokračovat. 
Ing.Krupica   potvrdil, že z rozpočtu města je na SDH vyčleněno 200 tis. a pokud potřebovali mimořádně další 

příspěvek, předchozí  2 předchozí volební období řádně MěR nebo MěZ požádali a město jim 
vycházelo vstříc. 

Dr.Poledňák - tato žádost - bez udání konkrétního požadavku - není systémová. Pokud potřebují nějaké 
vybavení, záležitosti SDH spadají  do kompetence tajemníka. 

Ing.Veselý   - pokud  se vyskytla potřeba koupit čerpadlo a další spec.kabát zásahové jednotce,  částka 200 tis 
z rozpočtu nabízí dostatečné možnosti. Pokud se přesto vyskytne potřeba k navýšení  rozpočtu, je 
možné o tomto jednat. Město konzultuje s OKÚ potřeby SDH. 

 
 
 
7.5. Ukončení nájmu „sběrných surovin“ (příl.26) 
 
Dr.Poledňák informoval, že dosavadní nájemce  předmětného pozemku a nemovitosti  na ul.Tišnovská v Kuřimi 
a.s. Sběrné suroviny  požádali o ukončení nájmu. Město  je připraveno k podpisu  dohody o ukončení nájmu  k 
1.8.2000, jakmile nájemce uhradí dlužné nájemné za 2. čtvrtletí r. 2000 a za měsíc červenec ve výši 12.896,- Kč. 

Vzhledem k tomu, že občané Kuřimi jsou zvyklí na sběrné suroviny v tomto místě, starosta navrhuje, 
aby za účelem  odpadového hospodářství  byly nemovitosti  pronajímány i nadále. 
M.Uchytil  se domnívá, že tyto aktivity by bylo vhodnější umístit do v jiné lokality a pozemek u hlavní silnice  

využít pro bydlení. 
Ing.Kotek -  v této lokalitě je hygienický problém s odhlučněním, není vhodný pro bydlení. 
Dr.Holman – navrhuje vyhlásit VŘ na využití  tohoto pozemku, neomezovat zájemce konkrétním využitím. 
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Přijaté usnesení : 1175/2000 - MěZ schvaluje dohodu o ukončení nájmu  na pozemek a nemovitost par.č. 35 
k.ú.Kuřim (sběrné suroviny) a vyhlašuje výběrové řízení na využití předmětné 
nemovitosti. 

Hlasováno : pro 11 
 
 
 
7.6. Internetové stránky Města Kuřimi (příl.27) 
 
Člen MěZ p.Martin Vičar nabídl městu spolupráci při utváření internetových stránek Kuřimi - spolu s pracovní 
skupinou, která předloží MěZ  návrh podoby - koncepce IS.  Pracovní skupina  by měla být z „diskuzního fóra“ a 
pracovníků MěÚ, kteří se již na vytváření IS podíleli. Koncepce by neměla být dle představy starosty „pevná“. 
 
Přijaté usnesení : 1176/2000 - MěZ pověřuje p.Martina Vičara  vytvořením pracovní skupiny, která ve 

spolupráci  s MěÚ Kuřim připraví  návrh koncepce internetových stránek Města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
 
7.7.  Informační tabule naučné stezky 
 
Dr.D.Holman předkládá ústně návrh instalovat informační tabule na trase na naučné stezky v okolí Kuřimi – 
Zlobice,  sv.Kliment.   
 
Přijaté usnesení : 1177/2000 - MěZ schvaluje částku 15.000,- Kč na přípravu první části  naučné stezky 

Kuřimi. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
 
7.8. Převod internetové domény 
 
Na Město Kuřim je zaregistrována internet. doména  „mesto-kurim.cz“. Ze strany občanů byly však k této 
vyhledávací doméně připomínky, proto pan Martin Vičar  na vlastní náklady nechal zaregistroval jednodušší  
doménu „kurim.cz“ a nabídl Kuřimi její  bezplatný převod. 
 
Přijaté usnesení : 1178/2000 - MěZ schvaluje převod práv k využití internetové domény  „kurim.cz“ od 

p.Martina Vičara na Město Kuřim s tím, že mu budou uhrazeny vzniklé pořizovací náklady. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
 
 
Informace: 
 
P.Vodka   -  kdy budou dokončeny práce na  ul.Otevřená - Nová ? 
Ing.Kotek - ul.Jungmannova a Otevřená po ul. B. Smetany bude dokončena do konce srpna ( do zahájení 

školního roku), další část do  konce října. Drobné komplikace stavbu zpozdily. 
 
Ing.Kotek informuje o dokončení výstavby dětského hřiště na sídlišti Na Loučkách v ceně za cca  201 tis. Toto  

hřiště je plně využíváno, ale jsou i první stížnosti obyvatel sídliště na hluk. Město pověřilo p.Žáčka, 
inspektora veřejného pořádku,  dohledem a případným sjednáním nápravy. 
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Starosta  vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci  přijatých usnesení : 
 
 
1146/2000 - MěZ schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě (převod pozemků, staveb a zřízení  věcného 

břemene v areálu „Karlen“) s Ing. Josefem Michlem dle vzoru v příloze. 
 
1147/2000 - MěZ schvaluje nabytí pozemků z majetku Moravské stavební – INVEST, a.s. Brno,Koliště 13, Ing.  

Oldřicha Štarhy, Kuřim, Tyršova 970 a Ing. Vladimíra Meistera, Brno, V Luzích 20,  Ing. Jiřího 
Pernici, Brno, Skutilova 11,  Ing. Miroslava Havlíčka, Brno, Šeříková 33  do vlastnictví města 
Kuřimi  dle návrhů „Kupních smluv“ ze dne 12.7.2000. 

 
1148/2000 - MěZ schvaluje smlouvu o sdružení k výstavbě technické infrastruktury v lokalitě za Sv. Janem 

s firmou Moravská stavební – Invest  s doplněním. 
 
1149/2000 - MěZ schvaluje pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby – části pozemku parc.č. 

2116 k.ú.Kuřim o vým. cca 117 m2 vlastníkům nemovitosti na pozemku parc.č. 2118 k.ú.Kuřim 
k podnikatelskému záměru za cenu dvojnásobku úřední ceny, nejméně však 300,- Kč/m2 pozemku 
s tím, že při nájmu bude uhrazena polovina z této ceny a při prodeji druhá polovina ceny + náklady 
+ daň z převodu nemovitosti. Smlouvy o převodu a pronájmu budou uzavřeny nejdříve po 
28.8.2000 a to pouze v případě, že ke zveřejněnému záměru města nebude k tomuto datu podána 
připomínka. 

 
1150/2000 - MěZ schvaluje s účinností od 1.10.2000 změnu nájemní smlouvy k objektu bývalé ubytovny v ul. 

Havlíčkova, včetně pozemků, spočívající v postupném zvyšování sazby nájemného o 20% ročně, 
naposledy v roce 2003. V období od 1.1.2001 do 31.12.2004 se inflační doložka nepoužije. Touto 
změnou smlouvy není dotčeno oprávnění smluvních stran nájemní smlouvy ve sjednané 
výpovědní lhůtě vypovědět. 

 
1151/2000 - MěZ schvaluje návrh společnosti Navos Group na změnu nájemného kanceláře v budově MěÚ 

Kuřim. 
 
1152/2000 - MěZ schvaluje přemístění hlavní přijímací stanice TKR včetně anténního systému na objekt ZŠ 

Jungmannova s finančním limitem 200 tis. Kč. 
 
1153/2000 - MěZ schvaluje příspěvek 26000 Kč k výstavbě podkrovního bytu manž. Křížovým, Kuřim, 

Jungmannova 880. 
 
1154/2000 - Město Kuřim se zavazuje veřejným příslibem, že obdrží-li, na základě smlouvy, předem alikvotní 

část ceny, dokončí finální úpravu komunikace v lokalitě B6.2. Podlesí, ul. Skřičkova v návaznosti 
na realizovanou výstavbu RD v předmětné lokalitě, nejpozději však do tří let. 

 
1155/2000 - MZ schvaluje nabytí pozemku pod komunikací v rozvojové lokalitě B6.2. Podlesí, ul. Skřičkova. 

Jedná se o pozemek 3198/5 o výměře 2677 m2 za symbolickou cenu. 
 
1156/2000 - MěZ schvaluje smlouvu s Ing. arch Romanem Gale na vypracování projektové dokumentace - 

návrhu stavby „Základní umělecká škola Kuřim“. 
 
1157/2000 - MěZ bere na vědomí zastavení projednávání návrhu změny č. IVa ÚPN SÚ města Kuřimi.  

 MěZ schvaluje  zahájení  nového projednávání  změny č. IVa ÚPN SÚ města  Kuřimi. 
 
1158/2000 - MěZ schvaluje zahájení projednání změny ÚPN SÚ Města Kuřimi - rozšíření veřejně prospěšných 

staveb o veřejné řády nízkotlakých plynovodních sítí. 
 
1159/2000 - MěZ  bere na vědomí   výsledky hospodaření Města Kuřimi k 30.6.2000. 
 
1160/2000 - MěZ bere na vědomí   výsledky hospodaření bytových fondů  k 30.6.2000. 
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1161/2000 - MěZ bere na vědomí  zprávu o vývoji portfolia spravovaného společností Patria Asset  

Management a.s  k 31.7.2000. 
 
1162/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.582,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kuřim 

na zakoupení plovoucího čerpadla - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1163/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 3.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů  

Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla - uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1164/2000 - MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 2.648,- Kč fotbalovému oddílu Kuřim  muži - 

uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
1165/200 - MěZ schvaluje převod  finančních prostředků ve výši 6.000,- do Fondu oprav  obytného domu 

Nádražní 1261, Kuřim na vymalování schodiště  -  uplatnění podnikatelský OBOLUS. 
 
1166/2000 - MěZ schvaluje převod  finančních prostředků ve výši  4.107.- Kč TJ SOKOL Kuřim na opravy 

budovy sokolovny -  uplatnění podnikatelský OBOLUS. 
 
1167/2000 - MěZ vyhlašuje II. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“(FRB) 

v roce 2000. Žádosti se přijímají na MěÚ Kuřim v období od 22.8.2000 do 18.9.2000 včetně 
(informace MěÚ Kuřim Mgr.Alena Trtílková, 41422348). 

 
1168/2000 - MěZ schvaluje přijetí podpory SFŽP ČR na stavbu kanalizace v Kuřimi – Podhoří v podobě 4 756 

000 Kč dotace a 4 756 000 Kč půjčka s úrokem 3%.  
 
1169/2000 - MěZ schvaluje jištění pohledávky SFŽP ČR za poskytnutí půjčky ve výši 4.756.000,- Kč na 

výstavbu kanalizace v Podhoří zástavou buď nemovitostí mateřské školy Zborovská (včetně 
pozemku) nebo nemovitostí Městského úřadu v Kuřimi (včetně pozemku), popř. ještě s kombinací 
ručením budoucími příjmy města nebo bankovní zárukou. 

 
1170/2000 - MěZ prohlašuje, že v případě realizace zástavního práva k mateřské škole Zborovská bude provoz 

mateřské školy umístěn do jiné budovy v majetku Města Kuřimi.  
 
1171/2000 - MěZ schvaluje příspěvek pro rok 2000 dopravcům IDS na zprovoznění integrovaného  dopravního 

systému mezi Kuřimí a Brnem-Bystrcí  do výše 30.000 Kč. 
 
1172/2000 - MěZ bere na vědomí posudek na televizní kabelový rozvod zpracovaný Ing. Vítězslavem 

Jeřábkem a předkládá  ho k vyhodnocení dozorčí radě a jednateli MTCK s.r.o. s termínem podání 
zprávy MěZ do 30.9.2000. 

 
1173/2000 - MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 5/2000, kterou se mění  a doplňuje 

vyhláška č.4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu, ve znění vyhlášky Města Kuřimi 
č.3/1998. 

 
1174/25000 - MěZ vyhlašuje s účinky od 7.září 2000 na základě ust.čl.VI odst. 2 vyhlášky Města Kuřimi č. 

4/1997 o poskytování půjček na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení 
na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu s termínem podávání žádostí do 22.září 2000. 

 
1175/2000 - MěZ schvaluje dohodu o ukončení nájmu  na pozemek a nemovitost par.č. 35 k.ú.Kuřim (sběrné 

suroviny) a vyhlašuje  výběrové řízení na využití předmětné nemovitosti. 
 
1176/2000 - MěZ pověřuje p.Martina Vičara  vytvořením pracovní skupiny, která ve spolupráci  s MěÚ Kuřim 

připraví  návrh koncepce internetových stránek Města Kuřimi. 
 
1177/2000 - MěZ schvaluje částku 15.000,- Kč na přípravu první části  naučné stezky Kuřimi. 
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1178/2000 - MěZ schvaluje převod práv k využití internetové domény  „kurim.cz“ od p.Martina Vičara na 

Město Kuřim s tím, že mu budou uhrazeny vzniklé pořizovací náklady. 
 
Hlasováno  o úplnosti přijatých  usnesení : pro 11 - schváleno 
 
Starosta ukončil jednání MěZ ve  20 : 40 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
        starosta 

 
 
V Kuřimi dne 21.8.2000 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é     z á p i s u 
 
 
 
 

Vladislav Zejda          Marian Uchytil 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
-  Pozvánka 
1,1A-C Majetkoprávní úkony (Ing.Michl, Moravská stavební – smlouvy)  
2,2A,B Smlouva o sdružení k výstavbě tech. infrastruktury, sml. o sdružení, zajištění závazků a o 

budoucí smlouvě a o převodu investic (Díly za sv.Jánem) 
3  Pronájem kanceláře firmě NAVOS Group s.r.o. 
4,4A-B  Alten – změna sazby nájemného za objekt ul.Havlíčkova 
5,5A  Žádost manž. Křížových  o příspěvek na střeš. krytinu půd. vestavby 
6,6A  ZUŠ - Zápis z jednání komise, návrh smlouvy o dílo , graf. návrhy 
7,7A,B Návrh úpravy vyhlášky č.9/1998, projednání urbanistické studie dostavby lok. B3- Za 

sv.Jánem  
8,8,A,B  Výsledky hospodaření města  k 30.6.2000 
9, 9A  Výsledky hospodaření bytových  fondů k 30.6.2000 
10, 10A  Výsledky hospodaření PATRIA se svěřenými prostředky 
11  Vyhlášení VŘ na půjčky z FRB 
11A-C  Podnikatelský Obolus 
12,12A,B Podpora z SFŽP na stavbu kanalizace na Podhoří, jištění pohledávky, Rozhodnutí č. 01610011, 

Přehled vybraných údajů o podpoře 
14,14A Zavedení zkušebního provozu IDS Bystrc – Kuřim, Posudek TKR Kuřim, Návrh tarifu pro IDS 

v Brně pro 4 pásma 
15 TKR - posudek 
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16  Antény TKR na objektu Školní 
17  Příslib města  k dokončení komunikace v lok.B6.2 Podlesí 
18  Projednání změny  č. IV schváleného ÚP 
19  M.Merta  - žádost o příspěvek na výstavbu veřejné sítě vodovodu 
20 Půjčky z fondu na podporu bytové výstavby 
21 Návrh obec. závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje  vyhl.č.4/1997 o poskytování půjček 

na byt. výstavbu 
22 M.Uchytil – návrh na koupi KD 
23 M.Uchytil – návrh na podání žaloby na noviny ZLOBICE 
24 M.Uchytil – návrh na zrušení  inzerce ve Zlobici 
25 M.Uchytil – návrh na poskytnutí 60.000,- pro SDH 
26 Dohoda o ukončení nájmu – Sběrné suroviny 
27 Webové stránky radnice a města 
-  Prezenční listina 
-  Usnesení návrhové komise 
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