
 
MĚSTO  KUŘIM 
     Z á p i s 

 
ze zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 08/2000  konaného dne  13.11.2000 

 
Přítomni : RNDr.Igor Poledňák – starosta 
 Ing.Miloš Kotek – zástupce starosty 
 PaedDr.David Holman, MVDr.Lenka Horáková, Miloš Kotek st., Ing.Miloš Krupica, 

Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, Martin Vičar, Petr Vodka, Vladislav Zejda 
Ing.Frant.Veselý - tajemník 

  
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
Ověřovatelé zápisu : M.Uchytil a M.Kotek st. 

      Hlasováno : pro  9 
Návrhová komise: Ing.M.Krupica a P.Vodka 

     Hlasováno : pro 9 
 
Program : 
1. Majetkoprávní  úkony a bytová agenda 
2. Finanční záležitosti 
3. Územní plán a výstavba města 
4. Fond na podporu kulturní a spolkoví činnost 
5. Různé 
Úvodem jednání přítomno 9 členů  ZM, program schválen. 
 
Dr.Holman se úvodem dotázal  Ing.Veselého, zda bude v letošním roce zajištěn provoz kluziště před ZŠ 
Komenského. 
Ing.Veselý sdělil, že jsou podnikány kroky, aby kluziště v letošním roce bylo v provozu. V plnění z posledního 
zasedání zastupitelstva je 12 úkolů. 
 

1.  Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. Manž. Ing. Miloš a Miloslava Krupicovi, Kuřim, Třebízského 1073 – odprodej 

pozemku parc.č. 382/7 o vým. 7 m2 (příl. 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1209/2000 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 382/7 k.ú.Kuřim  o vým. 7 m2 manž. 

Krupicovým, Kuřim, Třebízského 1073 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady 
nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 9 
 
Usn. MR číslo 315/2000 ze dne 7.9.2000 byl schválen  adresný záměr odprodat manž. Krupicovým pozemek 
parc.č.  382/7 k.ú.Kuřim  o výměře  7 m2  zastavěný objektem výrobní haly, ul.Tyršova v Kuřimi. Původně, na 
dnes zastavěném pozemku stála zeď, která po demolici byla nahrazena obvodovou zdí výrobní haly. 
Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn -  bez připomínek. 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.2. Převod pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim – zahrada o vým. 668 m2 dle zák.č. 95/1999 

Sb. (příl. 1B) 
 
Přijaté usnesení : 1210/2000 - ZM schvaluje bezúplatné nabytí státního pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim o 

výměře 668 m2 – zahrada do vlastnictví obce v souladu s  § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 
Sb. Předmětný pozemek je  dle schváleného územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  
součástí stávající plochy pro bydlení v RD (UBc). 

Hlasováno : pro 9 
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Šetřením  správní odbor MěÚ v Kuřimi zjistil, že pozemek parc.č. 1986 k.ú.Kuřim – zahrada – o výměře 668 m2 
přešel dle návrhu Pozemkového fondu ČR ze dne 23.5.2000 v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona číslo 229/1991 
Sb. v platném znění do majetku ČR-Správce pozemkový fond ČR.     
Jedná se o pozemek bezprostředně přiléhající k objektu pošty v Kuřimi na ulici Legionářské. Na jednání MR dne 
17.10.2000 byl předložen návrh na převod tohoto pozemku z majetku státu do vlastnictví obce a jeho následné 
využití  k vybudování parkoviště v uvedené lokalitě. Schválená ÚPD toto nevylučuje.  V zóně (UBc)  jsou  , 
odstavná stání na pozemcích a pozemky pro parkování a garážování vozidel přípustná pod podmínkou, že 
nebude obtěžováno okolí. 
MR usn. číslo 383/2000 doporučila MZ schválit nabytí poz.parc.č. 1986 o vým. 668 m2 do  vlastnictví obce. 
Schváleno bez připomínek 
         Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.3. Budoucí odprodej pozemků v průmyslové zóně (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1211/2000 - ZM schvaluje  budoucí odprodej  pozemku parc.č. 2996/11 o výměře 1643 m2, 

parc.č. 2996/1 o vým. 6666 m2, 2996/16 o vým. 2813, 2996/17 o vým. 2717 m2, 2996/15 o 
vým. 286 m2, 2996/14 o vým. 2945 m2, 2996/13 o vým. 5854 m2, 2996/12 o vým. 2690 vše 
dle návrhu GP zak.č. 1347-170/2000 (celková výměra 25.614 m2)   do id. spoluvlastnictví 
nebo po jednotlivých dílech,  firmám Gromathic s.r.o., Kampos, s.r.o. Elektrobock CZ s.r.o. 
za cenu 200,- Kč/m2 pozemku + náklady a daň z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 9 
 
Usn. MR číslo  344/2000 ze dne 19.9.2000 byla vyhlášena veřejná nabídka na budoucí odprodej pozemků 
v průmyslové zóně – lokalita „Záhoří do klínů“ o celkové výměře 25.276 m2. Jedná se o pozemky, které město 
Kuřim nabude do vlastnictví v souvislosti s výstavbou retenční nádrže. Od 21.9.2000 byla nabídka zveřejněna. 
V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru požádali o odprodej následující firmy : 
- Gromathic s.r.o., Kuřim, Tišnovská 305 
- Kampos s.r.o., Kuřim, Zámecká 1034 
- Elektrobock CZ s.r.o. 

Výše uvedené společnosti vystupují jako sdružení investorů, kteří mají představu o budoucím rozdělení 
předmětných pozemků na tři samostatné celky, když na každém z těchto celků bude realizovat stavbu vždy 
každý z žadatelů. 
Dle návrhu GP zak.č. 1347-170/2000 zprac. spol.s.r.o. Hloušek  skutečná výměra pozemků v průmyslové 

zóně činí 25.614 m2 (za předpokladu realizace všech výkupů včetně nabytí pozemku z majetku ČR-Poz.fondu 
do vlastnictví obce).  
Schváleno bez připomínek. 

      Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : Němcová 
 
 
1.4. Manželé Vašekovi, Kuřim, Třebízského 337 – žádost o odprodej  pozemku parc.č. 

925/2 k.ú.Kuřim o výměře 75 m2, pozemku parc.č. 926/2 k.ú.Kuřim o výměře 26 m2 
(příl.1D) 

 
Přijaté usnesení : 1212/2000 - ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 925/2 k.ú.Kuřim o 

výměře 75 m2 a pozemku a prc.č. 926/2 k.ú. Kuřim o výměře 26 m2 vlastníkům nemovitosti 
čp. 201 v Kuřimi, ul. Podhoří  - manž. Vašekovým – za cenu 50,- Kč/m2 pozemku 
s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 9 
 
Manž.Vašekovi požádali město Kuřim o odprodej pozemku parc.č. 925/2 a 926/2 k.ú.Kuřim z důvodu, že 
koupili nemovitosti – RD čp. 201 se stav.pozemkem parc.č. 925/1 a zahradou parc.č. 926/1 vše v  Kuřimi, 
ul.Podhoří v dobré víře, že k zakoupeným nemovitostem patří i poz.parc.č. 925/2 a 926/2, neboť tyto po léta 
vlastníci RD čp. 201 užívali a jsou zaploceny jednotným oplocením. K zjištění, že posledně jmenované pozemky 
jsou vlastnictvím města Kuřimi vyšlo najevo až po podpisu kupní smlouvy.  Jedná se o prakticky o pozemky, 
které dříve byly součástí potoka Kuřimky, po jeho regulaci došlo k posunutí koryta a  pozemky zůstaly mimo 
koryto toku. Přestože pozemky jsou v mapě vyznačeny (pouze čerchovaně), v katastru nemovitosti zapsány 
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nejsou, jsou  součástí pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 2539/3 
k.ú.Kuřim o výměře 101 m2 – vlastník Město Kuřim.  
Vzhledem k tomu, že na pozemky nemá město Kuřim, jako jejich vlastník přístup, doporučuje SO tyto 
majetkově dořešit formou odprodeje. 
Schváleno bez připomínek.         

 Předkládá : RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.5. Anna Ivanovová, Kuřim, Školní 852 – žádost o pozastavení a prominutí penále za 

vyúčtování služeb za rok 1997, 1998 (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1213/2000 - ZM schvaluje pozastavení navyšování poplatku z prodlení od 1.3.2000 

s podmínkou úhrady pravidelných měsíčních splátek ve výši 500,-Kč pod ztrátou výhody 
splátek, až do zaplacení částky 6.140,- Kč (zůstatek dluhu k 25.10.2000 – 1.913,- Kč, 
poplatek z prodlení k 1.3.2000 – 4.227,- Kč) za vyúčtování služeb za rok 1997 a 1998  
nájemcům bytu číslo 852/1 v Kuřimi, ul. Školní manž.Ivanovovým 

Hlasováno : pro 9 
 
 
Paní Anna Ivanovová požádala o pozastavení  a prominutí  penále za vyúčtování služeb za rok 1997 a 1998 
s ohledem na špatnou finanční situaci rodiny, která ji nedovolila dlužnou částku splácet. Dluh rodina začala 
splácet pravidelnými měsíčními splátkami od měsíce března t.r. 

        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje   : Malá 

Připomínky:: 
Dr.Holman – navrhuje, aby město např. prostřednictvím SMK umožnilo těm, kteří mají problémy s platbami 

městu, zaměstnat  na veřejně prospěšných pracích. Pokud by  dlužníci odmítli tímto způsobem 
splatit své dluhy,  město by pak mělo k tomuto postoji přihlédnout při svém rozhodování  těchto a 
podobných případů dlužníků města. 

Dr.Poledňák - navrhuje zvýšení splátek z 100,-/měsíc na 500,-/měsíc. 
P.Vodka  doplňuje do návrhu usnesení  text „pod ztrátou výhody splátek“. 
 
 
 
V 17:15 hod se  dostavil Dr.J.Marek – přítomno 10 členů ZM. 
 
1.6. Vladimír a Elena Lúčkovi – obnovení nájemní smlouvy k bytu 1260/19 (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1214/2000 - ZM schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu Nádražní 1260 s manž. 

Vladimírem a Elenou Lúčkovými. Smlouva se uzavře na dobu určitou tři měsíce a v případě 
řádné úhrady nájemného se prodlužuje dle § 676 OZ. Dále MZ schvaluje manž Lúčkovým 
úlevu ve výši 5000 na poplatku z prodlení a to za podmínky, že zbylou část poplatku 
z prodlení uhradí v pravidelných měsíčních splátkách po 1000 Kč, pod ztrátou výhody 
splátek. 

Hlasováno : pro 10 
 
Vladimír Lúčka měl pronajat byt z pořadníku a to na dobu určitou dva roky. Po dvou letech dlužil na nájemném 
a proto byl s ukončením doby nájmu podán návrh k soudu na vyklizení bytu. Soud vyklizení potvrdil. Pan Lúčka 
pod touto hrozbou mobilizoval zdroje a uhradil veškeré dlužné nájemné i poplatek z prodlení ve výši 13 tis. Kč. 
K dnešnímu dni tedy dluží pouze poplatek z prodlení ve výši 10485 + 1536 tj. 12021 Kč. S ohledem na 
skutečnost, že pan Lúčka byl zaměstnancem Zetoru, který měl velké potíže s vyplácením mezd a také, že uhradil 
již více než 13 tis. za poplatek z prodlení (což sanuje úrok) předkladatel po konzultaci s p. Lhotákovou a 
Coufalovou navrhuje, aby se nájemní smlouva obnovila a odpustilo se mu ze zbylého dlužného poplatku 5tis.za 
předpokladu, že obratem uhradí 4225 Kč nákladů na soudní řízení a zbylý poplatek z prodlení uhradí 
v pravidelných měsíčních splátkách po 1000 Kč.  

    Předkládá: RNDr.I. Poledňák 
Připomínky: 
Připomínky z předchozího projednávaného bodu platí i v případě manž.Lúčkových. 
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1.7. Stažení žaloby na vyklizení bytu – p.Lenka Sýkorová, Kuřim, Nádražní 1260 
(příl.23) 

 
Přijaté usnesení : 1215/2000 - ZM schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu Nádražní 1260/59 s p.Lenkou 

Sýkorovou. Smlouva se uzavře na dobu určitou tři měsíce a v případě řádné úhrady 
nájemného se prodlužuje dle § 676 OZ.  

Hlasováno : pro 10 
 
Rozhodnutím MěR  č. 415/99 byla dne 1.11.1999 podána u Okresního soudu Brno-venkov  žaloba na vyklizení 
bytu, jeho vydání  žalobci a úhradu dlužné částky ve výši 20.578,- Kč s příslušenstvím paní Lenky Sýkorové, 
bytem Nádražní 1260/59, Kuřim.  Dne 25.10.2000 sdělil  správce bytů Investservis, že k uvedenému dni 
jmenovaná zaplatila veškeré dlužné nájemné,  služby a poplatek z prodlení. Zbylý poplatek z prodlení a náklady 
v celkové  výši 10.498,- Kč  zaplatila jmenovaná  dne 10.11.2000. Současně s tím požádala o  obnovení nájemní 
smlouvy  a zavázala se včas platit nájemné vč. záloh na služby spojené s předmětným bytem. V současné době 
za byt řádně a včas platí. 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: Schneiderová 
 
 
 
1.8. Městský dům dětí a mládeže Kuřim – schválení snížení nájemného pro rok 2000 

(příl.24) 
 
Přijaté usnesení : 1216/2000 - ZM schvaluje snížení nájemného Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, 

Legionářská 338 za pronájem objektu bývalého Dělnického domu  pro rok 2000 na částku 
20.000,- Kč 

Hlasováno : pro 10 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že vedoucí MDDM Kuřim pí. Zejdová disponuje pro letošní rok z OŠÚ s částkou 
pouze 20.000,- Kč k úhradě nájemného, požádala o snížení pro rok 2000 o ½. Dle NS ze dne 23.11.995 je 
nájemné  stanoveno ve výši 40.000,-Kč/rok. Částka ve výši 20.000,- Kč bude poukázána Městu Kuřim a 
následně bude použita k rekonstrukci topení v objektu MDDK.  
Schváleno bez připomínek. 
          Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
         Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 

2. Finanční záležitosti 
 
2.1. Dotace z rozpočtu OkÚ Brno – venkov (příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1217/2000 - ZM bere na vědomí varianty možného čerpání dotací z rozpočtu a přebytku 

hospodaření OkÚ Brno-venkov 
Hlasováno : pro 10 
 
Okresní úřad připravuje v závěru kalendářního roku finanční transfery do rozpočtu obcí a to klíčem dle počtu 
obyvatel. Tento klíč je dohodnut v okresním shromáždění. Pro očekávaný časový stres v závěru roku, je také 
dohodnuto mezi obcemi a okresním úřadem, že v případě potřeby budou příjemci dotace pověřená města a tyto 
rozhodnutím svých zastupitelstev obdržené prostředky dále přerozdělí do příslušného regionu. Jedná o 
gentlemanskou dohodu mezi obcemi upozorňujeme na tuto v předstihu, aby kdo z členů zastupitelstva takovou 
dohodu odmítá, vyslovil své odmítnutí předem. Potom by přerozdělení provedla jiná obec.  

 
   Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
    

 
 
2.2. Úvěr na dostavbu ZUŠ (příl.4A) 
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Návrh usnesení: MZ schvaluje přijetí úvěru na dostavbu ZUŠ  ve výši  20 mil. Kč dle závazné nabídky, s datem  
splatnosti 5 roků. 

Hlasováno : pro 6, zdrželi se 4  - návrh neschválen 
 
Dle usnesení MZ bylo osloveno 5 bankovních ústavů pro zaslání závazných nabídek k poskytnutí úvěru na 
dostavbu ZUŠ a případně i na financování koupě Kulturního domu. Ve variantě A jsme poptávali 20 mil. Kč na 
dostavbu ZUŠ a koupi KD, ve variantě B pouze 10 mil. Kč na dostavbu ZUŠ. Došlé nabídky byly posouzeny ( 
přehled je v tabulce v příloze ) a fin. odbor doporučuje do užšího výběru zařadit nabídky Komerční banky a.s. a 
České spořitelny a.s. Vzhledem k tomu, že ČS v nabídce neuvedla pevné procentuální sazby, bude o nich během 
tohoto týdne jednáno a tyto budou upřesněny na zasedání MZ 13.11.2000. V případě, že nebudou tyto sazby 
konkurenceschopné sazbám KB, je navrhováno přijetí hypotečního úvěru ve variantě A od KB se sazbou 6,7 % 
na dobu 5 – ti let ( splatnost úvěru může být i delší ) s tím, že po této době lze úvěr splatit nebo jednat o nové 
sazbě.      

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

Diskuze: 
Dr.Poledňák - navrhuje přijmout od  Komerční banky dle nabídky (a výběrového řízení na poskytnutí úvěru) 

hypoteční úvěr ve výši 20 mil. s úrokem 6,5 % na 5 let . 
Dr.Holman -   dle svých slov nepochybuje o nutnosti přijatí úvěru na stavbu ZUŠ, navrhuje však rozhodnutí 

odložit a projednat na finanční komisi jeho výši v kontextu rozpočtu města na příští roky. 
Dr.Poledňák – informace byla dostatečně zdůvodněna, předkládaný návrh byl dopředu předjednán. Nabídky  

nejsou neomezeně platné. 
 
 
 
2.3. Půjčka obci Hvozdec (příl.5A) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky obci Hvozdec ve výši 200tis. s úrokem 6,5%. Půjčka bude 

splácena v pravidelných měsíčních splátkách 10tis. Kč počínaje červencem roku 2001 a ručena 
směnkou. 

Hlasováno : pro 7, proti 3 – návrh neschválen 
 
Odůvodnění - opis žádosti o finanční výpomoc 
Vážený pane starosto, 

Obec Hvozdec se obrací na Vás a Vaše zastupitelstvo s žádostí o poskytnutí přechodné finanční 
výpomoci (například formou půjčky) ve výši 150.000,- Kč – 200.000,- Kč. Tyto prostředky potřebuje obec mít 
v počátku následujícího roku k financování akce „Vestavba zasedačky OÚ a prostor k veřejnému zasedání“ 
v budově OÚ. Jedná se o půdní vestavbu , která je částečně dotovaná z prostředků MMR  z fondu  pro obnovu 
venkova (dotační titul č.7). Ten nám byl v tomto roce přiznán. O další částku budeme žádat v  následujícím roce. 
Ta  nám bude k disposici nejdříve v polovině  roku.Poněvadž práce je nutno provádět průběžně, od počátku 
roku,zajišťujeme si prostředky touto formou.  

Pokud by Vaše zastupitelstvo nám tuto výpomoc schválilo a poskytlo, usnadní se nám včasné zahájení a 
realizace celé akce v příštím roce.Splácení výpomoci navrhujeme formou pravidelných měsíčních splátek. 
Půjčku chceme mít vyrovnánu nejpozději do poloviny roku. 2002. Naše snaha je, učinit tak ještě do konce roku 
2001.Formu ručení dohodneme v dalším jednání. 

Za pochopení naší situace a poskytnutí Vaší výpomoci předem děkuji  
Ing.Košvica František, starosta- 

   Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
Poděkoval voličům za důvěru ve volbách za sebe a ODS v Kuřimi, seznámil přítomné s výsledky voleb 
do zastupitelstva brněnského  kraje a v 17:35 odchází na jednání zastupitelstva  brněnského kraje. Přítomno 9 
členů zastupitelstva. 
 
Vedení jednání ZM se ujal Ing.Kotek. 
 
 
 
 
 

 5



2.4. TJ SOKOL Kuřim – žádost o půjčku  (příl.č. 6A) 
 

Přijaté usnesení : 1218/2000 - ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim 
ve výši 30 000 Kč a datem splatnosti 30.4.2001. . 

Hlasováno : pro 9 
 
24.10.2000 se na Město Kuřim obrátili dopisem jednatelka a starosta  SOKOLA Kuřim, se žádostí o poskytnutí 
bezúročné půjčky ve výši 30 000 Kč k překlenutí přechodného období, za které nebyly inkasovány platby za 
nájem Sokolovny. SOKOL již obdobnou půjčku od města obdržel v loňském roce a ta byla řádně splacena. 
Dopis Sokola je v příloze.  
Schváleno bez připomínek. 

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

 
 
2.5. Vyúčtování Kuřimského kulturního léta (příl.7A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1219 - ZM schvaluje vyúčtování příjmů a výdajů Kuřimského kulturního léta a konstatuje, 

že celková ztráta pro  Město Kuřim činí po započtení sponzorských darů 157 467 Kč 
 
Přijaté  usnesení : 1220/2000 - ZM děkuje všem pořadatelům a sponzorům Kuřimského kulturního léta za 

pomoc při oživení kulturního života ve městě. 
 
Kuřimské kulturní léto probíhalo od května do 23. září 2000 s výjimkou jediné akce na zámeckém nádvoří v 
Kuřimi. V rámci léta bylo uspořádáno 10 kulturních představení + promítání kinematografu bratří Čadíků. 
Pořadatelem bylo volné sdružení pořadatelů. Pořadatelé předkládali na radnici vyúčtování všech příjmů a výdajů 
s tím, že rozdíl (ztrátu i zisk) neslo Město Kuřim. Město Kuřim zajišťovalo pořadatelům nezbytný servis ( 
propagace akcí, zajištění dopravy, výlep plakátů jak v Kuřimi tak i v širokém okolí, zajištění sponzoringu a plně 
zajišťovalo provoz letního kina). Protože některé faktury dobíhaly až do října, je vyúčtování předkládáno až nyní 
(viz. příloha). Ve vyúčtování jsou znaménkem „minus“ označeny výdaje a ztráty, bez znaménka jsou uváděny 
příjmy a zisk.  Ke každé akci existuje podrobný soupis  příjmů a nákladů včetně tržeb ze vstupného, u letního 
kina je tento soupis proveden po blocích kino I a kino II. Rozdíl příjmů a nákladů činil 212 467,34 Kč. Město 
Kuřim získalo na uspořádání Kuřimského kulturního léta finanční sponzorské dary ve výši 45 000 Kč a naturální 
dar v hodnotě 10 000 Kč. Po započtení všech sponzorských darů činí ztráta – dotace kulturního léta pro město 
Kuřim 157 467,34 Kč. Sponzory kuřimského kulturního léta byli: TOS KUŘIM – OS, s.r.o., Slévárna Kuřim a.s. 
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM s.r.o., LIGNOBETON, s.r.o., VENTA s.r.o., MAREŠ s.r.o. STAVIVA 
Návštěvnost jednotlivých akcí byla rozdílná a ovlivnila ji nejen „atraktivita akce“, ale i počasí a další vlivy (např. 
přenos sledovaných akcí v televizi, souběh s jinou podobnou akcí v blízkosti a pod.), které pořadatelé nebyli 
schopni ovlivnit. Akcí Kuřimského kulturního léta (mimo Gambrinus rock, který byl financován zcela odděleně) 
se zúčastnilo 3 335 platících osob, bylo vydáno 400 ks volných vstupenek a dále vstupenky pro sponzory.  
Do budoucna doporučuji podpořit iniciativu pořadatelů kulturního léta v obdobném rozsahu jako v letošním roce 
s tím, že bude třeba lépe připravit propagaci jednotlivých akcí a předpokládám, že úlohu hlavního organizátora 
by mohl plnit vedoucí či manager kulturního domu. 
 Vyhodnocení letošního Kuřimského kulturního léta nechť si každý udělá sám na základě vlastních zkušeností. 
 
                                                                                                            Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
Průběh hlasování a diskuze: 
1. hlasování : pro oba návrhy - pro 8, zdržel se 1 – neschváleno. 
Ing.Kotek se dotázal p.Uchytila, zda má něco proti vyúčtování KKL. 
p.Uchytil - nikdo se nepozastavil nad tím, jestli tato akce (KKL) měla nějaký význam, na každé kulturní akci 

byla ztráta  několik desítek Kč. 
Ing.Kotek - nyní je ale předloženo ke schválení vyúčtování KKL a ne úspěšnost jednotlivých  akcí. 

Zastupitelstvo  na KKL schválilo částku 200 tis. Kč (bez toho, zda bude nebo nebude ztrátové). 
Dr.Holman  je toho  názoru, otázka poptávky a nabídka kulturních v Kuřimi je věcí vývoje, že předem nelze 

odhadnout, co bude kuřimská veřejnost žádat- toto KKL bylo zkušební. 
p.Uchytil nesouhlasí  s tím, že město vydá na nějakou akci peníze bez „zaručeného“ kladného „výsledku 

hospodaření“. 
Ing.Kotek dále podotkl, že  návštěvnost jednotlivých akcí byla ovlivněná faktory jako počasí, souběžné kulturní 

a sportovní akce, které pořadatel nemohl předem ovlivnit. 
     Zdůraznil, že nyní je potřeba schválit KKL účetně. 

 6



 
2. hlasování o obou návrzích současně : pro 9 - schváleno 
 
 
2.6. Podnikatelský OBOLUS (příl.8A) 
 
Přijaté usnesení : 1221/2000 - ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.905,- Kč MŠ Kuřim . 

Komenského – uplatněný podnikatelský  OBOLUS. 
 
Přijaté  usnesení : 1222/2000 - ZM schvaluje převod  finančních prostředků ve výši 8.480,- Kč MŠ Kuřim – 

Komenského – uplatněný podnikatelský OBOLUS. 
 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 9 
 
Dne 4.10.2000 se dostavili  manž. Margit a Pavel Skřičkovi a uplatnili  na předepsaném tiskopise podnikatelský 
OBOLUS – p- Skřičková ve výši 8.480,- Kč a p.Skřička ve výši 9.905,- Kč. Tyto finanční  prostředky oba určili 
MŠ Kuřim – Komenského (účel: dle uvážení ředitelky MŠ). 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: FO 
 
K dopisu PaedDr.D.Holmana (příl.9), v němž vyzývá členy zastupitelstva k jednání nad rozpočtem města, nebyla 
žádná diskuze, ani přijato usnesení. 
 
 
 

3.Územní plán a výstavba města 
 
3.1. Schválení změny č. IV ÚPN SÚ města Kuřimi sestávající se ze změn CH, J, K a L 

(příl.10A) 
 
Přijaté  usnesení : 1223/2000 - ZM schvaluje změnu č. IV územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 

sestávající se ze změn CH,J, K a L dle přiloženého návrhu. 
Hlasováno : pro 9 
 
Přijaté usnesení : 1224/2000 - MěZ vydává OZ vyhlášku města Kuřimi, kterou se mění a doplňuje vyhláška 

města Kuřimi čís. 9/1998 z 9.11.1998 o závazných  částech ÚP města Kuřimi,ve znění 
pozdějších předpisů. 

Hlasováno : pro 9 
 
      Na základě zjištěných skutečností ohledně změny č. IV sestávající se ze změn CH, J, K, L a dle usn. Mz 
1077/2000 ze dne 17.4.2000 a usn. MZ  119/2000 ze dne 29.5.2000 předkládá odbor výstavby MěZ ke schválení 
koncept a návrh změny č. IV územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi. Zadání změny č. IV bylo 
schváleno usnesením MěZ 1140/2000 ze dne 10.7.2000. Na základě zadání byl vypracován koncept a návrh 
změny č. IV a  zahájení projednání  bylo oznámeno  dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým 
osobám. 
      Důvodem pořízení změny CH územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je skutečnost, že budoucí 
vlastník pozemků p. č. 2740, 2741 a 2742 v k.ú. Kuřim v zastoupení požádal město o možnost  změny ze zóny 
individuální rekreace (dle schváleného územního plánu města Kuřimi) na zónu výroby, skladování a distribuce. 
Parcela leží v současně zastavěném území města na  ul. Tišnovská, nyní je pozemek  užíván jako zahrádka. 
     Dle usn. 1140/2000 MěZ ze dne 10.7.2000 byly z dalšího projednávání vyjmuty parcely 2733 a 2734 v k.ú. 
Kuřim, které byly také předmětem zadání změny. 
      Důvodem pořízení změny J  územního plánu  sídelního útvaru města Kuřimi vyvolanou městem je 
skutečnost, že o lokalitu K2.1 a K2.3 v průmyslové zóně města Kuřimi, která je schválená ÚPN jako lokalita 
občanského vybavení a služeb není v dnešní době zájem a tudíž je záměr tuto lokalitu změnou zařadit do zóny 
smíšené (výroba, skladování a distribuce s vestavbou občanského vybavení).  Součástí je také změna zaznačení 
funkčního využití lokality  K 2.2. , která je ve SÚPN zaznačena jako veřejně prospěšná stavba  (výstavba vstupní 
rozvodny Pod Toskou) zóna občanského vybavení a služeb.  Tato stavba dle regulativů SÚPN bude změnou 
zařazena do plochy tercieru, administrativy, výrobních a technických služeb. 
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     Jedná se o části pozemků p.č. PK 1221, PK 1222/1, PK 1220, PK 1217 a PK 2993/1 v k.ú. Kuřim. Tyto 
pozemky se nacházejí mimo zastavěné území města a jsou nyní užívány jako zemědělská půda (neobdělávány). 
     Důvodem pořízení změny K územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi vyvolanou městem je 
skutečnost, že  konkrétní zájemce o výstavbu sportovního areálu v bezprostřední blízkosti  pozemků p.č. 2384 a 
2385 v k.ú. Kuřim, které jsou určeny SÚPN jako biokoridor a biocentrum Vodního toku Kuřimka N(E)1 má 
zájem na těchto pozemcích vybudovat sportovní  venkovní hříště příslušných k areálu. Z tohoto důvodu je nutno 
provést změnu na plochy sportovní a rekreační a převést část biokoridoru, kterého se změna týká do jiné lokality, 
umístěné v bezprostřední blízkosti toku Kuřimka (viz studie). Min. šířka 15 m biokoridoru zůstane zachována. 
Na vytypovaný pozemek dle studie bude převedeno cca 1350 m2 plochy biokoridoru.  
   Tyto pozemky se nacházejí v zastavěné části města a jsou nyní užívány jako zeleň. Vytypovaný pozemek se 
nachází mimo zastavěnou část města. 
   Důvodem pořízení změny L územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi je skutečnost, že budoucí vlastník 
pozemků p. č. 5,7,8,9 a 2772 určených SÚPN jako zóna pro bydlení v byt. domech a pozemky p.č. 769,2770/1, 
2770/2 a 2771v k.ú. Kuřim určených SÚPN jako stávající zóna pro bydlení (lokalita Starý dvůr). Konkrétní 
zájemce o tyto pozemky má zde zájem vybudovat sídlo výzkumného ústavu pro účely výzkumu  stavebních 
hmot a k tomu přidruženou výrobu, dle bližšího investičního záměru uvádí také servis, administrativu a výrobu 
kompozitů pro stavebnictví. 
   Z výše uvedených důvodů je nutno provést změnu na plochy určené pro terciér, administrativu, výrobní a 
technické služby. Lokalita se nachází v bezprostřední blízkosti lokality určené návrhově pro bytovou výstavbu.  
      Parcely leží v současně zastavěném území města na  ul. Tišnovská, v současné době je areál nevyužívaný. 
 
    Oznámení o projednání konceptu a návrhu bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 24.8.2000 do 22.9.2000. 
Dotčené orgány se vyjádřily do 10.10.2000, jednání s veřejností bylo dne 7.9.2000 s možností vyjádření se do 
10.10.2000.  K projednávání byly doložena veškerá kladná stanoviska DOSS. Námitky nebyly vzneseny.  
 

                  Předkládá: Ing. Veselý František 
                        Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
 
3.2. Projednání návrhu zadání změny č. IVa územního plánu sídelního útvaru města 

Kuřimi (příl. 11A) 
 
Přijaté usnesení : 1225/2000 - ZM schvaluje  zprávu o projednání návrhu zadání změny č. IVa  sestávající ze 

změny „H“ územního plánu sídelního útvaru města  
Hlasováno : pro 9 
 
Hlavní důvode změny – umožnit výstavbu občanské aktivity. 

Na základě schváleného podnětu usn. MěZ 1157/2000 ke změně č.IVa ÚPN SÚ předkládá odbor výstavby 
MěZ ke schválení projednané  zadání změny č. IVa územního plánu SÚ města Kuřimi, sestávající se ze 
změny H.  Bylo zpracováno zadání změny č.IVa a zahájeno projednání návrhu zadání změny č. IVa. Toto 
bylo oznámeno  dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.  Důvodem pořízení této 
změny je skutečnost, že schválený ÚPN SÚ města Kuřimi  řeší náměstí 1. května  návrhem ploch občanského 
vybavení, návrhem ploch dopravy a část ponechává jako plochy stávajících místních komunikací. Význam 
centrální zóny jako rozvojové a současně nejvýznamnější přestavbové plochy pro rozvoj městských funkcí je 
uveden v návrhu regulativů územního rozvoje. Z těchto důvodů je proto nutné v grafických přílohách 
centrální zónu jednoznačně vymezit jako funkční využití pro občanskou vybavenost (fialová barva). 
     Zadání bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 4.9.2000 – 4.10.2000. Dotčené orgány se vyjádřily do 
4.10.2000, jednání s veřejností bylo dne 19.9.2000 s možností vyjádření se do 19.10.2000.  K zadání nebyly 
uplatněny žádné podněty. Stanoviska DOSS byla kladná.  

   Předkládá: Ing. Veselý František 
           Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
3.3. Projednání změny regulativů  schváleného územního plánu sídelního útvaru města 

Kuřimi (příl.12) 
 
Přijaté usnesení : 1226/2000 - ZM schvaluje změnu  ÚPN města Kuřimi závazných regulativů v čl. UB5 na 

regulativy směrné. 
Hlasováno : pro 9 
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Odbor výstavby a územního plánování  předkládá :  

             1) Změna návrhu regulativů územního rozvoje platných pro zónu U: 
  jedná se o zónu UB, která je zónou určenou především pro bydlení. Zóna je vybavená zařízeními obchodu a 
služeb, které mají obslužný charakter k bydlení, jakož i technickou infrastrukturou, kterou využívají stávající, 
v zóně roztroušené provozovny výrobních aktivit bez škodlivých účinků na širší obytné prostředí.  Ve 
stávající zástavbě jsou územně  stabilizované mateřské školy a jesle, provozovny obchodu a služeb, včetně 
drobných řemeslných a výrobních aktivit, jejichž provoz  a rozvoj bude regulován.  Změna se týká   
podmínek využití území,  čl. UB5 – Zvláštní ochrana architektonického     výrazu (materiály a povrchy v 
exteriéru).  Zde je nutno provést změnu   regulativů  v tom smyslu, že budou nadále brány pouze jako 
směrné, doporučující a nikoliv závazné.  

        Tuto změnu lze přímo schválit zastupitelstvem, aby regulativy stanovené v čl. UB5 byly nadále 
považovány pouze za směrné a nikoliv závazné. Podrobnosti, do kterých jsou regulativy vypracovány 
neodpovídají územnímu plánu sídelního útvaru města, ale regulačnímu plánu, kde je tato podrobnost 
vyžadována zákonem a jeho prováděcí vyhláškou.  I když regulativy byly zpracovány v rozsahu regulačního 
plánu, jako regulační plán však projednány nebyly a proto jsou  neopodstatněné. 

 
  Předkládá: RNDr. I.Poledňák 

        Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
 
3.4. Projednání urbanistické studie  dostavby rozvojového území  - lokality B 3 – Kuřim 

„Za sv. Jánem“ (příl.13A) 
 
Přijaté usnesení : 1227/2000 - ZM bere na vědomí zprávu o projednání studie dostavby rozvojového území – 

lokality B 3 – Za sv. Jánem – Kuřim. 
Hlasováno : pro 9 
 
 Na základě  dalšího zájmu o výstavbu RD v lokalitě B 3 byla vypracována Ing. arch. Pavlem Strážnickým studie 
dostavby této lokality.  Jedná se o  dostavbu  RD. Odbor výstavby  předkládá MěZ tuto záležitost k informaci.  
Dle vyjádření BVK  a.s. Brno je možná zástavba  jen 7 RD oproti studii, zbývající RD není možno gravitačně 
zásobovat. Studie byla projednávána na komisi výstavby dne 15.3.2000, 6.9.2000 a 25.10.2000. Komise 
konstatovala, že nemá námitky k předložené studii zástavby RD v uvedené lokalitě. 

 
  Předkládá: RNDr. I.Poledňák 

                          Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová 
 
 
 
3.5. Urbanistická studie  na lokalitu Záhruba B2 (příl.14A,B.C) 
 
Přijaté usnesení : 1228/2000 - ZM bere na vědomí zprávu o projednávání studie zástavby rozvojového území 

– lokality B2 – Záhruba. 
Hlasováno : pro 9 
 
Na základě  zájmu o výstavbu RD v lokalitě B 2- Záhruba byla vypracována projektovou kanceláří Hexaplán 
International s.r.o., Brno studie zástavby této lokality. V lokalitě je umístěno 11 RD, z toho 5 RD na pozemku 
p.č. 1263 ve vlastnictví města, tenisový kurt a rybník.  Odbor výstavby  předkládá ZM tuto záležitost 
k informaci. Studie byla projednána na komisi výstavby dne 12.4.2000, kde bylo konstatováno, že výstavba 6 
RD je v souladu se schváleným ÚPN SÚ města Kuřimi a dne 6.9.2000, kde bylo konstatováno, že je nutno 
zachovat koridor pro veřejně prospěšnou stavbu komunikace dle schváleného ÚPN SÚ města Kuřimi, napojení 
na veřejné sítě a jejich prodloužení – voda, plyn, kanalizace a prověření reálnosti situování chovného rybníka 
v zátopovém území budoucí retenční nádrže a využití pozemku města pro výstavbu RD.  Na odbor výstavby byla 
předložena studie, která řeší uvedenou lokalitu, a byla dodána kladná vyjádření k napojení inženýrských sítí 6 
RD. Napojení 5 RD je řešeno individuelně. Vyjádření BVK souhlasí s prodlouženým soukromým vodovodem a 
kanalizací. Přístupové komunikace jsou řešeny z části po pozemcích města z větší části po soukromých. 
K záměru zástavby bylo vydáno vyjádření města Kuřimi ze dne 11.10.2000, na které stavebník dosud 
nereagoval.  

Předkládá:RNDr.I.Poledňák 
Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová  
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3.6. Závěrečné hodnocení výstavby „Rekonstrukce sítě VO v Kuřimi“(příl. 25) 
 
Přijaté usnesení : 1229/2000 - ZM schvaluje závěrečné hodnocení díla „ Rekonstrukce sítě VO v Kuřimi“. 
Hlasováno : pro 9 
 
  Cena dle výběrového řízení :  2 515 000,- Kč bez DPH 
  Cena dle smlouvy    : 2 515 000,- Kč bez DPH 
  Vícepráce               :    250 000,- Kč 
  Celková cena          : 2 765 000,- Kč bez DPH 
                 5 %           :   138 250,- Kč 
  Celková cena s DPH: 2 903 250,- Kč 
 
Méněpráce:   … 66 000,- Kč                            
   Na ulici Legionářská nebyla provedena definitivní zádlažba, protože byla součástí nové investiční akce MěÚ 
Kuřim. 
 
Vícepráce : 
1) Na ulici Jungmannova, Otevřená byla zvětšena hloubka výkopu z důvodu následných prací na rekonstrukci 

chodníků a vozovky. 
2) Výkopy nezahrnuté do výkazu výměr, které má podle dohody MěÚ s JME platit MěU Kuřim jako podíl za 

realizaci ulic nepatřících do původního záměru JME. Rozdíl činí 745,2 m a týká se ulic Příční, Jiráskova, 
Nová, Wolkerova. 

3) Pokládka trubek AROT 50 pro rozhlas v délce 196 m 
 
Vícepráce celkem :  
1)  Prohloubení trasy  9 785,60 Kč 
2) Výkopy JME           330 347,10 Kč 
3) rozhlas                                       6 680,- Kč 
                                                  346 992,70 Kč 
 
Rozdíl celkem            346 992,70 Kč 

- 66 000,- Kč 
280 992,70 Kč 

 
  Cena víceprací byla dohodnuta ve výši 250 000,- Kč 

                                                          Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
       Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Připomínka: 
p.Vodka upozornil, že baňky VO se na  nám.1. května se plní vodu. 
Ing.Kotek -  závada bude reklamována. 
 
 
 
3.7. Závěrečné hodnocení výstavby „Rekonstrukce komunikace a chodníků na ul. 

Jungmannova-Otevřená“(příl.15) 
 
Přijaté usnesení : 1230/2000 - ZM schvaluje závěrečné hodnocení díla „ Rekonstrukce komunikace a chodníků 

na ulici Jungmannova – Otevřená“. 
Hlasováno : pro 9 
 
  Cena dle výběrového řízení :  5 830 128,- Kč vč. DPH  
 
 Cena dle smlouvy    : 5 552 502,- Kč 
                 5 % DPH :     277 625,- Kč 
Celkem                     :  5 830 127,- Kč 
 
Celková cena ( po započtení víceprací a méněprací ) : 5 922 573,30 Kč 
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Méněpráce:                                             Vícepráce : 
Jungmannova       52 451,- Kč    Jungmannova 67 800,- Kč 
Otevřená        69 031,- Kč    Otevřená 76 863,- Kč 
Příjezdová        10 773,- Kč    Příjezdová 80 038,- Kč 
Celkem        132 255,- Kč    Celkem            224 701,- Kč 
 
Rozdíl vícepráce – méněpráce = 92 446 Kč 
 
Přijaté faktury :  
č.fa 8000848 1 630 397,08 Kč 
č.fa 8000928       2 260 782,70 Kč 
č.fa 8001030       2 031 393,60 Kč  
celkem :              5 922 573,30 Kč 
 
Navýšení ceny díla :   5 922573,- Kč           

 -  5 830 127,- Kč 
        92 446,- Kč 
 

Zdůvodnění víceprací : 
Při odkrytí stávajících konstrukčních vrstev vozovky byla naměřena nevyhovující únosnost základní pláně. Bylo 
nutné změnit konstrukci komunikace v ul. Jungmannova, Otevřená, Příjezdová z KOPOS na ŠCM. (prolití 
kameniva cementovou maltou v tl. 20 cm). (1326+1826+799 m2 ) x 23 Kč/ m2 = 90 873 Kč. 
   Dále bylo rozšířeno na Příjezdové komunikaci parkovací stání ze zámkové dlažby 8 cm o dvě místa v ceně  
19 200,- Kč. 

                                                        Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
                     Vyřizuje: Kříž Pavel 
Poznámka: 
Ing.Kotek – navýšení ceny díla bylo odsouhlaseno a uzavřeny smlouvy. 
 
 
 
3.8. Přehled  investičních akcí města Kuřimi – změna plánu investic č. 17 (příl. 16) 
 
Přijaté usnesení : 1231/2000 - ZM schvaluje dodatečné zařazení  úkolů 95 a 96 do přehledu investičních akcí 

města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 9 
 
Město Kuřim zařazuje  dodatečně do přehledu investič. akcí  pod č.: 
95 - Školka  Zahradní, na kterou bylo  zpracováno 5 studií, ze kterých byla vybrána jedna, která řeší využití 

školky jako Základní umělecké školy. V dnešní době je zpracováván projekt pro SP. 
96 -  výkupy pozemků, které patří také do přehledu investič. akcí města. 
         Předkládá : Ing.M.Kotek 
         Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
Na jednání se dostavila v 18:15 hod. Ing.Novotná. 
Vzdáli se Dr.Holman. 
 
3.9. Pojmenování ulice v rozvojové lokalitě B.6.1 Podlesí (příl.20) 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje pojmenování „Pod Slavičkou“ nové ulice v rozvojové lokalitě B.6.1. Kuřim, 

Podlesí. 
Hlasováno : pro 5, zdrž.4 - neschváleno 
 
Na návrh organizátorky nové výstavby paní Ing. Martiny Bojanovské, je předkládán název nově vznikající ulice. 

 
     Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

         Vyřizuje: o. výst., SO 
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Diskuze: 
V krátké diskuzi ZM důvody ( nabídka pozemků k prodeji) pojmenování nové ulice ve výše uvedené lok. 
zamítly, rovněž  název „Pod Slavičkou“ vidí jako problematický. 
 
 
3.10. Podlesí B.6.1 - dodatek č.3 (příl.17 A) 
 
Přijaté usnesení : 1232/2000 - ZM schvaluje vzor dodatku č.3 ke smlouvě o sdružení (výstavba TI v lokalitě 

B6.1 Podlesí). 
Hlasováno :pro 9  
 
Dodatek slouží k odprodeji pozemků tak aby s jistotou bylo zajištěno financování infrastruktury. Obdobným 
způsobem bude prodávat i město pozemky svoje, návrh na vyhlášení veřejné nabídky je přip¨ravován k příštímu 
jednání MZ. 
 

Dodatek č. 3 
Ke smlouvě o sdružení a budoucí smlouvě o směně a převodu pozemků a budoucí smlouvě o převodu investic, 

uzavřené dne 10.12.1999 mezi smluvními stranami, kterými jsou 
 
Město Kuřim, IČO 00281964, se sídlem Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
zastoupené starostou RNDr. Igorem Poledňákem 
 (dále jen „město“) 
   a 
Manželé Ing. Martina Bojanovská a Ing. Marcel Bojanovský bytem Nám. Osvobození 847, Kuřim zastoupení na základě plné moci 
firmou „BMM.PRO spol. s r.o.“IČO: 64508188,  
zastoupenou jednatelkou společnosti Ing. Martinou Bojanovskou. 
(dále jen „manažer“projektu) 
 
Paní Arnoštka Kubíková, Drobného 68, Brno 602 00, RČ 745313/3864 
(dále jen „p. Kubíková“) 
 

Čl. I. 
1) Tímto dodatkem k předmětné smlouvě přistupuje další smluvní strana kterou je 

Manželé Richard Banát, Houbalova 9, 628 00 Brno, RČ 680820/1180 a Radomíra  
Banátová, Houbalova 9, 628 00 Brno, RČ 705413/3845, 

Pan Zíma, adresa, RČ, (dále jen „p. Zíma“), 
Manželé Němcovi, adresa, RČ, (dále jen „manželé Němcovi“). 
 

Čl. II. 
1) Tímto dodatkem je upřesněn předmět smlouvy o sdružení 

 
Řádek č. OBJEKT NÁZEV 

OBJEKTU 
2 
DIS, a.s. 

1 SO 101 Komunikace-úpr. 
podl 

2.868.451,-

2 SO 301 KD.-kamenina 1.195.511,-
3 SO 302 KS-kamenina 1.520.045,-
4 SO 321 Vodovod 733.294,-
5 SO 341 Plynovod 181.598,-
6 SO 421 Veřejné osvětlení 326.000,-
7 I.etapa 

 
Urbanistická st. 
Hluková studie 
Proj. elektro 
Geodezie Brno 
Ing. Bajer 
Geol.průzkum 
Ing. činnost 
Vícetisky –výběr. 
Autorský dozor 
dokončení 
CELKEM 

123.000,-
31.500,-
24.150,-
42.000,-

182.175,-
26.355,-
49.500,-
15.000,-
50.000,-
10.000,-

553.680,- 
8 CELKEM infrastruktura  7.378.579,-
9 Přípojková rezerva  -240.000,-
10 Cena infrastruktury  7.138.569,-
11 Stavební parcely 13.574,00 m2 
12 Cena 1 m2 Kč/m2 526,0 
 

2) Tímto dodatkem  je rozšířen předmět smlouvy o přípojky k jednotlivým stavebním parcelám. Ceny přípojek na technickou 
infrastrukturu jsou stanoveny individuálně k jednotlivým stavebním pozemkům na základě cenové nabídky firmy  
D.I.S., spol.s r.o. 
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Čl. III 

1) Tímto dodatkem a v návaznosti na GP č. 1304-140/2000 se mění tabulka v čl. III. Smlouvy takto: 
p arc .3 2 0 4 /. M ěs to  K u ř im B ojan ovš tí K u b íková B an á t Z ím a N ěm cov i

1 4 6 2 2
1 5 6 5
1 6 2 4 7
1 7 4 3 2
1 8 5 5 1
1 9
2 4 3 2 4
2 5 8 5 1
2 6 1 1 1 5
2 7 8 2 3
2 8 9 5 4
3 0
3 1
3 2 5 6 7
3 3 2 8 4
3 4 6 5
3 6 6 0
3 7 1 4 7
3 8 6 2 8
3 9 3 9 3
4 0 1 5 0
4 1 5 5 0
4 2 5 8 3
4 3 7 1 8
4 4 7 1 3
4 5
4 6 6 9 3
4 7 5 6 0
4 8 1 4 2
4 9 1 9
5 0 1 0
5 1 1 5 2
5 2 3 3 6
7 0 4 6 8
7 1 3 5 2

ce lkem 9 1 7 9 1 5 9 7 6 7 6 7 1 7 6 8 7 7 1 8
6 7 ,6 0 % 1 1 ,8 0 % 5 ,0 0 % 5 ,3 0 % 5 ,1 0 % 5 ,3 0 %

 
 
2) Tímto dodatkem se nově stanoví klíč zmíněný v čl. III smlouvy takto: Město se podílí 67,60%, Manažer 11,80% a p.Kubíková 5,00%, 

p. Banát 5,30%, pan Zíma 5,10%, manželé Němcovi 5,30%. V případě, že se v závěru II. etapy budou lišit realizované úhrady od 
stanoveného klíče, provede se finanční vyrovnání. 

3) P. Banát, p. Zíma, manželé Němcovi se zavazují, že bez zbytečného odkladu uhradí ostatním účastníkům svůj podíl na realizaci I. a 
II.etapy, tedy: 
pan Banát 377.142,- Kč(slovy třistasedmdesátsedmtisícstočtyřicetdvě koruny), 
pan Zíma 361.362,- Kč(slovy třistašedesátjedentisíctřistašedesátdvě koruny), 
manželé Němcovi 377.668,- Kč(slovy třistasedmdesátsedmtisícšestsetšedesátosum korun) 

4) Tímto dodatkem původní účastníci sdružení prohlašují, že k datu uzavření tohoto dodatku smlouvy činí realizované náklady 
sdružení Kč 429 180,-Kč a p. Banát, p. Zíma, manželé Němcovi tyto náklady uznávají. 
Účastníci sdružení prohlašují, že finanční prostředky vynaložené k datu uzavření tohoto dodatku smlouvy na zajištění části I. etapy 
pozemků pana Banáta, pana Zímy, manželů Němcových budou rozděleny mezi účastníky smlouvy v původním klíči tj. 70,67:29,33. 
 

5) Město Kuřim p. Banát, p. Zíma, manželé Němcovi, p. Kubíková a manželé Bojanovští se zavazují, že bez zbytečného odkladu uhradí 
cenu za přípojky technické infrastruktury k jejich pozemkům: 
Město Kuřim  746.209,- Kč 
p. Banát     47.270,- Kč 
p. Zíma     57.037,- Kč 
manželé Němcovi    54.949,- Kč 
p. Kubíková    60.053,- Kč 
manželé Bojanovští 110.350,- Kč 

 
     Předkládá: RNDr.I.Poledňák 

 
 

4. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  
     (příl.18A,B) 
Přijaté  usnesení : 1233/2000 - ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti  dle návrhu komise – se změnami. 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 23.10.2000 se uskutečnilo jednání  komise ZM, aby projednala žádosti  o příspěvky  z Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti. Toto doporučení je předkládáno  zastupitelstvu  ke schválení. 
Následující tabulka obsahuje (vytištěno tučně) i změny, schválené ZM. 
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 Žadatel čís.jednací požadovaný 

příspěvek 
využití příspěvku doporuč. 

příspěvek 
schvál. 
příspě-vek 
MěZ 

čís.         
smlouvy 

    

1. PETROV, sdružení pro 
práci s dětmi 

5033/752 16.000,- Výlety rom. dětí-doprava, 
vstupné 

2.000,- 2.000,- 

2.  SK Kuřim, odd. Stolní 
tenis 

5003/749 8.000,- hrazení pronájmu 
tělocvičny ZŠ Tyršova  

5.000,- 5.000,- 

3.  TJ Orel 4713/676 27.100,- na činnost  na ŠR 
2000/2001 

20.000,- 20.000,- 

4. TJ Sokol, odd. turistiky 4954/745 1.275,- cestopisné přednášky 1.250,- 1275,- 

5. Sdružení zdravotně 
postižených  

4863/703 2.000,- vstupenky na divadlo 0,- 0,- 

6. Dům dětí a mládeže 4882/709 50-100 tis. na činnost ve ŠR 
2000/2001 

75.000,- 75.000,- 

7.  FC Kuřim-kopaná 5039/755 60.000,- na dopravu 60.000,- 60.000,- 

8. TJ Sokol 5395/824 13.200,- na činnost 7.500,- 7.500,- 

9. Kynologický klub 5509/874 3.000, "Dětský den" 3.000,- 3.000,- 

10. Klub důchodců 5341/815 7.000,- Vánoční posezení a 
Mikuláš. nadílka  

5.000,- 5.000,- 

11. Plavecký klub Kuřim 5562/890 8.000,- hadice na oddělení drah,    
-"Vánoční kapr" 

8.000,- 8.000,- 

12.  SK Kuřim, odd. házené 5620/911 102.000,- činnost, vybavení, 
pronájem, úprava 
tělocvičny  

70.000,- 70.000,- 

13. SRPŠ Komenského a 
Tyršova 

5561/889 7.000,- IX. Reprezentač. ples 
školy 

7.000,- 7.000,- 

14. Sportovně střelec. klub 5612/910 2.500,- soutěž "Kuřimský stoják" 2.500,- 2.500,- 

15. Římskokat. farnost 5670/933 3.000,-/na 
1představení 

koncerty, divadel 
představení 

2.500,-/1 
představení 

2.500,-/ 1 
představení 

16. ZUŠ Kuřim 5677/922 7.000,- snímač do kytary 7.000,- 7.000,- 

17. HARD BIKERS Kuřim 5678/935 15.000,- 6.ročník závodů horských 
kol 

15.000,- 15.000,- 

18. Horolezecký klub 5679 25.000,- nákup horolezeckých 
chytů 

0,- 25.000,- 

19. Ing.Jan Kolařík 5682/936 1.900,- šachový turnaj "Kuřimská 
výhoda" 

1.900,- 1.900,- 

20. Kuř.liga futsalu 5629/912 13.700,- zakoupení  6 míčů, 2 sítí, 
pronájem haly 

10.000,- 10.000,- 

    

 
Připomínky a změny: 
Ing.Kotek – doporučuje přispět na výstavbu horolezecké stěny  v budově sokolovny, předpokládá využívání i ze 

strany dětí ZŠ. 
Dr.Holman – jakmile bude stěna postavena, město může přispívat na činnost klubu. 
Žadatelé horolezeckého klubu  - žádáme o příspěvek proto, že byl založen dětský oddíl., děti zatím dojíždějí  do 

Tišnova.  Stěna by byla ke cvičným účelům vysoká 4 m, z 1/3 je již  postavená. Celkové náklady a 
chyty pro celou stěnu budou  až 240 tis. Kč. 

Dr.Holman - bude stěna provozována i komerčně ? 
Žadatelé  -  ano, také. 
 
Protinávrh Ing.Kotka – MěZ schvaluje 25 tis.  na nákup horolezeckých chytů. 
Hlasováno : pro 4 - neschváleno 
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Protinávrh Dr.Holmana : MěZ schvaluje zálohu na pronájem horolezecké stěny horolezeckému klubu Babí lom 
ve výši 25 tis.Kč    s tím, že bude zúčtováno čtvrtletně. 

Hlasováno : pro 10 –  schváleno 
 
 
Přestávka 18:35 – 18:50 hod. 
 
 

5. Různé 
 
5.1. Vánoční sbírka (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1234/2000 - ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově. 

Sbírka bude realizována pokladničkou umístěnou pod vánočním stromem na nám. 1. 
května v Kuřimi v termínu od 6.12. 2000 do 6.1. 2001 vždy od 9 do 17 hodin a v úřední 
hodiny na pokladně městského úřadu. Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti.  

Hlasováno : pro 10 
 
Sbírka by probíhala v podobném duchu jako v loňském roce, kdy vynesla 5 864,50 Kč. Z výtěžku byly pro děti 
zakoupeny spací pytle. 

                                                                                                        Předkládá : Ing.Miloš Kotek     
 
V 19:25 se dostavil  starosta a Dr.L.Horáková – přítomno 12 členů  zastupitelstva.  
 
 
5.2. Armády spásy – žádost  o příspěvek (příl.21) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje příspěvek ve výši 20.000,-Kč/rok neziskové organizaci Armáda spásy, Praha 5, 

Petržílkova 2563/23  
O návrhu nehlasováno. 
 
Výše uvedená nezisková organizace žádá o příspěvek na svoji činnost. Původní návrh zní přispět částkou 20 tis. 
Kč.  
Dr.Holman předkládá protinávrh – viz přijaté usnesení. 
 
Přijaté usnesení : 1235/2000 -  ZM schvaluje příspěvek neziskové organizaci Armáda spásy, Praha 5, 

Petržílkova 2563/23 ve stejné výši, jakou vynese sbírky mezi členy ZM  
Hlasováno : pro 9, proti 2, zdrž.1 
 
 
Ing.Kotek informuje o nabídce na odkoupení pohlednic. Část blíže neurčeného zisku z prodeje měla být  
věnována na „Konto bariéry“. 
Návrh na odkoupení pohlednic nebyl žádným členem ZM předložen. 
 
 
5.1. Jmenování finančního výboru 
 
Dr.Holman  vyzval členy ZM ke jmenování členů do finančního výboru. Předkládá jmenný seznam členů a 
vyzývá členy ZM k dalším návrhům. 
 
Návrh Dr.Holmana : Ing.Jan Oplatek, Ing.M.Krupica (Třebízského), Dr.David Holman (Popkova), Zdeněk Kříž 
(Popkova), Ing.Vlasta Veselá (Dr.Vališe), Ing.Pavel Koběrský, Anna Macková ( B.Němcové), Vladislav Zejda 
(Popkova), Marian Uchytil (Popkova), Jan Herman (Podhoří). 
 
Finanční výbor zastupitelstva města – plní úkoly, které jimi pověří  zastupitelstvo obce, zodpovídá se  ZM. 
 
O přestávce proběhlo dohodovací řízení o zastoupení finančního výboru.. Ti, co získali 9 hlasů, byli schváleni do 
finančního výboru. 
Zvolení členové FV: Ing.Jan Oplatek, Ing.M.Krupica, Dr.Holman, Zdeněk Kříž, Vladislav Zejda  
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Nezvolení : Ing.Vlasta Veselá, Ing.Pavel Koběrský, Anna Macková , B.Němcové, Marian Uchytil, Jan Herman 
 
Přijaté usnesení : 1236/2000 - ZM zřizuje finanční výbor zastupitelstva města Kuřimi 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesení : 1237/2000 - ZM zřizuje kontrolní  výbor zastupitelstva města Kuřimi 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesení : 1238/2000 - ZM  zvolilo  členy Finančního výboru zastupitelstva města Kuřimi : Ing.Jan 

Oplatek, Ing.M.Krupica, Dr.Holman, Zdeněk Kříž, Vladislav Zejda  
Hlasováno : pro 12 
 
Jednáno o předsedovi  finančního výboru. Jsou navrženi: Ing.M.Krupica, V.Zejda a  Dr.D.Holman 
V.Zejda - na návrh nereflektuje. 
Ing.Krupica – na návrh nereflektuje 
Návrh usnesení : ZM schvaluje p.Dr.Davida Holmana předsedou  finančního  výboru  zastupitelstva města 

Kuřimi. 
Hlasováno : pro 8, proti 1, zdrž.2 – neschváleno. 
 
M.Uchytil má připomínky ke způsobu navrhování  komise. 
 
Vzhledem k tomu, že Dr.Holman nebyl  schválen do funkce předsedy finanční komise, navrhuje starosta 
opakovaně do této funkce Ing.Miloš Krupicu. 
 
Přijaté usnesení : 1239/2000 - ZM zvolilo Ing.Miloše .Krupicu předsedou  Finančního výboru zastupitelstva 

města Kuřimi.  
Hlasováno : pro 12 
 
 
Informace starosty: 
- V Dílech za Sv.Jánem bude dokončen 1 RD který byl určen jako zástava městu firmy Moravská stavební, která  
realizuje část výstavby RD v této lokalitě. Prozatím bude RD nadále  pronajímán stavební firmou jako kancelář. 
- v úterý bude informován majitelem ubytovny  na ul.Wolkerova, u kolika nájemníků ubytovny zůstane jejich 
další bydlení nevyřešeno. 
- součástí materiálu rozeslaného ZM byl pro informaci i seznam žadatelů o půjčku města (příl.č.26) 
 
P.Vodka vyzývá členy ZM k připomínkování  nové směrnice o kontrole plnění usnesení zastupitelstva a rady 
města. 
 
M.Uchytil informoval o nabídkové ceně  firmy HBO v případě provozování TKR v Kuřimi (za rozšířenou 
nabídku  by se platilo celke360,-/měsí). 
 
Ing.Jindřich Fikar starší  podává stížnost na starostu (viz příloha, kterou  Ing.Fikar slíbil dodat písemně) a žádá  
ZM, aby vyvodilo patřičné důsledky. 
Dr.Poledňák – vyjádří se ke stížnosti Ing.Fikara písemně. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
1209/2000  
ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č. 382/7 k.ú.Kuřim o vým. 7m2 manž. Krupicovým, Kuřim, Třebízského 
1073 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu 
nemovitosti 
 
1210/2000  
ZM schvaluje bezúplatné nabytí státního pozemku parc.č. 1986 k.ú.Kuřim o výměře 668 m2 – zahrada do 
vlastnictví obce v souladu s  § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. Předmětný pozemek je  dle schváleného 
územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi  součástí stávající plochy pro bydlení v RD (UBc). 
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1211/2000  
ZM schvaluje  budoucí odprodej  pozemku parc.č. 2996/11 o výměře 1643 m2, parc.č. 2996/1 o vým. 6666 m2, 
2996/16 o vým. 2813, 2996/17 o vým. 2717 m2, 2996/15 o vým. 286 m2, 2996/14 o vým. 2945 m2, 2996/13 o 
vým. 5854 m2, 2996/12 o vým. 2690 vše dle návrhu GP zak.č. 1347-170/2000 (celková výměra 25.614 m2)   do 
id. spoluvlastnictví nebo po jednotlivých dílech,  firmám Gromathic s.r.o., Kampos, s.r.o. Elektrobock CZ s.r.o. 
za cenu 200,- Kč/m2 pozemku + náklady a daň z převodu nemovitosti. 
 
1212/2000  
ZM schvaluje adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 925/2 k.ú.Kuřim o výměře 75 m2 a pozemku 
aprc.č. 926/2 k.ú. Kuřim o výměře 26 m2 vlastníkům nemovitosti čp. 201 v Kuřimi, ul. Podhoří  - manž. 
Vašekovým – za cenu 50,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně 
z převodu nemovitosti 
 
1213/2000  
ZM schvaluje pozastavení navyšování poplatku z prodlení od 1.3.2000 s podmínkou úhrady pravidelných 
měsíčních splátek ve výši 500,-Kč pod ztrátou výhody splátek, až do zaplacení částky 6.140,- Kč (zůstatek dluhu 
k 25.10.2000 – 1.913,- Kč, poplatek z prodlení k 1.3.2000 – 4.227,- Kč) za vyúčtování služeb za rok 1997 a 
1998  nájemcům bytu číslo 852/1 v Kuřimi, ul. Školní manž.Ivanovovým 
 
1214/2000  
ZM schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu Nádražní 1260 s manž. Vladimírem a Elenou Lúčkovými. 
Smlouva se uzavře na dobu určitou tři měsíce a v případě řádné úhrady nájemného se prodlužuje dle § 676 OZ. 
Dále MZ schvaluje manž Lúčkovým úlevu ve výši 5000 na poplatku z prodlení a to za podmínky, že zbylou část 
poplatku z prodlení uhradí v pravidelných měsíčních splátkách po 1000 Kč, pod ztrátou výhody splátek. 
 
1215/2000  
ZM schvaluje obnovení nájemní smlouvy k bytu Nádražní 1260/59 s p.Lenkou Sýkorovou. Smlouva se uzavře 
na dobu určitou tři měsíce a v případě řádné úhrady nájemného se prodlužuje dle § 676 OZ. 
 
1216/2000  
ZM schvaluje snížení nájemného Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338 za pronájem 
objektu bývalého Dělnického domu  pro rok 2000 na částku 20.000,- Kč 
 
1217/2000  
ZM bere na vědomí varianty možného čerpání dotací z rozpočtu a přebytku hospodaření OkÚ Brno-venkov 
 
1218/2000  
ZM schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky Tělocvičné jednotě SOKOL Kuřim ve výši 30 000 Kč a datem 
splatnosti 30.4.2001. 
 
1219  
ZM schvaluje vyúčtování příjmů a výdajů Kuřimského kulturního léta a konstatuje, že celková ztráta pro  Město 
Kuřim činí po započtení sponzorských darů 157 467 Kč 
 
1220/2000  
ZM děkuje všem pořadatelům a sponzorům Kuřimského kulturního léta za pomoc při oživení kulturního života 
ve městě. 
 
1221/2000  
ZM schvaluje převod finančních prostředků ve výši 9.905,- Kč MŠ Kuřim . Komenského – uplatněný 
podnikatelský  OBOLUS. 
 
1222/2000  
ZM schvaluje převod  finančních prostředků ve výši 8.480,- Kč MŠ Kuřim – Komenského – uplatněný 
podnikatelský OBOLUS. 
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1223/2000  
ZM schvaluje změnu č. IV územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi sestávající se ze změn CH,J, K a L 
dle přiloženého návrhu. 
 
1224/2000  
MěZ vydává OZ vyhlášku města Kuřimi, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Kuřimi čís. 9/1998 z 
9.11.1998 o závazných  částech ÚP města Kuřimi,ve znění pozdějších předpisů. 
 
1225/2000  
ZM schvaluje  zprávu o projednání návrhu zadání změny č. IVa  sestávající se ze změny „H“ územního plánu 
sídelního útvaru města  
 
1226/2000  
ZM schvaluje změnu  ÚPN města Kuřimi závazných regulativů v čl. UB5 na regulativy směrné. 
 
1227/2000  
ZM bere na vědomí zprávu o projednání studie dostavby rozvojového území – lokality B 3 – Za sv. Jánem – 
Kuřim. 
 
1228/2000  
ZM bere na vědomí zprávu o projednávání studie zástavby rozvojového území – lokality B2 – Záhruba. 
 
1229/2000  
ZM schvaluje závěrečné hodnocení díla „ Rekonstrukce sítě VO v Kuřimi“. 
 
1230/2000  
ZM schvaluje závěrečné hodnocení díla „ Rekonstrukce komunikace a chodníků na ulici Jungmannova – 
Otevřená“. 
 
1231/2000  
ZM schvaluje dodatečné zařazení  úkolů 95 a 96 do přehledu investičních akcí města Kuřimi. 
 
1232/2000  
ZM schvaluje vzor dodatku č.3 ke smlouvě o sdružení (výstavba TI v lokalitě B6.1 Podlesí). 
 
1233/2000  
ZM schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  dle návrhu komise – se 
změnami. 
 
1234/2000  
ZM schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově. Sbírka bude realizována 
pokladničkou umístěnou pod vánočním stromem na nám. 1. května v Kuřimi v termínu od 6.12. 2000 do 6.1. 
2001 vždy od 9 do 17 hodin a v úřední hodiny na pokladně městského úřadu. Vyúčtování sbírky bude 
předloženo veřejnosti.  
 
1235/2000  
ZM schvaluje příspěvek neziskové organizaci Armáda spásy, Praha 5, Petržílkova 2563/23 ve stejné výši, jakou 
vynese sbírky mezi členy ZM  
 
1236/2000  
ZM zřizuje finanční výbor zastupitelstva města Kuřimi 
 
1237/2000  
ZM zřizuje kontrolní  výbor zastupitelstva města Kuřimi 
 
1238/2000  
ZM zvolilo členy Finančního výboru zastupitelstva města Kuřimi : Ing.Jan Oplatek, Ing.M.Krupica, Dr.Holman, 
Zdeněk Kříž, Vladislav Zejda  
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1239/2000  
ZM zvolilo Ing.Miloše .Krupicu předsedou  Finančního výboru zastupitelstva města Kuřimi.  
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení:  pro 12 – schváleno. 
 
Starosta ukončil jednání MěZ ve 20:00 hod. 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 13.11.2000 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Marian Uchytil           Miloš Kotek st. 
 

 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
1,1A-D  majetkoprávní úkony, grafic.přílohy 
2  Bytová agenda-Ivanovová, Lúčkovi 
3  Dotace z rozpočtu OKÚ Brno-venkov 
4,4A  Úvěr na dostavbu ZUŠ 
5,5A  Žádost obce Hvozde o půjčku 
6,6A  Žádost Sokola Kuřim o půjčku 
7,7A,B  Vyúčtování  Kuřimského kulturního léta 
8,8A,B  Podnikatelské oboly 
9  Dopis Dr.D.Holmana 
10,10A  Schválení změny č.IV ÚPN SÚ m.Kuřimi – změny CH,J,K a L 
11,11A  Návrh zadání změny č.IV ÚP – změna H 
12  Projednání změny regulativů schváleného ÚP – v čl.UB5 
13,13A  Projednání urbanistické studie dostavby  lok. B3-Kuřim, Díly za Sv.Jánem 
14,14A-C Urganistic.studiena lok. Záhruba B2 
15 Závěreč. hodnocení  výstavby „Rekonstr. Komunikace chodníků na ul.Jungmannova – 

Otevřená“ 
16  Změna plánu investic č.17 
17,17A  Dodatek č.3 ke smlouvě o sdružení (výstavba TI  v B6.1) 
18,18A,B Žádosti o příspěvek z FK 
19  Vánoční sbírka 
20  Návrh pojmenování nové ul. V lok. B6.1 
21  Armáda spásy – žádost o příspěvek 
22  Pozvánka k soudu Ing.J.,Fikar X Dr.I.Poledňák, M.Kotek a Dr.Horáková 
23  Byt. Agenda – L.Sýkorová 
24  MěDDM – žádost o snížení nájemného pro rok 2000 
25  Závěrečné hodnocení  výstavby „Rekonstrukce sítě VO v Kuřimi“. 
26  Žadatelé o půjčku na bydlení 
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