
Město  Kuřim 
Z Á P I S    č. 07 / 2000 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne  2.10. 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 : P.Vodka a Ing.M. Krupica  
   Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : M.Vičar  a V.Zejda  
   Hlasováno : pro 10 
 
 
Jednání  zastupitelstva města zahájil  starosta v 17:10   hodin v prostorách  Klubu důchodců na ul.Popkova 1006.  
 
 
Program: 
 
1. Žádosti o příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda  
3. Zpráva ředitele  vězeňské  služby PhDr.Jiřího Mezníka 
4. Územní plán, výstavba města 
5. Nová Základní umělecká škola v Kuřimi 
6.Koupě kulturního  domu 
7. Audit hospodaření Města Kuřimi za rok 1999 
8.Finanční záležitosti 
9. Různé – reforma územní veřejné správy 
 
 
Na podnět Dr.Holmana hlasováno o doplnění stávajícího programu o projednání usnesení MěR čís. 294/2000 - 
odměna starostovi ve výši 3/4 max. roční odměny. 
Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Dr.Holman sdělil, že byl osloven několika občany, kteří se „podivili“ přijetí tohoto usnesení. Prostřednictví 
přítomné kamery tak informuje občany, že odměnu starostovi  schválila rada města a nikoli zastupitelstvo města. 
K  výše uvedenému sdělení  nebylo předloženo žádné usnesení.  
 
 
 

1. Žádosti o příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
(příl. č.17) 
 
Přijaté usnesení : 1179/2000 - MěZ schvaluje příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti :  

-  12.000,- Kč  Sboru dobrovolných hasičů  ( tradiční krojované hody) 
-     2.000,- Kč  Dr.D.Holmanovi  ( beseda s p.Jiřím Kolbabou – „Cesta kolem světa“) 
-    3.000,- Kč  p.Josefu  Šojatovi  na uspořádaní „Kuřimské hodinovky“ 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
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Přijaté usnesení : 1180/2000 - MěZ schvaluje prodloužení termínu k podávání žádostí o příspěvek z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti do 15.10.2000. 

Hlasováno :  pro 10 - schváleno 
 
Na telefonickou žádost (dne 25.9.2000) člena MěZ Dr.Davida Holmana jsou předkládány žádosti o příspěvek z 
„kulturního fondu„  (KF) bez předchozího projednání  příslušné komisi.  
 
Na jednání MěZ Dr.Holman  žádá, aby byly  projednány  ty žádosti, jež jsou datovány  měsícem říjnem a to : 
1. žádost  (č.j. 5198/783) Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na částku 12.000,- k uspořádání  tradičních 

krojovaných hodů  
2. žádost  (č.j.4017/551) (Dr.D.Holman) na částku 2.000,- k  uspořádání besedy  s cestovatele Jiřím Kolbabou 

„Cesta kolem světa 
 
Ostatní žádosti o příspěvek na akce konající se v pozdějších termínech budou již řádně v komisi projednány a 
následně předloženy ke schválení na následujícím zasedání MěZ  (bude umožněno projednání i akcí, které  již 
proběhly). V této souvislosti  žádá Dr.Holman prodloužení termínu podávání žádostí o příspěvek do  15.10.2000. 
 
         Vyřizuje: SO - Stražovská 
 
 
 

2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
2.1. Arnoštka Kubíková, Brno, Drobného 68 – směna  pozemků v lokalitě „Podlesí“ 
 (příl. 1A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1181/2000 - MěZ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení v lokalitě B6.1 Podlesí a 

schvaluje budoucí směnu pozemku 3204/70 k.ú.Kuřim o výměře 468 m2 – vlastník Arnoštka 
Kubíková za pozemek parc.č. 3204/24 k.ú.Kuřim o výměře 324 m2 – vlastník  Město Kuřim 
bez cenového vyrovnání s tím, že náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem, 
daň z převodu uhradí každá ze smluvních stran dle zákona. 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Paní Arnoštka Kubíková požádala  o směnu pozemku parc.č. 3204/70 k.ú.Kuřim, jehož je výlučnou vlastnicí za 
pozemek parc.č. 3204/24 k.ú.Kuřim – vlastník Města Kuřim z důvodu lepšího využití pozemků pro stavbu RD 
v lokalitě Podlesí. 
Usn. MR číslo 284/2000 ze dne 10.8.2000 byl schválen záměr na směnu, který byl od 14.8.2000 po dobu 30-ti 
dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru nebyly podány žádné námitky ani připomínky. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje :    J.Němcová 
 
 
2.2. Květuška Svobodová, Praha 4, Hodonínská 1243/9, Bohumila Novotná, Děčín 32, 

Boletice n/Labem, Čs.partyzánů 369  – nabídka na výkup pozemku ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1220 k.ú.Kuřim o výměře 
6921 m2 – lokalita „pod Toskou“ 
(příl. 1C) 

 
Přijaté usnesení : 1182/2000 - MěZ schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1220 k.ú.Kuřim o výměře 6.921 m2 od vlastníků  za smluvní 
cenu ve výši  359.892,- Kč. 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Správní odbor MěÚ v Kuřimi zahájil s výše jmenovanými již v roce 1999 jednání ve věci výkupu předmětného 
pozemku.  Jedná o pozemek v lokalitě „Pod Toskou“,  bezprostředně  navazující na pozemky PK číslo 1221 a 
1222/1 k.ú.Kuřim, o které Město Kuřim  požádalo dle zák.č. 95/1999 Sb. (převod poz. z vlastnictví státu do 
majetku obcí).  V zájmu města je uvedený pozemek získat a tak scelit lokalitu vedle pozemků Vailantu. Jedná se 
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o strategický pozemek s ohledem na ÚPD – občanská vybavenost a služby, veřejně prospěšná stavba 
komunikace. Záměr města na převod  pozemku nemohl být realizován v loňském roce z důvodu nevyřízené 
pozůstalosti  po matce dnešních spolumajitelek  paní Matyldě Jalové (usnesení o dědictví z 24.3.2000, právní 
noc ze dne 22.5.2000).   V současné době vlastníci -  paní Květuška Svobodová a Bohumila Novotná nabízejí 
k odprodeji pozemek ve zjednodušené evidenci – parcelu původ pozemkový katastr (PK) číslo 1220 městu 
Kuřim za cenu 359.852,- Kč. Dle ZP č. 40-3/2000 z února 2000, který byl podkladem pro dodatečné projednání 
pozůstalosti hodnota pozemku vč. porostů (pozemek je součástí pozemků KN 2988, 2989/1, 2989/2, 2990, 
2991/3, 2994/1, 2994/4 vše v k.ú.Kuřim)  činila  Kč 231.340,- (33,- Kč/m2). Majitelky požadují částku 359.892,- 
Kč,  což představuje 52,- Kč/m2 pozemku. 
Bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO – J.Němcová 
 
 
2.3. Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi dle vyhl.č. 1/99 o 

majetkoprávním  vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních 
komunikací (příl. 1D) 

 
Přijaté usnesení :  1183/2000 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 

komunikacemi dle vyhlášky  č. 1/99 (o majetkoprávním vypořádání s vlastníky  pozemků 
pod  stavbami  místních komunikací)  na den 18.10.2000 v 16,00 hodin v zasedací místnosti 
MěÚ v Kuřimi.  Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou 
vyčleněny finanční prostředky ve výši  200 tis. Kč. 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Správní odbor navrhuje vyhlásit výběrové řízení na výběr z cenových nabídek na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi dle vyhl.č.1/99 ze dne 26.4.1999 o majetkoprávním vypořádání pozemků pod stavbami místních 
komunikací. Touto vyhláškou je stanoveno, že výběrové řízení podle této vyhl. se má konat 1 x ročně. V 
 letošním roce se výběrové řízení neuskutečnilo, hodnota vyčleněných fin. prostředků 200 tis. Kč. počet nabídek 
5 (k 21.8.2000). Bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO – J.Němcová 
 
 
 
2.4. Využití zahrádkářských kolonií – doba určitá do 31.10.2001 (příl. 1E) 
 
Přijaté usnesení : 1184/2000 - MěZ schvaluje uzavření dodatků ke smlouvám na pronájem zahrádky 

v lokalitách „ZŠ Komenského“ a „Stojarův sad“, kde jsou nájemní smlouvy uzavřeny na 
dobu určitou do 31.10.2001, s tím, že doba pronájmu se nově stanoví na dobu neurčitou 
s jednoroční výpovědní lhůtou  k 1.říjnu běžného roku (§ 677, odst. 2) OZ). 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
V souladu se zákonem č. 229/1991 Sb. byly s uživateli zahrádek v zahrádkářských koloniích u „ZŠ 
Jungmannova“, „ZŠ Komenského“ a  lokalita „Stojarův sad“ (tam, kde byly zahrádkářské kolonie zřízeny 
pravomocným územním rozhodnutím)  uzavřeny „Nájemní smlouvy“ na dobu určitou do 31.10.2001.  
Vzhledem ke skutečnosti, že se termín event. ukončení nájmu přiblížil, předkládá SO ke zvážení v orgánech 
města další využití jednotlivých lokalit. 
Stojarův sad  :  parc.č. 3662 o výměře 5832 m2 – dle ÚPD plocha lesoparku 
ZŠ Komenského :   parc.č. 3077 (PK 1273) o výměře 4449 m2 – dle ÚPD plochy biocentra, biokoridoru 
ZŠ Jungmannova :  parc.č. 2786 (PK 1177/1, 1178 díl 3, 1179/1 díl 1,2) – dle ÚPD plochy bydlení v rodinných  

domech městského charakteru 
 
Dle stanoviska OKÚ Brno-venkov, okresního pozemkového úřadu k poz.parc.č. 3077 k.ú.Kuřim – zahrádky u 
ZŠ Komenského - uplatnil restituční nárok pan Alois Obereitter. Krajský soud rozsudkem  Ca 100/96 ze dne  
26.6.1998 zrušil rozhodnutí Okresního úřadu Brno-venkov, pozemkového úřadu, který o restitučním nároku 
navrhovatele p.  Obereittera  rozhodl negativně  a věc byla vrácena  k dalšímu řízení. Do dnešního dne dosud 
nerozhodnuto. I v případě, že by pan Obereitter byl v restitučním sporu úspěšný,  pozemek PK 1273 (část KN 
3077), dle zák. č. 229/91 Sb. § 11, odst. 1, písm. d)  nebude vydán ale bude mu  poskytnut pozemek náhradní 
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Lokalita „Stojarův sad“ – jednoznačně ponechat stávající zahrádkářskou kolonii, je udržovaná, pozemky řádně 
obhospodařované. 
 
ZŠ Jungmannova  (alternativní návrh)  
1. nájemní smlouvy obnovit na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou k 1.10. běžného roku 
2. na pozemcích v majetku města zatím výstavbu RD nezahajovat 
3. nájemní smlouvy neobnovovat, nájemní vztah ukončit k 31.10.2001 
4. uzavřít s manž. Bartákovými „Smlouvu o sdružení“ a podílet se na zainvestování sítí v lokalitě určené pro 

bydlení v RD 
5. pozemky rozparcelovat a rozprodat na výstavbu RD 
 
Komise výstavby na svém zasedání dne 6.9.2000 doporučila, po dohodě s manž. Bartákovými, objednat studii 
využití území pro stavbu rodinných domků. 
V této souvislosti SO upozorňuje na skutečnost, že v případě rozparcelování lokality na jednotlivá stavební místa 
a případný výkup či  směnu poz. s manž. Bartákovými je třeba mít na paměti, že  pozemek ve zjednodušené 
evidenci – parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1178, díl 1, který je vlastnictvím manž. Bartákových 
nemá výměru uvedenou na LV tj. 735 m2 ale pouze 371 m2. Tato skutečnost byla zjištěna GP zak.č. 787-30/93 
ze dne 9.8.1993, který však dosud není zapsán v KN. GP byl  podkladem pro uzavření NS s uživateli zahrádek. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO – J.Němcová 
 
V diskuzi dohodnuto, že se smlouvy na zahrádky v lok. ZŠ Jungmannova prozatím ponechají v platnosti do doby  
předložení zastavovací studie území.  
 
 
 
2.5. Převod pozemků dle § 5 odst. 1) zákona číslo 95/1999 Sb. (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1185/2000 - MěZ schvaluje nabytí státních pozemků  ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový katastr (PK) číslo  1684/1, 1681/1, 1681/2, 1670-díl 2, 1666-díl2, 1659, 
1654, 1655, 1656, 1661, 1664, 1571, 1531, 1530, 1627, 1628, 1639, 1647, 1648, 1651, 
1479/2, 1479/1-díl 2, 1481, 1483, 1610/2, 1489/6 a 1556, díl 1 k.ú.Kuřim dle § 5 odst. 1 
zákona číslo 95/1999 Sb. v lokalitě "Pod silnicí“, „Za Horkou“, „Červený vrch“ určených 
schválenou územně  plánovací dokumentací jako plochy biokoridoru, veřejné zeleně, veřejně 
prospěšné stavby - nový úsek městské komunikace 7a, 7b, 6, zóny pro bydlení, zóny 
občanského vybavení a služeb, stávající komunikace, zóny sportovních a rekreačních aktivit,  
orné půdy 

Hlasováno : pro 10 - schváleno 
 
Jedná se o pozemky v rozvojové  lokalitě „4“ dle územního plánu. MR svým usn. č. 281/2000 ze dne 10.8.2000 
předložila MZ návrh na výkup pozemků v této lokalitě z majetku státu do vlastnictví obce, současně usn. č. 
280/2000 nabízí všem vlastníkům pozemků v lokalitě „Záhoří do klínů“ a „Pod silnicí“ scelení parcel za účelem 
společného odprodeje budoucímu investorovi. Celková výměra pozemků činí 66.606 m2. 
Bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO – J.Němcová 
 
 
 
2.6. Podnikatelský záměr na využití nemovitosti – pozemku parc.č. 35 k.ú.Kuřim o 

výměře 779 m2 – bývalá výkupna Sběrných surovin na ulici Tišnovské v Kuřimi 
(příl. 1F) 

 
Návrh usnesení :  MěZ schvaluje pronájem pozemku parc.č. 35 k.ú.Kuřim o výměře 779 m2  - obč. vybavenost 

- panu x firmě za účelem jeho využití ……. za podmínek : 
O návrhu nehlasováno . 
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Přijaté usnesení : 1186/2000 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení  formou obálkové  metody na pronájem 

pozemku parc.č. 35  k.ú.Kuřim  o výměře 779 m2 – občanská vybavenost -za účelem 
provozování sběru druhotných surovin. 

Hlasováno :  pro 9, zdrž.2 - schváleno 
 
Usn. MZ číslo 1175/2000 ze dne 21.8.2000 bylo vyhlášeno výběrové řízení na  využití předmětného pozemku. 
Od 23.8.2000 po dobu 30-ti dnů byl  záměr zveřejněn.   
Předmětem pronájmu je i zděná stodola, která je dle výpisu z KN součástí nemovitosti číslo 35 k.ú.Kuřim o 
celkové výměře 779 m2. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru byly podány následující nabídky : 
1. Miloš Frýba, KONTEST, Řemesla a služby, Březina č. 14, 666 01 Tišnov (příloha .…..) 
2. Jiří Širůček, Dolní Loučky  č.47, 594 55 Dolní Loučky (příloha.…..) 
3. Demont Servis s.r.o., Starobrněnská 3, 602 00 Brno (příloha . …..) 
4. Karel Dobeš, Fleischnerova 3, 635 00 Brno (příloha …..) 
 
Odbor ŽP zvážil jednotlivé nabídky zájemců doručené v zákonné lhůtě a doporučuje MěZ pronajmout 
předmětnou nemovitost firmě Demont Servis s.r.o.,Starobrněnská 3, 602 00 Brno za nabídnutou částku 72.000,- 
Kč/rok za účelem výkupu druhotných surovin a provozování sběrného střediska odpadů. Uvedená firma má 
povoleno podnikání v oblasti nakládání s odpady bezpečnými i nebezpečnými, včetně provádění staveb, jejich 
změn a odstraňování. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO – J.Němcová 
 
Diskuze: 
V diskuzi vystoupil jeden ze zájemců o pronájem p.Karel Dobeš, přestavil svoji firmu, dotázal se na kritéria 
výběru  a proč nebylo vybíráno formou uzavřených obálek, pokud byla hlavním kritériem  výše nájemného. 
Dr.Poledňák - jediným kritériem nebyla cena a nebylo to standardní výběrové řízení - proto nebylo formou 

„uzavřených obálek“. 
p.Dobeš upozornil, že již dříve kontaktoval MěÚ s tím, že má zájem o provozování sběrných surovin. Nabízí 

provoz  5 dnů v týdnu a min. rovněž  nájemné 72.000,-. 
Dr.Holman v návaznosti na nabídku p.Dobeše  navrhuje vyhlásit nové VŘ  na pronájem. 
 
V průběhu diskuze se v 17:30  na jednání dostavil Dr.Marek – přítomno 11 členů MěZ. 
 
 
 
2.7. TECHNOMAR BRNO, s.r.o. se sídlem Veletržní 7, Brno – prominutí sankce za 

pozdní platbu z pronajatého nebytového prostoru 1116/9 v Kuřimi, Bezručova 
čtvrť(příl.1G) 

 
Přijaté usnesení : 1187/2000 - MěZ schvaluje prominutí sankce za pozdní platbu nájemného z nebytového 

prostoru  číslo 1116/9 v Kuřimi, Bezručova čtvrť ve výši 30.000,- Kč společnosti s r.o. 
TECHNOMAR BRNO, se sídlem Brno, Veletržní 7 v případě, že do konce října uhradí 
dlužné nájemné. 

Hlasováno : pro 10,  zdrž.1 (Dr.Holman) - schváleno 
 
Spol. TECHNOMAR BRNO, zast. jednatelem Martinem Slepánkem – na výzvu správního odboru – oznámila 
ukončení nájmu s tím, že pronajatý nebytový prostor 1116/9 v Kuřimi, Bezručova čtvrť vyklidí k 1. resp. 
3.9.2000. Pan Slepánek současně sdělil, že firma „jde do konkurzu“, není schopna hradit závazky vůči svým 
partnerům a tedy ani vůči pronajimateli – Městu Kuřim. Navrhuje kompenzaci  dlužného nájemného včetně 
sankce  za přenechání zařízení, které firma uhradila předcházejícímu nájemci p. Jandovi (zamřížování objektu, 
osvětlení, podlahová krytina atd.). Vložené investice činily dle prohlášení p. Slepánka částku 15.000,-Kč, ale 
nebyly doloženy ani účetní doklady a ani je není možné na místě identifikovat. 
MR usn. číslo 312/2000 ze dne 7.9.2000 vyslovila souhlas s ukončením nájmu k 7.9.2000 s podmínkou 
kompenzace závazků (dlužné nájemné + úrok z prodlení) vůči městu zanechaným vybavením.  
Usn. MR číslo 313/2000 doporučila MZ prominout sankci za pozdní platbu nájemného z nebytového prostoru  č. 
1116/9 ve výši 20.000,- 
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Dodatečně, po jednání MR bylo Městskou správou bytů Kuřim s.r.o. sděleno,  že firma TECHNOMAR BRNO 
s.r.o. dluží nájemné kromě měsíce května a června 2000, ještě za měsíc srpen 20000 včetně sankce. K 8.9.2000 
činí tedy : 
* dlužné nájemné a zálohy na služby……………..  12.825,- Kč   (5,6,8/2000) 
* sankce …………………………………….  30.000,-Kč    (5,6,8/2000) 
 
S odvoláním na usn. MR č. 312/2000 činí úrok z prodlení ……..758,- Kč 
Bez  připomínek. 

       Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : Němcová 
 
 
 
2.8. Paní Jitka Rajsiglová, trvale bytem Kuřim, Popkova 993, přechodně Kuřim, 

Wolkerova 947 – žádost o udělení výjimky při přidělování bytu z pořadníku 
(příl.2A) 

 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje přidělení bytu mimo pořadník paní Jitce Rajsiglové, trvale bytem  Kuřim, 

Popkova 993, přech. Kuřim, Wolkerova 947 
Hlasováno : pro 6, proti  0, zdrž. 5 - neschváleno 
 
Paní Rajsiglová podala dne 28.8. 2000 žádost o udělení výjimky při přidělování bytu z pořadníku. 
 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                      Vyřizuje    : L. Malá 
Diskuze: 
Dr.Poledňák doporučuje žádosti  vyhovět. 
Dr.Holman  navrhuje, aby členové MěR častěji využívali své právo přidělit preferenční body žadatelům. Dále se 

domnívá, že by MěZ, třebaže je to v jeho kompetenci, nemělo zasahovat do stávajícího 
mechanizmu přidělování bytů, neboť by to nevedlo k ničemu „konstruktivnímu“. 

Ing.Krupica – v případě p.Rajsiglové by se museli domluvit min.3 členové rady, aby se dostala do pozice, kdy 
nebude muset  do výběrového řízení. 

 
 
 
2.9. Fond rozvoje bydlení II. kolo výběrového řízení  (FRB) 
        (příl.3A) 
 
Přijaté usnesení : 1188/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ - II. kolo 

výběrového řízení   v roce 2000 dle návrhu  - se změnou. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
Do II.kola výběrového řízení v roce 2000 se v termínu od 22.8.2000 do 18.9.2000 přihlásilo celkem 7 žadatelů o 
půjčku z FRB. Jejich seznam je přílohou tohoto návrhu. 
 
Návrh na poskytnutí půjček z FRB - úpravy: 
- při souběhu více účelů poskytnout půjčku maximálně do 100.000,- Kč – jedná se o žadatele s pořad.č. 1 a 2 
- žadateli pod pořad.č. 7 snížit požadovanou částku 150.000,- Kč na 50.000,- Kč, protože v roce 1999 již obdržel   

100.000,- Kč a vyhláška   povoluje poskytnout na vestavbu bytu do půdního prostoru maximálně 150.000,- Kč 
- žadateli č. 6 navrhujeme nevyhovět, protože se nejedná o půdní vestavbu (kolaudace v roce 1997 ), žadatel 

současně doložil „Vyjádření ....“, ve kterém uvádí, že z důvodu nedostatku financí nerealizoval plovoucí 
podlahu, ostění vnitřních otvorů, vč. osazení dveří, chybí dovybavení koupelny sanitárním zařízením vč. 
podlahy odvolává se na §14 vyhlášky 132/98 Sb. – prováděcí vyhláška stavebního zákona – tato vyhláška však 
hovoří o udržovacích pracích, nikoli o dokončovacích. V kolaudačním rozhodnutí není zmínka o nedokončené 
koupelně ani jiných nedodělcích uvedených ve vyjádření žadatele. Pokud bychom uvažovali o jiných účelech 
dle vyhlášky  např. kód 06 – rekonstrukce koupelny, nesplňovala by stavba stáří minimálně 15 let. 

- ostatním žadatelům, t.j. pořad.č. 3, 4, 5 vyhovět v plném rozsahu 
- se žadateli, kteří dosud nepředložili stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s prováděnou 
rekonstrukcí sepsat smlouvu o půjčce až po předložení příslušného dokladu 
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Uvedený návrh vychází z obvyklých kriterií. Součet všech požadavků bez úprav: 830.000,- Kč. Zachováním 
výše uvedeného mechanismu dojde ke snížení celkové částky na 490.000,- Kč. 

 
                                                                              Předkládá: RNDr. I. Poledňák 

                                                                                                            Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
Změna :  
Na návrh starosty schváleno 11 hlasy poskytnutí půjčky p.Michalu Poláškovi  v rozsahu žádosti. 
 
 
 
2.10. Obyvatelé ubytovny Wolkerova a půjčky na podporu bytové výstavby (příl.4A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1189/2000 - MěZ schvaluje poskytování půjček způsobem a za podmínek obdobných jakým 

jsou půjčky poskytovány dle vyhlášky města č.4/97 těm nájemníkům ubytovny na ul. 
Wolkerova, kteří ji použijí ke koupi bytových jednotek vzniklých v ubytovně. Žádosti o 
půjčku se přijímají do 31. října 2000 na  podatelně MěÚ Kuřimi  (p.L.Krejčová, tel. 
41422309). 

Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
Ubytovnu Wolkerova zakoupila společnost INVEST TREND s.r.o. za 10mil. Kč. a jejím záměrem (viz leták 
v příloze) je ubytovnu rozprodat po bytech. V ubytovně je 56 jednogarzonek a 28 dvougarsonek, třípokojový byt 
a nebytové prostory, což násobeno cenami z přiloženého letáku vynese cca 30 mil. Kč, které zaplatí kupující. 
Společnost je ochotna upřednostnit současné obyvatele. V této souvislosti se na obec obrátilo několik obyvatel 
ubytovny s žádostí o pomoc. Záležitost projednala MR a k této věci přijala usnesení: 

338/2000 MěR bere na vědomí žádosti obyvatel ubytovny Wolkerova a připomíná programy města 
v oblasti bydlení (vyhláška města č. 4/1997). 

Ustanovení předmětné vyhlášky však na tento případ nelze jednoduše použít, neboť s podmínkami 
vyhlášky jsou v rozporu např. následující skutečnosti: Připravovaná přestavba dosud nemá projekt ani stavební 
povolení, mnoho obyvatel nemá v Kuřimi trvalý pobyt, termín podávání žádostí o půjčku uplynul v období malé 
znalosti problému atd…. a na druhé straně, k čerpání nabízeného úvěru musí žadatelé o koupi bytu složit předem 
30% budoucí ceny. Z tohoto důvodu je navrhováno nabídnou obyvatelům půjčku nikoli způsobem standardním 
ale způsobem, který je co možná nejbližší.  

 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
Poznámka: 
Dr.Holman navrhuje, aby se půjčky poskytovali i  těm nájemníkům ubytovny Wolkerova, kteří v Kuřimi nemají 

trvalé bydliště - třebaže zde bydlí několik let. 
Dr.Poledňák potvrdil, že i na tyto případy by se půjčka vztahovala. 
 
 
 
2.11. Návrh na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 

4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 21.8.2000 na základě 
výběrového řízení vyhlášeného dne 23.8.2000 (příl.5A) 

 
Přijaté usnesení : 1190/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města 

Kuřimi č.4/97 o poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 dle návrhu. 
Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
Dne 23.8.2000 bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle výše uvedené 
vyhlášky Města Kuřimi. Termín podání žádostí byl do 22.9.2000. Žádost o půjčku podalo celkem 7 žadatelů, 
úhrn požadovaných půjček činí celkem  1.350.000,- Kč. Čtyři žadatelé žádají o poskytnutí půjčky na rodinný 
dům, dva na nový byt získaný vestavbou a jeden na nový byt v bytovém domě. Všichni žadatelé budou 
zajišťovat půjčku ručením pomocí dvou ručitelů.  Žádosti vyhovují podmínkám pro poskytnutí půjčky 
stanoveným ve výše uvedené vyhlášce. Standardní tabulka žadatelů o půjčku bude zpracována dodatečně a 
rozeslána ve středu 27.9.2000. 
V souvislosti s plánovanou rekonstrukcí hotelového domu na ulici Wolkerova byly vzneseny dotazy na možnost 
poskytnutí obdobné půjčky občanům bydlícím v této ubytovně. V současné době se jedná o cca pět  žadatelů.  
Bez připomínek. 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje SO : Lenka  Krejčová 

 7



2.12. Žádost o navýšení dotace na výstavbu TI v lokalitě za sv. Janem.  (příl.6A) 
 
Přijaté usnesení : 1191/2000 - MěZ schvaluje podání žádosti o navýšení dotace na výstavbu technické 

infrastruktury v lokalitě za sv. Janem pro připravovanou výstavbu 19 rodinných domů 
prováděnou firmou Census Reality s.r.o. 

Hlasováno : pro 11 - schváleno 
 
V sousedství lokality za sv. Janem bylo t.č. vydáno územní rozhodnutí pro firmu Census reality k výstavbě 19 
rodinných domků. V této souvislosti se na město obrátil jednatel firmy Ing. Havlíček s žádostí o součinnost ve 
věci výstavby infrastruktury - zprostředkování státní dotace. Po předběžné konzultaci na OkÚ se jeví jako 
nadějnější požádat o navýšení již přislíbené dotace pro sousední lokalitu a s touto žádostí není třeba vyčkávat do 
příštího roku. V případě kladného výsledku bude k jednání MZ předložen návrh smlouvy o sdružení obdobný 
těm, které již město uzavřelo. Infrastruktura představuje 725 m2 komunikace, 155 m splaškové kanalizace, 120 
bm dešťové kanalizace a 120 bm vodovodu. 
Bez připomínek. 

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
2.13. Paní Jana Brázdová, Kuřim, Na Královkách 932 – žádost o prominutí nákladů na 

vyklizení bytu č. 820/1 na ul. Zborovská v Kuřimi (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1192/2000 - MěZ schvaluje  prominutí nákladů spojených s vyklizením bytu č. 820/1 na ul. 

Zborovská ve výši 7.576,30 Kč paní Janě Brázdové, Kuřim, Na Královkách 932. 
Hlasováno : pro 11 
 
Dne 12.9.2000 podala p. Jana Brázdová, Na Královkách 932 v Kuřimi žádost na správní odbor MěÚ v Kuřimi o 
prominutí nákladů spojených s vyklizením bytu po p. Josefu Báborovi, Zborovská 820 v Kuřimi (viz příloha)  
Bez připomínek. 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                     Vyřizuje    : L. Malá 
 
 
2.14. Výkup pozemku – Podlesí Fučíkova, přístup k zahradám (příl. 18) 
 
Přijaté usnesení : 1193/2000 - MěZ schvaluje výkup pozemku cca 60 m2 od Ing. Jaroslava Salavy za Kč 

1000/m2, pozemek vznikne geometrickým oddělením pruhu o šířce 2m podél jižní hranice 
pozemků parc.č. 3198/10 a parc.č. 3198/13 v KÚ Kuřim. Dle úsudku převodce, pruh může 
být o 1m kratší, než je celá jižní hranice pozemku tak, aby vznikla diskontinuita. 

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Jedná se o poslední pozemek, který vytvoří přístup ke všem zahradám na ul. Fučíkova. Město uzavřelo s p. 
Salavou smlouvu, podle které dotyčný daruje předmětný pozemek městu v případě, že město zprostředkuje 
přijetí státní dotace na výstavbu TI lokalitě B6.2. V letošním roce dotace přidělena nebyla a pan Salava již začal 
se stavbou domku. Předběžně s ním bylo jednáno o odkoupení pozemku za cenu obdobnou jako u souseda pana 
Siky. Doporučuje se pozemek zakoupit již bez finančního podílu majitelů přilehlých zahrad neboť stále existuje 
naděje, že dotaci na TI obdržíme a vložíme ji k dokončení komunikace (viz usn MZ č:1154/2000) a tedy vložené 
peníze se nám vrátí. S ohledem na skutečnost, že pan Salava již staví, je případné dokončení stavby do pěti let 
značně pravděpodobné. 
Bez připomínek.   

   Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 
 
Na jednání se v 17:55 hod. dostavil ředitel věznice v Kuřimi PhDr.Jiří Mezník. 
 

3. Zpráva ředitele  vězeňské  služby PhDr.Jiřího Mezníka  
 
Ředitel kuřimské věznice PhDr.Jiří Mezník seznámil přítomné s charakterem nápravného zařízení (odpykávají se 
zde tresty za běžnou trestnou činnost z regionu JM) a ujistil veřejnost, že jí ze strany odsouzených nehrozí žádné 
nebezpečí.  
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Vzhledem k vysokým nákladům spojených s chodem věznice a zájmu o práci i ze strany odsouzených,  obrací se 
Dr.Mezník  na město (event. podnikatelskou veřejnost) s žádostí o kontakty na pracovní místa pro odsouzené.  
Na dotaz starosty, zda je plánováno  rozšiřování věznice Dr.Mezník potvrdil, že  v průběhu  dvou let by měly být 
přistaveny další dva pavilony (pro odsouzené – „důchodce“) a event. výrobní halu – zónu pro odsouzené. 
 
Přijaté usnesení : 1194/2000 - MěZ bere na vědomí zprávu ředitele kuřimské věznice Vězeňské služby ČR 

PhDr. Jiřího Mezníka. 
Hlasováno : pro 10 (jeden  hlasování nepřítomen) - schváleno 
 
V 18:07 ředitel kuřimské věznice odchází. 
 
 
 

4. Územní plán, výstavba města 
 
4.1. Projednání změny č. V  schváleného územního plánu sídelního útvaru  města 

Kuřimi (příl.7A) 
 
Přijaté usnesení : 1195/2000 - MěZ schvaluje podněty a,b,c,d,e k projednání změny č.V schváleného 

územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi. Potřebnou projektovou dokumentaci pro 
provedení změny si  předkladatel podnětu  hradí z vlastních zdrojů. 

Hlasováno : pro 11 
 
Na základě podnětů o změnu č.V územního plánu města Kuřimi  předkládá odbor výstavby a územního 
plánování  MěZ tyto navrhované změny : 
 
- a) ul. Hybešova (Za tratí)  - lokalita Kolébka – změna funkčního využití ze zóny U ( C) lokalita K 3.3.- 
plochy občanského vybavení a služeb na  zónu určenou jako plocha pro bydlení v rodinných domech 
s možností vestavby občanského vybavení – jedná se o lokalitu Kolébka, která je z větší části určena právě pro 
bytovou výstavbu. Předkladatel podnětu má zájem v menší části lokality, která je v současnosti určena pro 
výstavbu občanského vybavení a služeb vystavět rodinný dům. Změna se týká konkrétně části pozemku p.č. 
2611, ale jako pořizovatel navrhujeme, aby tato část lokality U(C) byla změněna celkově a to ještě o pozemky 
část p.č. 2609/1 a 2608/1 a pak o pozemky p.č., 2609/2,  2608/2, 2607/1, 2607/2 a 3455 v k.ú. Kuřim.   Komise 
výstavby tento záměr doporučila. Zájemce žádal o změnu pozemku p.č. 2610, ale tento pozemek je součásti 
návrhové plochy veřejně prospěšné stavby 7b- koridoru pro propojovací úsek místních komunikací stejně jako 
část pozemku p.č. 2611, 2609/1 a 2608/1. Tyto pozemky (a jejich části) je nutno zachovat  pro tuto navrhovanou 
komunikaci. Rodinný domek na pozemku p.č. 2611 nutno umístit mimo navrhovaný koridor komunikace, což 
bude předmětem projednávání změny. 
 
- b) Změna funkčního využití ze zóny UAa- plochy zemědělské výroby na plochu N(R) určenou pro 
individuální rekreaci – jedná se o pozemek p.č. 3753/2 v k.ú. Kuřim, který byl na žádost vlastníka schválen 
jako zemědělská plocha sloužící pro chovatelskou stanici psů. Z důvodu toho, že tento záměr nebylo možno 
zrealizovat (OkÚ RŽP Brno – venkov- záporné stanovisko), vlastník podal podnět ke změně na plochu 
individuální rekreace pro již konkrétního zájemce, který chce pozemek využít k individuální rekreaci (výstavba 
rekreační chaty atd). Tento pozemek navazuje na stávající plochu individuální rekreace. Jako pořizovatel 
navrhujeme, aby byla provedena změna pro individuální rekreaci celé plochy určené pro zemědělské účely UAa. 
Týká se to ještě pozemků PK 832 a PK 835 v k.ú. Kuřim. Vznikne zde celistvá lokalita určená pro individuální 
rekreaci. Pozemky se nachází v lokalitě Špihlík. 
 
-c ) Změna funkčního využití části veřejně prospěšné stavby NZb č.2 – rozšíření hřbitova a výstavba 
smuteční síně na zónu výrobní U(A)  – jedná se o pozemky p.č. 2743/1 a 2759/3, kde předkladatel podnětu má 
zájem o rozšíření výrobní plochy stávající, která je již takto určena schváleným územním plánem sídelního 
útvaru města Kuřimi a výrobní plochy navrhované, která je součástí momentálně projednávané změny č. IV 
ÚPN SÚ města Kuřimi.  Zájemce  se zabývá projekční a poradenskou činností a hodlá celou lokalitu, jejíž 
součástí jsou i pozemky navrhované ke změně č. V  využít pro administrativní budovu, skladovou halu 
(elektromateriál) , komunikaci a vybudování zpevněných ploch. Odbor výstavby a územního plánování i komise 
výstavby tuto změnu doporučuje. Pozemky se nacházejí v cípu mezi ulici Tišnovská a drážním tělesem Brno – 
Havl. Brod. 
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- d) Změna vyhlášky č. 9/1998 o závazných  částech územního plánu města Kuřimi -  jedná se o doplnění  
čl. 3 výše uvedené vyhlášky – vymezení pojmů.  Požaduje se doplnění vyhlášky v tomto znění : Hranice 
funkčních ploch jsou dány jako směrné.  Tento požadavek vyplývá z toho, že územní plán řeší funkční plochy a 
nikoliv jednotlivé pozemky, což především  ve větších lokalitách způsobuje, že je obtížnější určit, které pozemky 
do jaké funkční plochy zasahují.  Jelikož z tohoto důvodu nelze přesně určit hranici ploch, je nutno doplnit do 
vyhlášky výše uvedenou větu. 
 
- e) Změna rozsahu platnosti  lokality Záhoří (B4.1, B4.2, B 4.4 a B4.5) a lokality Záhoří do klínů K4.1, 
K4.2 a K 4.3 – jedná se plochy určené pro bytovou výstavbu, výstavbu občanského vybavení a služeb a 
veřejnou zeleň – do II.etapy – rozvojové zastavitelné plochy do roku 2010. – Jedná se o doplnění  Vyhlášky 
č.9/1998 o závazných částech  územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi tak, aby v čl. 2 – rozsah platnosti 
byla upravena lhůta aktualizace  a to u výše uvedených ploch, které jsou  dány jako výhledové rezervní plochy, 
s možností zastavitelnosti až po roce 2010, až po vyčerpání či při majetkoprávní nedostupnosti rozvojových 
ploch dané funkce, které je možno zastavit v I nebo II. etapě  Tato změna je navržena z důvodu, že město Kuřim  
již nedisponuje většími  plochami, které jsou majetkoprávně dostupné a tímto by je bylo možno nabídnout 
případnému investorovi o výstavbu.  Jelikož je možný zájemce o lokalitu K 4.1. a město Kuřim již nemá  
dostatečnou požadovanou plochu pro tuto výstavbu, požaduje právě tuto změnu vyhlášky, aby mohly být již také 
nabízeny plochy , určené v této době jako plochy rezervní.  Jako  pořizovatel proto navrhujeme, aby byly  výše 
uvedené lokality změnou přeřazeny do II.etapy. 
  
Jelikož u výše uvedených změn by mohlo dojít ke  sloučení fáze konceptu a návrhu,  navrhujeme tyto změny  
projednat jako změnu č. V. ÚPN SÚ města Kuřimi. Potřebnou projektovou dokumentaci pro provedení změny si  
předkladatel podnětu hradí z vlastních zdrojů. 

                                                                       Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
                      Vyřizuje: Dokládalová Monika 
 
 
 
4.2. Změna plánu investic (příl.8A) 
 
Přijaté usnesení : 1196/2000 - MěZ schvaluje zařazení do priority 2 akci „rekonstrukce VO v ulicích Husova, 

Farského, Zahradní, Třebízského a Štefanikova – další etapa“ v případě, že budou JME  a.s. 
realizovat další etapu rekonstrukce nízkého napětí  v uvedených  ulicích.  

Hlasováno : pro 11 
 
Financováno  bude  překlenuto z investičního fondu. 
 
Změna plánu investic č.16 předpokládá  
a) změnu priority z 3 na 2 -  vybudování kolmých parkovacích stání na Jungmannově ulici, v části mezi 
křižovatkami s ulicemi Na Královkách a U stadionu. Projektová dokumentace se v současnosti dopracovává, a 
předpokládá rozpočtové náklady na 21 stání ve výši 700 000 Kč.  
Parkovací stání v ulici Na Královkách je doporučeno řešit v rámci kompletní rekonstrukce ulice Na Královkách 
(tj. výstavba parkoviště, oprava komunikace a výstavba nových chodníků), která by se realizovala v pozdějším, 
zatím nespecifikovaném období. 
 
Hlasováno o návrhu změny pod bodem a): pro  5, proti 3, zdrž.3 - neschváleno 
 
b) změna priority z 3 na 2 u investiční akce rekonstrukce VO II. etapa v ulicích Husova, Farského, Zahradní, 
Třebízského a Štefanikova. Předpokládané náklady do 2.500.000,- Kč. Rekonstrukce VO probíhá v návaznosti 
na práce JME na rekonstrukcích nízkého napětí. V těchto dnech se dokončuje 1. etapa a další by měla být 
spuštěna v příštím roce. Uvedenou změnou plánu investic bychom byli připraveni pružně reagovat na rozhodnutí 
Jme zahájit práce i v letošním roce. 
Změna je podmíněna realizací další etapy  rekonstrukce nn v uvedených ul. ze strany JME. 

 
                                                                                  Předkládá: Ing.Miloš Kotek 

   Vyřizuje: o výstavby 
Diskuze: 
Ke změně a) 
Ing.Kotek – problém průjezdnosti ulic by bylo možné řešit zjednosměrněním, ale není to vhodné řešení, proto 

navrhují  vytvoření nové parkové stání. 
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K bodu b) 
Ing. Kotek – schválení změny by byla záloha pro případ, aby město bylo i po administrativní stránce připraveno 

reagovat, kdyby JME zahájili  rekonstrukci. 
Dr.Holman – je přesvědčen, že peníze na investice jsou již rozděleny na konkrétní akce a bytovou politiku. 

Pro příští rok navrhuji zvolit jinou metodu pro plánování investičních akcí s průběžnou informací pro 
MěZ, jmenovat a svolat do dalšího zasedání MěZ  finanční výbor, který by se měl zabývat rozpočtem. 
Příští rozpočet by měl  obsahovat konkrétní specifikované investiční akce.  
Za stávající situace by město muselo  investiční akce  vykrýt pouze z bytových fondů uvolněním cca 
23,3 mil. Kč. 

Ing.Kotek   potvrdil, že by si město muselo „půjčit“ peníze z bytových fondů.  
    Možnosti práce s rozpočtem : 
 1. je možné naplánovat si jen to, co rozpočet umožní a městu zůstane balík peněz 

na fondech. 
2. předběžně „sáhnout“ do fondů  s tím, že cena  některých investičních akcí  se 
v časovém horizontu se sníží. 

Ing.Krupica – souhlasí, že v rozpočtu na některé investice chybí prostředky, ale po zdůvodnění  a vysvětlení  
stávající situace Ing.Kotkem investice dle bodu b) podporuje. 

Ing.Novotná – kolik bude stát projektová dokumentace ? 
Ing.Kotek – cca 30 tis. 
Dr.Holman – ke schválení investice dle bodu  b) je možné svolat mimořádné MěZ, „peníze které město má jsou  

již  rozděleny do konkrétních akcí“. Obává se  spuštění  investičních akcí, na které nebudou peníze.  
Dr.Poledňák  navrhuje podmínit  spuštění investiční  akce  zahájením prací ze strany JME. 
Krátká diskuze o tvoření rozpočtu města a úkolech „finančního výboru“. 
 
 
 
4.3. Jištění pohledávky SFŽP za poskytnutí půjčky na stavbu kanalizace Podhoří 
 
Přijaté usnesení : 1197/2000 - MěZ schvaluje jištění pohledávky SFŽP ČR za poskytnutí půjčky ve výši 

4.756.000,- Kč na výstavbu kanalizace ul. Podhoří zástavou nemovitosti mateřské školy na 
ul.Zborovská (včetně pozemku) a lesů města Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11 
 
Nyní již máme k dispozici znalecké posudky na nemovitost městského úřadu (15,5 mil. Kč) a MŠ Zborovská 
(6,5 mil. Kč). Dle sdělení pracovníků SFŽP je třeba za půjčku nabídnout záruku v hodnotě 9 až 10 mil. Kč. 
Hodnota úřadu je vysoká a bylo by zřejmě škoda jí ručit za uvedenou půjčku. Hodnota školky je zase nízká. Jak 
jsme prověřili, ručení budoucími příjmy SFŽP již nepřijímá. Možné je ručit ještě bankovní zárukou, ale levnější 
pro nás bude nabídnout do zástavy další nemovitost. Doporučuji aby to byly městské lesy. V současné době je 
zadáno zpracování odborného posudku na ocenění lesů, další informace snad budou známy do jednání MZ. 
Bez připomínek. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
 
 
 

5. Nová Základní umělecká škola v Kuřimi 
  (příl. 9A) 
 
Přijaté usnesení : 1198/2000 - MěZ schvaluje výstavbu nové Základní umělecké školy v Kuřimi dle návrhu 

stavby vypracovaného atelierem GALE  & PALAŠČÁK. 
 
Přijaté usnesení : 1199/2000 - MěZ  vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěru k výstavbě Základní 

umělecké školy.  
 
Hlasováno  pro obě usnesení současně : 11 
 
Návrh usnesení :  MěZ schvaluje přijetí úvěru  ve výši 20 mil. Kč na výstavbu ZUŠ se splatností 6 – 8 roků, dále 

schvaluje ručení úvěru budoucími příjmy  nebo  tímto majetkem města : MěÚ, plavecký areál 
a stadion, lesy, nebyt. prostory v budovách č.p. 839-847, kulturní dům. 

O návrhu nehlasováno. 
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Projektant přizpůsobil stavbu připomínkám výběrové komise i požadavkům ředitele školy. Rozpočet stavby 
v úrovni stávajícího stavu poznání činí 19,3 mil. Kč. V důvodové zprávě do minulého jednání zastupitelstva byly 
popsány a zdůvodněny jak potřeba nové školy případně mateřské školky tak i financování ve vztahu k ostatním 
očekávaným velkým investicím města, zprávu tedy znovu neopisuji.  
 Ke zdůvodnění si dovoluji propůjčit slova Ing.arch Habiny, z jeho technické zprávy:  

„Umělecká škola, v plném významu slova tohoto pojmu, jako místo prvních setkání dítěte se světem tonů 
barev a gest, se světem kultu krásy i hravého experimentu místo, kde je svět uspořádán ve své prvotní čistotě 
struktuře a hierarchii.“ 
Dle návrhů  stran byla zpracována změna projektu, která byla na jednání MěZ předložena v podobě modelu 
autory projektu. 
 
Předběžné podmínky úvěru, které vyplynuly z diskuze : 
Stavba ZUŠ bude financováno pomocí úvěru  ve výši (dle potřeby) 10, respektive 20 mil. Kč, splatnost 6 až 8 
roků,  ručení úvěru budoucími příjmy, nebo tímto majetkem města : vlastní budova budoucí školy, budova MěÚ, 
plavecký areál, stadion, lesy, nebytové jednotky v budovách č.p.839-847, kulturní dům.  
 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
Diskuze: 
Dr.Holman žádá k event. přijetí  úvěru stanoviska  finančních odborníků, je proti, aby města přijato úvěr na 

celou stavbu. 
P.Vodka  navrhuje schválit prováděcí dokumentaci ale nikoli realizaci stavby. 
Dr.Poledňák navrhuje, aby se vyhlásilo výběrové řízení „na úvěr“ v členění  10 nebo  20 mil.  
Do konce měsíce února by byla podle přítomných architektů hotova prováděcí dokumentace,  v březnu by mohla 
být zahájena stavba. 
 
Přestávka : 19:05  – 19:30 hod. 
 
 

6.Koupě kulturního  domu 
  (příl.10 A) 
 
Přijaté usnesení : 1200/2000 - MěZ schvaluje uzavření kupní smlouvy k objektu č.p. 902 „Kulturní dům“ za 

cenu 4,5 mil. Kč s vědomím, že daň z převodu nemovitostí  ve výši cca 800 tis. Kč hradí 
město Kuřim.  

Hlasováno : pro 10, zdrž.1(Zejda) 
 
Návrh usnesení je předkládán v návaznosti na zvolenou „lístečkovou metodu“ a v očekávání, že pro něj budou 
hlasovat: Poledňák (4,5), Kotek jun.(6,2),Holman (10), Kotek sen.(11), Krupica (5), Marek (6), Novotná(5), 
Uchytil (4,5), Vičar (4,5).  
Daň z převodu nemovitosti bude v tomto případě platit město, z jakého fondu,  nebylo na jednání MěZ řečeno. 

 
    Předkládá : RNDr.I.Poledňák 

Diskuze: 
Dr.Poledňák informovat, že MěR vyhlásila výběrové řízení  na ředitele KD, krátká diskuze k náplni práce 
budoucího ředitel KD  
Ing.Veselý informoval, že provoz KD podle dostupných informací byl prozatím kryt z nájemného vnitřních 

prostor objektu. 
Navrhuje provést analýzu tech. stavu budovy a následně  zpracovat plán rekonstrukcí. 

Smlouvy na pronájem nebytových prostor  v KD  jsou uzavřeny s výpovědní lhůtou  ne delší než 3 měsíce a 
proto je možné o nich aktuálně jednat. 
 
 
 

7. Audit hospodaření Města Kuřimi za rok 1999  ( příl. č. 11 A ) 
 

Přijaté usnesení : 1201/2000 – MěZ  bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Kuřimi za rok 
1999  s výrokem „ bez výhrad “ a následná přijatá opatření. 

Hlasováno : pro 11 
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Kontrola hospodaření Města Kuřimi za rok 1999 proběhla ve dnech 28.8. – 6.9. 2000 pracovnicemi OkÚ Brno – 
venkov. Účetní závěrka města Kuřimi byla ověřena bez výhrad. Kontrola byla zaměřena především na 
inventarizaci, pohledávky a závazky, pokladní službu a namátkovou kontrolu účetních dokladů, přičemž byly 
shledány některé menší nedostatky, a to především v oblasti pokladní služby ( softwarová záležitost, na 
odstranění nedostatků se pracuje ) a v  oblasti účetní evidence ( nedostatky odstraněny interní směrnicí ). Zpráva 
je přiložena v příloze. 
Bez připomínek. 

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

 
 
 

8.Finanční záležitosti  
 
8.1. Patria Asset (příl.12) 
 
Přijaté usnesení : 1202/2000 - MěZ schvaluje prodloužení smluvního vztahu se společností Patria Asset 

Management a.s., Praha, na  dobu neurčitou a tím i uzavření dodatku ke smlouvě o správě 
portfolia. 

Hlasováno : pro 10, zdržel se 1(p.Uchytil) 
 
Přijaté usnesení : 1203/2000 - MěZ schvaluje navýšení spravované částky společností Patria Asset 

Management a.s, Praha, na částku 15 mil. Kč. 
Hlasováno : pro 10, zdržel se 1(p.Uchytil) 
 
Dne 30.9.2000 vyprší termín smlouvy se společností Patria Asset Management o správě portfolia ( 10 mil. za 
prodej akcionářských práv ). Po 11 měsících správy tohoto portfolia došlo k jeho zhodnocení asi o 7,4%, což je 
zhodnocení vyšší, než nám přináší běžné bankovní nástroje a je dokonce vyšší, než úroková sazba při čerpání 
úvěru. Proto je MZ předkládán tento návrh na prodloužení smluvního vztahu a navýšení celkové spravované 
částky na 15 mil. Kč ( vklad bude asi 4,2 mil. Kč, zbytek je již připsaný úrok ).V případě potřeby lze cenné 
papíry z tohoto portfolia kdykoliv prodat a do 10 dnů jsou prostředky převedeny na účet města.  
 

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

 
Připomínky: 
p.Uchytil –  domnívá se, že by město mohlo na portfoliu  mít i větší zisk v případě, že by schválilo obchodování 

s cennými papíry. 
Ostatní členové MěZ jsou si vědomi i této možnosti zhodnocování peněz, nechtějí však podstoupit  rizika, která 
jsou s těmito transakcemi spojena.  
 
 
 
8.2. Příspěvek na výuku plavání žáků 2. a 3. tříd kuřimských škol (příl.13) 
 
Přijaté usnesení : 1204/2000 - MěZ schvaluje příspěvek 50% na úhradu výuky plavání žákům 2. a 3. tříd 

kuřimských základních škol. 
Hlasováno : pro 11 
 
Město tradičně přispívá na výuku plavání žákům základních škol do výše 50%, zbylou částku hradí rodiče. Je 
navrhováno učinit tak i v roce letošním. 
Bez připomínek. 

   Předkládá: Poledňák 
        Vyřizuje FO 
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8.3. Podnikatelské  OBOLY (příl. 14A-E)  
 
Přijaté usnesení : 1205/2000 -  MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši :  

-        3.780,- Kč MŠ Kuřim-Komenského  
-   2.280,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla  
-   5.000,- Kč ZŠ Kuřim-Jungmannova  
-   1.052,- Kč Českému svazu chovatelů  
-   4.440,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla  
-   5.000,- Kč ŠJ při ZŠ Kuřim - Jungmannova  
- 60.000,- Kč pro MDDM Kuřim 
-   8.816,- Kč na  opravu chodníku před obchodem Kuřim – Podlesí 

  Uplatněné podnikatelské OBOLY. 
Hlasováno : pro 11 
 
 Dne  8.9.2000  se dostavil  podnikatel,  pan  Roman Brázda a uplatnil  na předepsaném  tiskopise 
podnikatelský OBOLUS  ve výši 3.780,- Kč. Tyto finanční prostředky určil MŠ Kuřim-Komenského (účel: dle 
uvážení ředitelky MŠ). 
 Dne 11.9.2000 se dostavil podnikatel, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 2.280,- Kč pro  Sbor dobrovolných hasičů na zakoupení plovoucího 
čerpadla. 

Dne 21.9.2000 se dostavil podnikatel, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném tiskopise  
podnikatelský OBOLUS v celkové výši 6.052,- Kč. Z této části určil 5.000,- Kč ZŠ Kuřim-Jungmannova a 
částku 1.052,- Kč Českému svazu chovatelů (chovatelům drobného zvířectva Kuřim) – dle uvážení vedení svazu. 

 
Dne 25.9.2000  se dostavil  podnikatel,  pan  Karel Dosoudil a uplatnil  na předepsaném  tiskopise 

podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 9.440,- Kč. Z této částky určil 4.440,- Kč pro  Sbor dobrovolných 
hasičů na zakoupení plovoucího čerpadla a 5.000,- Kč pro ŠJ při ZŠ Kuřim-Jungmannova. 
  

Dne 2.10.2000  se dostavil  podnikatel, který si nepřeje být jmenován a uplatnil  na předepsaném  
tiskopise podnikatelský OBOLUS  v celkové výši 68.816,- Kč. Z této částky určil 60.000,- Kč pro MDDM 
Kuřim ( dle uvážení ředitelky) a 8.816,- Kč určil na opravu chodníku před prodejnou smíšeného zboží  
na Podlesí. 
Všechny OBOLY bez připomínek. 

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           
 
 
 
8.4. Prodloužení vodovodního řadu DN 100 (příl.21A) 
 
Přijaté usnesení : 1206/2000 - MěZ schvaluje zvolený postup při zabezpečení a převzetí  prodlouženého 

vodovodního řadu DN 100 délky 48 m  provedeného p. Michaelem Mertou. 
Hlasováno : pro 9, zdrželi se .3 (p.Vodka a Ing.Novotná) 
 
Dne 18.8.1998 bylo vydáno vodoprávní povolení na stavbu vodovodu a vodovodní přípojky pro autoopravnu 
v k.ú. Kuřim, kde  je investorem p. Merta Michael, Kuřim. Stavba obsahuje mimo jiné také prodloužení 
veřejného vodovodního řadu DN 100 délky 48 m, který vede po pozemcích p,.č. 1085/2, 1080 a PK 1432/2, 
které jsou ve vlastnictví města..  Mezi městem Kuřimí a p. Mertou byla sepsána smlouva o budoucí smlouvě ze 
dne 1.8.1997, týkající se bezúplatného převodu tohoto prodlouženého vodovodního řadu  do majetku města. 
Investor v současnosti po kolaudaci stavby, na kterou bylo vydáno kolaudační rozhodnutí dne 15.7.1998 
nesouhlasí s bezúplatným převodem městu, proto bylo navrženo po poradě s právníkem, že  tato situace bude 
řešena soudní cestou. Z důvodu toho, že  stavba není ještě předána do vlastnictví města, není možno předat tuto 
část vodovodu do provozování Brněnským vodárnám a kanalizacím  a tudíž nelze tuto část vodovodu  využít pro 
napojení  dalších zájemců, neboť tento úsek bez předání BVK Brno  nelze napustit vodou. 
 

               Předkládá : Ing. František Veselý 
       Vyřizuje: Kříž Pavel 
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8.5.  Irena Hrazděrová, Kuřim, Bezručova čtvrť –žádost o splátkový kalendář ve výši 

1000,-Kč měsíčně na úhradu dlužného nájemného ve výši 73.837,- Kč (příl.20A) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje  splátkový kalendář ve výši 1.000,-Kč měsíčně k zaplacení dlužného nájemného 

a záloh na služby spojených s užíváním bytu č. 838/3 na ul.Bezručova čtvrť v Kuřimi paní 
Ireně Hrazděrové, trvale Kuřim, Bezručova čtvrť 838 

Hlasováno : pro 0, proti 9, zdrželi se 2 - neschváleno 
 
Paní Hrazděrová dluží za nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu za období od 1/1996 – 7/2000 
částku ve výši 60.012,- Kč, vyúčtování služeb za roky 1996,1997, 1998 ve výši 13.825,- Kč, celkem částku 
73.837,- Kč. Rozhodnutím Okr.soudu Brno-venkov čj. 4C 332/99-23 již vymáháno dlužné nájemné a zálohy na 
služby + poplatek z prodlení v celkové částce 77.687. Kč. 
 Dle sdělení správce bytu –MSBK s.r.o. se již 6.4.1998 paní Hrazděrová zavázala k úhradě měsíčními 
splátkami, svůj závazek však nesplnila. V dopise uvádí, že pobírá pouze invalidní důchod , který činí 3.976,-Kč. 
 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                     Vyřizuje    : L. Malá 
 
Dr.Holman navrhuje schválit splátkový kalendář s podmínkou, že pokud nebude splacena 1. částka, budou 

podniknuty kroky k vyklizení. 
Dr.Poledňák seznámil členy MěZ s bytovou situací p.Hrazděrové (užívá byt bez právního nároku, tato 

komplikovaná situace vznikla v r.94 – bez návaznosti na stávající vedení, nebo zastupitelstvo 
města). Schválení jakéhokoli  splátkového považuje za bezpředmětné. 

 
 
 
8.6. Anna Svoradová, Kuřim, Tišnovská 892 – žádost o prominutí poplatku z prodlení ve 

výši 13.404,- Kč za pozdní platby nájemného (příl. 22) 
 
Přijaté usnesení : 1207/2000 - MěZ schvaluje úlevu  6.000,- Kč z poplatku z prodlení ve v výši 13.404,- Kč 

(dle §2 nařízení vlády č. 142/1994 Sb.) paní Anně Svoradové, Kuřim, Tišnovská 892 za 
dlužné nájemné za podmínek : 
1. do konce roku 2000 uhradí  zbylou částku  
2. uzavře s městem Kuřim novou nájemní smlouvu - na dobu určitou  

 
Hlasováno : pro 9, proti 1(p.Uchytil), zdržel se  1 (Dr.Holman) 
 
Dne 27.9.2000 podala pí. Anna Svoradová, Kuřim, Tišnovská 892 žádost na správní odbor MěÚ v Kuřimi o 
prominutí poplatku z prodlení ve výši 13.404,- Kč za pozdní platby dlužného nájemného. Nájemné neplatila 
řádně a včas od října 1997. Dle sdělení správce bytu MSBK s.r.o. dlužné nájemné ve výši 7.843,- Kč uhradila 
dne 21.9.2000 na pokladně města. O prominutí žádá z vážných finančních důvodů, je vážně nemocná, již 11 let 
pobírá invalidní důchod.  

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
                     Vyřizuje    : L. Malá 
 
Připomínky: 
Dr.Poledňák navrhuje prominout max 1/2  poplatku z prodlení s tím, že přistoupí na podpis NS na dobu určitou 

(po 5 letech  by bylo možno přistoupit na dobu neurčitou, pokud bude platba nájemného bez 
problémů). 

p.Uchytil se domnívá, že město přistupuje k dlužníkům  benevolentně - navrhuje vystěhování. 
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9. Různé 
 
9.1. Reformy územní veřejné správy (příl. 15A) 
 
Přijaté usnesení : 1208/2000 - MěZ pověřuje vedení města jednáním ve věci II. etapy reformy veřejné správy, 

které povede k těmto cílům: 
1) Vyčlenění Kuřimi z Blanenského pověřeného úřadu III. stupně 
2) Začlenění Kuřimi do takového celku, který bude respektovat přirozenou spádovost 

území  a současný správní obvod Kuřimi , zajistí odpovídající vliv města na  pověřený 
úřad III. stupně  a zajistí obyvatelstvu  servis státní správy v Brně nebo přímo v Kuřimi 

Hlasováno : pro 11 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje začlenění  Kuřimi do územně správního celku s centrem v Tišnově 
Hlasováno :  pro 0,  proti 7, zdrželi se 4 
 
Po rozdělení republiky do nových krajů zřejmě bude neodvratně následovat tzv. II. etapa reformy. Ta bude 
spočívat ve zrušení stávajících okresů a vzniku obcí s tzv. pověřením III. stupně na které přejdou některé 
kompetence současných okresů, přičemž část kompetencí přejde na krajské orgány. Obce III. stupně pak budou 
vykonávat státní správu nad územím, které jim bude svěřeno. .Je otázkou které kompetence kam přejdou , jak 
budou nové celky financovány a jak se tento „manévr“ dotkne obyvatelstva. Je zřejmé, že na obce III. stupně 
přejde z okresu řada kompetencí v oblasti financí, dopravy, kultury, obrany, z oblasti působnosti ministerstev 
průmyslu a obchodu,  místního rozvoje, práce a sociálních věcí, školství, vnitra, zdravotnictví a zemědělství. 
Ministerstvo vnitra již vydalo první návrhy na přechod kompetencí a územního členění. Podle těchto materiálů 
by území stávajícího okresu mělo být členěno do regionů Brno, Ivančice a Blansko. Se vznikem regionu Kuřim 
nebo Tišnov se zatím nepočítá. Kuřim by měl být zařazen do regionu Blanska. Navíc členění je navrženo 
takovým způsobem, že by od Kuřimi byly odtrženy kromě Vranova všechny obce, pro které nyní vykonává 
státní správu v přenesené působnosti. Nové územní členění vzniklo následujícím postupem: 

1) byla vymezena působnost krajských měst 
2) byla vymezena spádovost měst nad 15 000 obyvatel 
3) další obce III. byly vymezeny následujícím postupem: 

- v rámci kraje byly obce seřazeny podle velikosti 
- postupně se testovaly jako obce kategorie III. přičemž obce nad 15 000 obyv. se staly 

automaticky obcemi III. Při testování obcí byly brány v úvahu tyto faktory: 
- minimální velikost obce 4 000 obyv. 
- limitní vzdálenost obce v rámci správního obvodu 
- dominantní převaha nad ostatními obcemi správního obvodu 
- nerivalitnost (tj. nepodřízenost obce přibližně stejné velikosti) 
 

Nechceme-li se spokojit s tímto stavem, je třeba  bez emocí zvážit všechna východiska z dané situace a 
rozhodnout se, kterými směry se budeme snažit náš územní celek upravit.   
Popis současného stavu: 
Kuřim s 8 934 obyvateli vykonává státní správu pro celek s 18 347obyvateli v obcích Čebín, Česká, Hvozdec, 
Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Veverská Bítýška a Vranov. 
Přirozená spádovost Kuřimi (cesty do zaměstnání, školy k lékaři) je však evidentně větší než administrativní. 
Přesto, že Vranov je více než ke Kuřimi spádován k Brnu a obce Lelekovice a Česká, pokud by měly možnost 
výběru asi by zvažovaly, zda se přikloní spíše ke Kuřimi nebo k Brnu, je možné vysledovat spádovost ke Kuřimi 
u dalších obcí, např Malhostovice, Lažánky, Maršov, Lipůvka . . . ..    
Kuřimi samotné je z hlediska spádovosti jednoznačně nadřazené pouze město Brno. Z hlediska veřejné dopravy 
má z obcí Kuřimského regionu nevyhovující spojení s Kuřimí Vranov, Lelekovice a Hvozdec. Jinačovice a 
Rozdrojovice mají dobré spojení , ale s tím, že do Brna odjíždí větší počet spojů než do Kuřimi, ostatní obce 
Regionu mají jednoznačně nejlepší spojení s Kuřimí.  
 
Podíváme-li se do návrhu územních celků, je možné vysledovat v různých krajích mezi velikostmi nižších celků 
značné disproporce. Brněnský kraj má 12 celků  s počtem obyvatel nepočítáme-li Brno samotné od 44 000 do 74 
000. V Brněnské kraji jsou všechny obce vzdáleny od obce III. kategorie do max. 33 km  Počet obcí III. 
kategorie v jednotlivých krajích kolísá od 7 (Karlovarský kraj) do 21(Středočeský kraj). Velikost územních 
obvodů kolísá od 12 000 (např. Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí) výše. Vzdálenost nejvzdálenější obce 
regionu od obce kategorie III. kolísá, nepočítáme-li výjimku Ostravskou aglomeraci se 4 až 6 km od  6km 
(region Česká Třebová do 33 (region Znojmo). Z tohoto pohledu by region Kuřim ve stávající podobě s 18 000 
obyvateli a vzdáleností nejkrajnější obce 13 km (Hvozdec) nebyl žádnou výjimkou.     
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Jaké se tedy nabízejí možnosti v našem prostoru ?: 
1) Spokojit se s návrhem, který předpokládá připojení Kuřimi do Blanenského regionu a obrátit se na 

obce, které lpí na úzkém vztahu s Kuřimí aby se pokusily k tomuto regionu připojit. 
Jakkoliv vypadá tato varianta na první pohled nesmyslná, za určitých okolností by mohla být i výhodná. 
Pokud by v Kuřimi zůstal zajištěn servis státní správy od např. vyřizování občanských průkazů až po 
vyřizování dávek státní sociální podpory a Kuřimané by nebyly nuceni jezdit na úřady do Blanska, pokud 
by Kuřim měla zajištěn přístup ke službám které není schopna sama zajistit i do Brna (např. nemocniční 
péče) a pokud by malé celky měly být ekonomicky soběstačné, pak bychom byli v regionu s městy o 
kterých lze předpokládat, že budou ekonomicky silné (Blansko, Adamov) a nebude mezi nimi rivalita. V 
této alternativě se ale skrývá nebezpečí, že za určitých okolností a s přihlédnutím ke ztrátě současného 
regionu budou kompetence Kuřimi tak omezené, že jeho obyvatelé budou muset jezdit s každou drobností 
do Blanska. 

 
2) Obhájení Kuřimi s obvodem ve stávajícím rozsahu jako obce kategorie III. 
Tato varianta by pro Kuřim byla jednoznačně nejvýhodnější. Ovšem s přihlédnutím k téměř hysterickým 
snahám Tišnova stát se okresním městem je otázkou, zda bude průchodné aby vedle sebe takovéto regiony 
působily.  

 
3) Kuřim do regionu Brno 

 Tato varianta se může zdát po předchozí výhodná v tom, že Brno je pro Kuřim snadno dostupné a řady 
našich obyvatel sem dojíždějí za prací nebo do škol. Ovšem na rozdíl od všech ostatních celků by v čele 
takovéhoto celku nestál volený zástupce, ale úředník. Kým a jak by byl jmenován je pro nás zatím otázkou. 
Z hlediska financování takovéhoto celku se může skrývat nebezpečí spočívající v nejasnostech vazby 
regionu na rozpočet magistrátu.  Dalším nebezpečím může být to, že je v budoucnu možné očekávat snahy 
magistrátu pohltit okolní obce..  

4) Kuřim k Tišnovu  
Tato varianta přichází v úvahu pouze tehdy, podaří-li se Tišnovu obhájit kategorii obce III.  Vzhledem k 

tomu, že Tišnov samotný má pouze 8 455 obyvatel a jeho stávající oblast pouze 17 597 obyvatel a vzhledem 
k tomu, že je nepravděpodobné, že Jihlavský kraj pustí obce žďárského okresu k Brnu, je snaha Tišnova o 
vytvoření tišnovského okresu s největší pravděpodobností snahou marnou.  Pokud se k nim ovšem nepřipojí 
Kuřim.  
Zde je nutné si uvědomit, že se z Tišnova podstatně více dojíždí do Kuřimi, než naopak. Tato varianta by 

pro Kuřim byla výhodná snad pouze v tom, že muselo-li by se cestovat z Kuřimi za úřady, z Kuřimi je nyní 
zavedeno více linkových spojů do Tišnova než do Blanska a pokud by se někdy v budoucnu rozhodlo Brno 
pohltit Kuřim, mohla by to snad hranice regionu oddálit.   
Nebezpečí se skrývá v tom, že bychom se spojili s ekonomicky velmi slabým, ale naopak finančně 

náročným regionem a zvláště, pokud by se ostatní obce kuřimského regionu připojily k Brnu, mohli bychom 
zůstat mezi obcemi Tišnovského regionu názorově osamoceni a „přerozdělovací proces“ by mohl probíhat v 
náš neprospěch. Další nebezpečí se skrývá v tom, že bychom se úředně dostali do područí obce menší než 
jsme sami. Názornou ukázkou takovéto situace nám může být transformace zdravotnictví, kdy se zdejší 
poliklinika dostala do područí tišnovské, reorganizace železnic, kdy kuřimská stanice se organizačně 
zařadila pod Tišnov a další a další příklady. 

 
5) Tišnov ke Kuřimi 
Tato varianta by zřejmě byla optimální z hlediska dopravní dostupnosti, neboť až na výjimky mají všechny 
obce kuřimského i tišnovského regionu s Kuřimí dobré spojení, většinou přímé, některé obce s přestupem v 
Tišnově. Dopravně leží Kuřim v hrdle trychtýře, který se rozevírá od Braníškova po Blansko. Většina 
obyvatel jak z kuřimského, tak i tišnovského regionu dojíždí, zejména za prací buď přímo do Kuřimi, nebo 
tudy projíždí do Brna. Přesto by tato varianta zřejmě narazila v Tišnově, který se snaží za každou cenu stát 
okresním městem. 

 
6) Kuřimsko a Tišnovsko jako partnerský svazek 
Tato varianta předpokládá dohodu obou regionů a obou měst na vyrovnaném rozdělení kompetencí a servisu 
státní správy obyvatelstvu mezi obě města a oba regiony. Pokud by se takováto dohoda podařila, vytvoření 
takovéhoto regionu by zřejmě bylo podstatně nadějnější než obě předchozí možnosti   

Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
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Dr.Marek tlumočí poděkování  městu od vedení  Župy Sedlákovy za příspěvek a propůjčení  bazénu na 
uspořádání plavecké soutěže – účastnilo se 60 plavců ze 7 jednot. Dobrou práci kuřimské župy dokladuje 
skutečnost, že oba vítězné poháry získali kuřimští závodníci. 
 
 
9.2.   Členství a stanovy sdružení Region Tišnovsko (příl.16A,B) 
 
Návrh usnesení : MěZ schvaluje text odpovědi pracovní skupině starostů tišnovského  regionu. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Starosta města Tišnova vyzval  vedení Kuřimi, aby se připojilo k memorandu starostů „tišnovského regionu“, 
v němž podporují  jmenování Města Tišnov pověřeným úřadem III. stupně. 
Ing.Kotek předkládá MěZ návrh odpovědi – stanovisko – k návrhu města Tišnova. 
  
Vážený pane starosto, 

Respektujeme vůli obcí tišnovského regionu na vytvoření územní jednotky s centrem v Tišnově, obecně 
jsme názoru, že vůle obcí ve věci začlenění do územně správního celku by měla být respektována a je reálné aby 
tomu tak bylo.  

Město Kuřim s počtem obyvatel vyšším než je Tišnov, správním regionem s počtem obyvatel vyšším než je 
tišnovský a s přirozenou spádovou oblastí vyšší než je správní obvod má samo ambici stát se centrem územní 
jednotky, která bude respektovat přirozenou spádovost oblasti do Kuřimi. 

Je nám zřejmé, že snaha o vytvoření samostatného kuřimského a tišnovského územního celku má podstatně 
menší naději na úspěch, než snaha o vytvoření celku jednoho. Proto Vám místo členství ve vašem sdružení 
nabízíme jednání o možnosti vytvoření společného celku. Předesíláme, že k vzájemné dohodě může dojít pouze 
na základě vzájemného respektování obou měst a regionů a rovnocenných ústupků obou měst.  Bude třeba se 
dohodnout na rozdělení kompetencí obce III a servisu služeb státní správy rovnoměrně mezi obě města. Dohoda 
by mohla vypadat například tak, že jedno město si ponechá úřad s pověřením obce III a ve druhém městě budou 
umístěny servisní úřady pro obyvatelstvo (úřad státní sociální podpory, finanční a katastrální úřad). Rovněž 
předpokládáme písemnou deklarativní dohodu o tom, že samospráva obou měst bude mít rovnocenný vliv na 
úřad obce III. kategorie a bude zajištěno vyvážené rozdělení státních prostředků a investic financovaných ze 
státních prostředků mezi oba regiony. V oblasti zdravotnictví a vnitra pak bude region s obcí III plně respektovat 
vůli druhého regionu při organizaci zajištění zdravotnických a všech pohotovostních a urgentních služeb na jeho 
vlastním území. 

Předpokládáme, že naše dohoda by se mohla stát modelem pro uzavření obdobných dohod i mezi ostatními 
městy a regiony našeho okresu. což by v úspěšném případě mohlo vést k vypracování společného návrhu všech 
obcí okresu na vytvoření nových celků v rámci celého okresu.  
                     
 S pověřením městského zastupitelstva v Kuřimi a s pozdravem 
                                                                                                                             Miloš Kotek 
                                                                                                                         zástupce starosty 
 
 
 
Informace : 
 
Ing.Kotek  
-  částky cca 300 tis. Kč dosáhnou vícepráce na ul.Legionářské, informována byla MěR a vyjadřovala se k tomu i 

komise výstavby. 
- práce na ul.Otevřená jsou o 14  dní ve skluzu s termíny ( nad dohodnutý rámec zpevňováno podloží 

komunikace, vznikly komplikace s kanalizací a s JMP, která v části otevřené provádí opravu potrubí). Termín 
dokončení byl tak  posunut na 15.10. 

- k výběrovému řízení na rekonstrukci Podhoří se přihlásilo 10 firem, nabídky se pohybují v rozsahu 21-39 mil. 
Kč - za zhotovení celé akce dle výkazu výměr. Výběr realizační firmy komisí proběhne  ve čtvrtek 5.10. 

 
Jiří Brabec (Zlobice) 

– informoval o „výsledku 1. balónového dne“ uskutečněného v rámci  zámeckého kulturního léta. Při této akci 
byly vypuštěny balónky se zdravicí  města Kuřimi. Šest z těchto balónků se poštou vrátilo, jeden z nich byl  
nalezen až v rakouských Alpách.  

   V této souvislosti požádal město o příspěvek do „balíčků“, který chtějí odeslat  nálezcům balónků.  
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Dr.Holman  
– dne 28.10.  pořádají kuřimští lyžaři „Kuřimskou hodinovku“ (děti běží 12 min., dospělí 1 hodinu). Byl požádán  

organizátorem p..Josefem Šojatem ( Moravské Knínice, Kuřimská 213) o příspěvek 3.000,- Kč. 
MěZ  3.000,- Kč  na uspořádaní „Kuřimské hodinovky schválilo 11 hlasy- viz. usnesení 1179/2000. 
 
Ing. Fikar   
-  podává stížnost na  nečinnost starosty – v souvislosti s obytným souborem v Záhoří do klínů. 
- neschvaluje přiznání odměny starostovi radou města ve výši 3/4 max. roční odměny (usn.294/2000).  V této 

souvislosti „žádám tuneláře rozpočtu města ve prospěch ODS, aby odstoupili“.  
Dr.Holman – toto rozhodnutí MěR bylo špatné rozhodnutí, ale bylo to legitimní.  
 
 
Závěrem jednání starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1179/2000 - MěZ schvaluje příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti :  

-  12.000,- Kč  Sboru dobrovolných hasičů  ( tradiční krojované hody) 
-    2.000,- Kč  Dr.Davidovi Holmanovi  ( beseda s p.Jiřím Kolbabou – „Cesta kolem světa“) 
-    3.000,- Kč  p.Josefu  Šojatovi  na uspořádaní „Kuřimské hodinovky“ 

 
1180/2000 - MěZ schvaluje prodloužení termínu k podávání žádostí o příspěvek z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti do 15.10.2000. 
 
1181/2000 - MěZ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o sdružení v lokalitě B6.1 Podlesí a schvaluje budoucí 
směnu pozemku 3204/70 k.ú.Kuřim o výměře 468 m2 – vlastník Arnoštka Kubíková za pozemek parc.č. 3204/24 
k.ú.Kuřim o výměře 324 m2 – vlastník  Město Kuřim bez cenového vyrovnání s tím, že náklady spojené 
s převodem budou hrazeny rovným dílem, daň z převodu uhradí každá ze smluvních stran dle zákona. 
 
1182/2000 - MěZ schvaluje výkup pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) 
číslo 1220 k.ú.Kuřim o výměře 6.921 m2 od vlastníků  za smluvní cenu ve výši  359.892,- Kč. 
 
1183/2000 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi dle vyhlášky  č. 
1/99 (o majetkoprávním vypořádání s vlastníky  pozemků pod  stavbami  místních komunikací) na den 
18.10.2000 v 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ v Kuřimi.  Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto 
výběrového řízení jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši  200 tis. Kč. 
 
1184/2000 - MěZ schvaluje uzavření dodatků  ke smlouvám na pronájem zahrádek v lokalitách „ZŠ 
Komenského“ a „Stojarův sad“, kde jsou nájemní smlouvy uzavřeny na dobu určitou do 31.10.2001, s tím, že 
doba pronájmu se nově stanoví na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou  k 1.říjnu běžného roku (§ 677, 
odst. 2) OZ). 
 
1185/2000 - MěZ schvaluje nabytí státních pozemků  ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový 
katastr (PK) číslo  1684/1, 1681/1, 1681/2, 1670-díl 2, 1666-díl2, 1659, 1654, 1655, 1656, 1661, 1664, 1571, 
1531, 1530, 1627, 1628, 1639, 1647, 1648, 1651, 1479/2, 1479/1-díl 2, 1481, 1483, 1610/2, 1489/6 a 1556, díl 1 
k.ú.Kuřim dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. v lokalitě "Pod silnicí“, „Za Horkou“, „Červený vrch“ 
určených schválenou územně  plánovací dokumentací jako plochy biokoridoru, veřejné zeleně, veřejně 
prospěšné stavby - nový úsek městské komunikace 7a, 7b, 6, zóny pro bydlení, zóny občanského vybavení a 
služeb, stávající komunikace, zóny sportovních a rekreačních aktivit,  orné půdy. 
 
1186/2000 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení  formou obálkové  metody na pronájem pozemku parc.č. 35  
k.ú.Kuřim  o výměře 779 m2 – občanská vybavenost -za účelem provozování sběru druhotných surovin. 
 
1187/2000 - MěZ schvaluje prominutí sankce za pozdní platbu nájemného z nebytového prostoru  číslo 1116/9 
v Kuřimi, Bezručova čtvrť ve výši 30.000,- Kč společnosti s r.o. TECHNOMAR BRNO, se sídlem Brno, 
Veletržní 7 v případě, že do konce října uhradí dlužné nájemné. 
 
1188/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ - II. kolo výběrového řízení   v roce 
2000 dle návrhu  - se změnou. 
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1189/2000 - MěZ schvaluje poskytování půjček způsobem a za podmínek obdobných jakým jsou půjčky 
poskytovány dle vyhlášky města č.  4/97 těm nájemníkům ubytovny na ul. Wolkerova, kteří ji použijí ke koupi 
bytových jednotek vzniklých v ubytovně. Žádosti o půjčku se přijímají do 31. října 2000 na  podatelně MěÚ 
Kuřimi  (p.L.Krejčová, tel. 41422309). 
 
1190/2000 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č.4/97 o 
poskytování půjček na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 dle návrhu. 
 
1191/2000 - MěZ schvaluje podání žádosti o navýšení dotace na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě za 
sv. Janem pro připravovanou výstavbu 19 rodinných domů prováděnou firmou Census Reality s.r.o. 
 
1192/2000 - MěZ schvaluje  prominutí nákladů spojených s vyklizením bytu č. 820/1 na ul. Zborovská ve výši 
7.576,30 Kč paní Janě Brázdové, Kuřim, Na Královkách 932. 
 
1193/2000 - MěZ schvaluje výkup pozemku cca 60 m2 od Ing. Jaroslava Salavy za Kč 1000/m2, pozemek 
vznikne geometrickým oddělením pruhu o šířce 2m podél jižní hranice pozemků parc.č. 3198/10 a parc.č. 
3198/13 v KÚ Kuřim. Dle úsudku převodce, pruh může být o 1m kratší, než je celá jižní hranice pozemku tak, 
aby vznikla diskontinuita. 
 
1194/2000 - MěZ bere na vědomí zprávu ředitele kuřimské věznice Vězeňské služby ČR PhDr. Jiřího Mezníka. 
 
1195/2000 - MěZ schvaluje podněty a,b,c,d,e k projednání změny č.V schváleného územního plánu sídelního 
útvaru města Kuřimi. Potřebnou projektovou dokumentaci pro provedení změny si  předkladatel podnětu  hradí 
z vlastních zdrojů. 
 
1196/2000 - MěZ schvaluje zařazení do priority 2 akci „rekonstrukce VO v ulicích Husova, Farského, Zahradní, 
Třebízského a Štefanikova – další etapa „ v případě, že budou JME  a.s. realizovat další etapu rekonstrukce 
nízkého napětí  v uvedených  ulicích.  
 
1197/2000 - MěZ schvaluje jištění pohledávky SFŽP ČR za poskytnutí půjčky ve výši 4.756.000,- Kč na 
výstavbu kanalizace ul. Podhoří zástavou nemovitosti mateřské školy na ul.Zborovská (včetně pozemku) a lesů 
města Kuřimi. 
 
1198/2000 - MěZ schvaluje výstavbu nové Základní umělecké školy v Kuřimi dle návrhu stavby 
vypracovaného atelierem GALE  & PALAŠČÁK. 
 
1199/2000 - MěZ  vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí úvěru k výstavbě Základní umělecké školy.  
 
1200/2000 - MěZ schvaluje uzavření kupní smlouvy k objektu č.p. 902 „Kulturní dům“ za cenu 4,5 mil. Kč s 
vědomím, že daň z převodu nemovitostí  ve výši cca 800 tis. Kč hradí město Kuřim.  
 
1201/2000 - MěZ  bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření Města Kuřimi za rok 1999  s výrokem „ 
bez výhrad “ a následná přijatá opatření. 
 
1202/2000 - MěZ schvaluje prodloužení smluvního vztahu se společností Patria Asset Management a.s., Praha, 
na  dobu neurčitou a tím i uzavření dodatku ke smlouvě o správě portfolia. 
 
1203/2000 - MěZ schvaluje navýšení spravované částky společností Patria Asset Management a.s, Praha, na 
částku 15 mil. Kč. 
 
1204/2000 - MěZ schvaluje příspěvek 50% na úhradu výuky plavání žákům 2. a 3. tříd kuřimských základních 
škol. 
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1205/2000- MěZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši :  

-        3.780,- Kč MŠ Kuřim-Komenského  
-   2.280,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla  
-   5.000,- Kč ZŠ Kuřim-Jungmannova  
-   1.052,- Kč Českému svazu chovatelů  
-   4.440,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Kuřim na zakoupení plovoucího čerpadla  
-   5.000,- Kč ŠJ při ZŠ Kuřim - Jungmannova  
- 60.000,- Kč pro MDDM Kuřim 
-   8.816,- Kč na  opravu chodníku před obchodem Kuřim – Podlesí 

  Uplatněné podnikatelské OBOLY. 
 
1206/2000 - MěZ schvaluje zvolený postup při zabezpečení a převzetí  prodlouženého vodovodního řadu DN 
100 délky 48m  provedeného p. Michaelem Mertou. 
 
1207/2000 - MěZ schvaluje úlevu  6.000,- Kč z poplatku z prodlení ve v výši 13.404,- Kč (dle §2 nařízení vlády 
č. 142/1994 Sb.) paní Anně Svoradové, Kuřim, Tišnovská 892, za dlužné nájemné za podmínek : 

3. do konce roku 2000 uhradí  zbylou částku  
4. uzavře s městem Kuřim novou nájemní smlouvu - na dobu určitou  

 
1208/2000 - MěZ pověřuje vedení města jednáním ve věci II. etapy reformy veřejné správy, které povede k 

těmto cílům : 
  1.  Vyčlenění Kuřimi z Blanenského pověřeného úřadu III. stupně 

 2. Začlenění Kuřimi do takového celku, který bude respektovat přirozenou spádovost území  a 
současný správní obvod Kuřimi , zajistí odpovídající vliv města na  pověřený úřad III. 
stupně  a zajistí obyvatelstvu  servis státní správy v Brně nebo přímo v Kuřimi 

 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v  21:  hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RNDr.Igor Poledňák 
        starosta 

 
 
V Kuřimi dne 2.10.2000 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é     z á p i s u 
 
 
 
 
 
 
 Ing.Miloš Krupica          Petr Vodka 
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Přílohy:  
 
-  Pozvánka 
1,1A Majetkoprávní úkony, Dodatek č.2  
1B,C Plánek p.č. 3204/24, 3204/25, p.č.1220 
1D Mapka 
1E Mapka – zahrádky – lokalita ZŠ Komenského 
1F Veřejná zakázka pozemek p.č.35 k.ú. Kuřim 
1G Martin Slepánek – žádost o zápočet dluhu vůči městu 
2,2A Žádost o udělení výjimky Rajsiglová 
3, 3A  FRB, seznam žadatelů o půjčku z FRB 
4  Obyvatelé ubytovny Wolkerova a půjčky na byt. výstavbu, 
4A  INVESTRENT – ubytovna TOS Kuřim 
4B  Žádost p. K.Prchalové  
5,5A  Půjčky na bytovou výstavbu, seznam žadatelů 
6,6A  Žádost o navýšení dotace na TI, Plánek – Ing.  Havlíček 
7,7A  Změna č. V. ÚP, plánek - změny 
8,8A  Změna plánu investic, grafic. příloha 
9,9A  Nová  Základní umělecká škola 
10,10A  Kulturní dům, návrh kupní smlouvy 
11,11A  Zpráva o výsledku přezkoumání hosp. města 
12  Patria Asset  
13  Příspěvek na výuku plavání dětí 2. a 3. tříd ZŠ 
14,14A-E Podnikatelské Oboly 
15,15A  II. fáze reformy územní veřejné správy 
16,16A,B Členství a stanovy sdružení Region Tišnovsko, Městský úřad Tišnov – dopis 
16B  Stanovy REGION TIŠNOVSKO 
17  Žádosti o příspěvek z KF 
18 Výkup pozemku na Podlesí – přístup  k zahradám 
19 Jana Brázdová – žádost o prominutí nákladů za vyklizení bytu 
20,20A Irena Hrazděrová – žádost o splátkový kalendář  na úhradu dlužného nájemného, MSBK-

potvrzení dluhu 
21,21A  Prodloužení vodovodního řadu p.M.Mertou, grafic. příloha 
22  A.Svoradová – žádost o pominutí poplatku z prodlení 
-  Prezenční listina 
-  Návrhy usnesení návrhové komise. 
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