
MĚSTO  KUŘIM 
 
     Z á p i s 

z mimořádného  zasedání Zastupitelstva města Kuřimi   čís. 09/2000  konaného dne  18.12.2000 
 
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 
 

  
Nepřítomni: Jan Boleslav, Miroslav Kratochvil, Radomír Kyjovský, Naděžda Matyasková, Zdeněk Podešva 
Omluveni : Ing.F.Veselý - tajemník 
Ověřovatelé zápisu : V.Zejda a Dr.D. Holman 
Návrhová komise:  Dr.Ing.J.Marek a Ing.H.Novotná 
 
 
Program : 
1. Majetkoprávní úkony a  bytová agenda – pronájmy a odprodej pozemků,bytová výstavba, 

půjčky na koupi bytu 
2. Městská správa bytů s.r.o. -  záměr odprodeje  
3. Finanční záležitosti - úvěr na dostavbu ZUŠ, rozpočet 2001, přerozdělení dotací, žádost obcí 

Hvozdec a Jinačovice o půjčku, žádost Moravské stavební  - INVEST a.s. o 
příspěvek na veřejné osvětlení, . žádost  Sokola Kuřim o poskytnutí 
příspěvku na velkou obnovu sokolovny v roce 2001 

4. Výstavba města a ÚP -  prodloužení inženýrských sítí na ulici Hybešova (za tratí) lokalita 
Kolébka, pojmenování ulice v rozvojové lokalitě B.6.1 Podlesí, odprodej 
stavebních pozemků v lokalitě B.6.1, projednání zadání změny č. V ÚP 
Kuřimi 

5. Prodloužení smluv s provozovateli autobusové dopravy –  
6. Různé - petice občanů z ulice Jiráskova, žádost paní L.Sýkorové o prominutí poplatku 

z prodlení ,žádost p.Zdeňka Sedláčka  o prominutí poplatku z prodlení, 
rozpočtová opatření, změna odměňování členů Zastupitelstva a Rady města, 
dotace v rámci programu obnovy venkova pro rok 2001 

 
Ing.Kotek úvodem jednání navrhuje zařadit do programu projednání „Dotace v rámci programu obnovy venkova 
pro r.2001“ a „ dopravní systém“. 
Hlasování o zařazení těchto 2 témat do programu : pro 12 – schváleno 
 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
 
1.1. Manželé Vašekovi, Kuřim, Třebízského 337 –  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 
 
Přijaté usnesení : 1240/2000 - ZM schvaluje  odprodej pozemku parc.č. 925/2 k.ú.Kuřim o výměře 75 m2 a 

pozemku parc.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 12 
 
Usn. ZM číslo 1212/2000 ze dne 13.11.2000 byl schválen adresný záměr na odprodej pozemku parc.č. 925/2 
k.ú.Kuřim o vým. 75 m2 a poz.parc.č. 926/2 k.ú.Kuřim o vým. 26 m2 manž. Vašekovým za cenu 50,- Kč/m2 
pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z  převodu nemovitosti. Schválený 
záměr byl od 15.11.2000 po dobu 15-ti dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 Předkládá :  RNDr. Poledňák 
 Vyřizuje    :  J.Němcová 

Termín plnění : 31.3.2001 
Zodpovídá :        J.Němcová 
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1.2. Aleš Svojanovský, Brno, Šimáčkova 147 – žádost o odprodej pozemku parc.č. 

2773/10 k.ú.Kuřim o výměře 2151 m2 (příl.1A) 
 
Přijaté usnesení : 1241/2000 - ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č.2773/10 k.ú.Kuřim o výměře 2151 m2 

panu Aleši Svojanovskému, Brno, Šimáčkova 147 za cenu 100,- Kč/m2 pozemku 
s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno : pro 10, proti 1(M.Uchytil) , zdrž.1(Dr.Marek)  
 
Uchytil – dotaz – proč není prodej podmíněn kolaudací a prozatím pronájem. 
Usn. MR číslo 410/99 ze dne 21.9.1999 byl schválen záměr na adresný odprodej pozemku PK  p.č. 2572 díl 1 
(podmíněný vydáním stavebního povolení) o výměře 5561 m2 firmě Aleš Svojanovský, Brno, Šimáčkova 147, 
za účelem rozšíření velkoskladu VENTA za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu + náklady spojené s převodem. 
Záměr byl od 23.9.1999 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. Dne 24.11.1999 požádal pan Svojanovský o půlroční 
odklad v projednání předmětné záležitosti. O znovuprojednání  žádosti bylo požádáno až 15.11.2000.  Situace se 
změnila v  tom, že pan Aleš Svojanovský má uzavřenu KS s městem Brnem na odprodej pozemku parc.č. 2773/8 
o vým. 886 m2, na vklad do KN je předložena kupní smlouva na odprodej poz.parc.č. 2773/6 o výměře 45 m2 – 
nabyvatel Aleš Svojanovský,  vlastníkem pozemku PK číslo 340/1 k.ú.Kuřim jen otec žadatele pan Alois 
Svojanovský. GP zak. č. 1230-315/1999 ze dne 11.11.1999 bylo zjištěno a došlo k opravě výměry pozemku ve 
vlastnictví  Města Kuřimi. Z původních 5622 m2 činí výměra 3937 m2  (- 1685 m2). Chyba vznikla záměnou 
výměr parcel 2572, 2573 – bývalá trať Kuřim-Vev.Bítýška). 
Žadatel pan Aleš Svojanovský  uvádí, že záměr schválený v roce  1999 je pro něj nepřijatelný  s ohledem na 
vlastnictvím sousedních pozemků a navrhuje proto klasický odprodej, nikoliv prodej podmíněný vydáním 
stavebního povolení. 
Upozorňuje na skutečnost, že odprodej pozemku realizovaný v měsíci srpnu 2000 z majetku Města Brna do 
vlastnictví  pana Aleše  Svojanovského byl realizován za částku 200,- Kč/m2 pozemku.  
 
Diskuze: 
M.Uchytil – nesouhlasí s předkládaným způsobem prodeje pozemků - nevidím důvod, proč nestandardně  řešit 

standardní situaci. 
Dr.Poledňák - okolní pozemky jsou v jeho vlastnictví,  nejedná se o nestandardní postup. 
p.Svojanovský – pokud nemáme pozemky, náš záměr (rozšíření velkoskladu) není možné uskutečnit. Realizace  

je v horizontu  5 let, vytvoří se cca 50 pracovních míst.  Platit několik  let nájem a pozemek 
nebude náš – taková podmínka by bylo pro nás nepřijatelná, zřejmě by jsme se  přestěhovali  do 
jiného města. 

Dr.Holman - město se v některých případech  při prodeji  pozemků v atraktivním místě pronájmem pozemků 
brání spekulacím. Ale v tomto případě se jedná o koupi „klínu“ mezi jejich vlastními pozemky. 

V.Zejda - p.Svojanovský již před několika lety  předložil  záměr na rozšíření skladu – podpoří  odprodej 
pozemku. 

 Předkládá :  RNDr. Poledňák 
 Vyřizuje    :  J.Němcová 

Termín  plnění : 31.3.2001 
Zodpovídá         : J.Němcová  

 
 
 
1.3. Statutární město Brno, Brno, Malinovského nám. 3 – žádost o informaci 

k plánované komunikaci na poz.města Brna PK 304/1 v k.ú.Kuřim (příl.1C) 
 
Přijaté usnesení : 1242/2000 - ZM neschvaluje výkup části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový katastr (PK) číslo 304/1 k.ú.Kuřim pod plánovanou komunikací od  
Statutárního města Brna. 

Hlasováno : pro 11, zdrž.1(M.Vičar) 
 
Statutární město Brno, Brno, Malinovského nám. 3 předložilo žádost o sdělení informací k plánované 
komunikaci na pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 304/1 
k.ú.Kuřim. Dle schváleného územního plánu je pozemek PK číslo 304/1 k.ú.Kuřim určen částečně : 
 pro výstavbu bytových domů B 1.3 
 pro výstavbu veřejně prospěšné stavby  4 – návrhově státní silnice III.třídy – B 2 MS 9,5/50 – sběrná 
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 plochy veřejné zeleně 
 plochy občanského vybavení a služeb 
Veřejně prospěšná stavba 4 – jedná se o přeložku st.silnice II/386 v úseku hranice k.ú. Moravské Knínice po 
areál státního statku, výstavba  navazujícího úseku st.silnice III/3846. Tato výstavba není v současnosti v inv. 
plánu města, je závislá také na návrhové výstavbě průmyslové zóny za státním statkem, kde nyní není znám 
žádný investor. Pozemky pod touto komunikací by měly být v majetku Města Kuřimi, odbor výstavby i komise 
výstavby výkup doporučuje.  
Dr.Poledňák – domnívá se, že by bylo vhodné výkup uskutečnit jen za úřední cenu, proto navrhuje neschválení 
výkupu. 
 Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
 Vyřizuje    :  J.Němcová 

Zodpovídá : Němcová 
 
 
 
1.4. Kubíková Arnoštka, Brno, Drobného 68 – výkup pozemku parc.č. 3204 k.ú. Kuřim  

do majetku Města Kuřimi a uzavření BKS na odprodej poz.parc.č. 3204/24 
k.ú.Kuřim(příl.1B) 

 
Přijaté  usnesení : 1243/2000 - ZM ruší usnesení číslo 1181/2000 ze dne 2.10.2000 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesení : 1244/2000 - ZM schvaluje  přijatí daru pozemku parc.č. 3204/70 k.ú.Kuřim  o výměře 468 

m2 od paní Arnoštky Kubíkové, Brno, Drobného 68 Kč  a schvaluje  uzavření BKS na 
odprodej pozemku parc.č. 3204/24 o výměře 324 m2 paní Arnoštce Kubíkové za smluvní 
cenu 437.000,- Kč. 

Hlasováno : pro 12 
 
Dr.Poledňák - vysvětlil důvody zrušení usnesení č.1181/2000 a předkládaného postupu prodeje pozemku 

p.Kubíkové. 
 
Usn. MěZ číslo 1181/2000 ze dne 2.10.2000 byl schválen „Dodatek č. 2“ ke smlouvě o sdružení v lokalitě B6.1 
Podlesí a schválena budoucí směna 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.  

Předkládá :  RNDr. Poledňák 
Vyřizuje: J.Němcová 
Termín plnění :  30.6.2001 
Zodpovídá:  J.Němcová 

 
 
 
1.5. Bytová výstavba (příl.2) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  záměr k výstavbě bytového domu v lokalitě „Za městským úřadem“. 
O návrhu nehlasováno. 
 
Přijaté usnesení :  1245/200 - ZM schvaluje podání žádosti o státní dotaci na výstavbu bytového domu 

v lokalitě „Za městským úřadem“. 
Hlasováno : pro 12 
 
ZM je předkládán první informativní materiál o možnostech financování nové bytové výstavby v Kuřimi za 
městským úřadem. Studie k této výstavbě existuje již od roku 1997 a byla vypracována Atelierem WIK. Tato 
studie předpokládá výstavbu dvou bytových domů ( 5 sekcí ), v současnosti se jeví jako reálnější varianta 
výstavby 1 bytového domu o dvou sekcích ( 2 vchodech ). Dle této studie by se jednalo o výstavbu asi 25 
bytových jednotek. 
 I pro příští rok byl vládou vyhlášen program na podporu bytové výstavby, který představuje možnost 
získat až 400 000 Kč dotaci na výstavbu jedné nové bytové výstavby. Dalším druhem podpory je dotace na 
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splácení hypotečního úvěru ( v letošním roce tato dotace činila 4 % z úrokové sazby). V případě že by ZM tento 
záměr přijalo, prvním krokem by bylo podání žádosti o tuto dotaci. 
 
Systém financování: 
1. prostředky ze státní dotace ( v případě jejich nedostupnosti je navrhováno poskytnout dotaci z rozpočtu 

města – bytový fond ) 
2. prostředky jednotlivých investorů 
3. prostředky z hypotečního úvěru 
 
V prvním kroku bude nutné založit družstvo, k čemuž bude zapotřebí ještě jedné právnické osoby. Do tohoto 
družstva budou přijímáni družstevníci, kteří sebou přinesou členské podíly ( bude nutno stanovit, jaký tento 
podíl bude – měl by se odvíjet od velikosti a ceny bytu ). Tyto prostředky budou první sumou prostředků 
k financování výstavby, druhou částkou by se měly stát dotace od státu ( města ) a třetí částkou hypoteční úvěr. 
Tento úvěr by v následujících dvaceti letech družstevníci spláceli formou nájemného. Po skončení splácení by 
bytové jednotky přešly do vlastnictví družstevníků. 

 Tento materiál si neklade za cíl být materiálem koncepčním, na kterém by byla bytová výstavba 
založena, ale má za úkol otevřít diskusi o způsobu výstavby a jeho financování. 
 

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

Připomínky: 
Dr.Holman  navrhuje  takové rozsáhlé investice hlouběji  projednat i v souvislostech s rozpočtem a uvedením 

„dopadu do budoucnosti“ Navrhuje schválit záměr na podání žádosti o dotaci. 
 
 
 
1.6.  Poskytnutí půjček na  koupi bytu  (příl.3A) 
 
Přijaté usnesení: 1246/2000 - ZM schvaluje poskytnutí půjček na koupi bytů v ubytovně na ulici Wolkerova 

v Kuřimi stávajícím nájemcům bytů dle opravené přílohy č.1, pokud budou splněny 
požadavky vyhlášky Města Kuřimi č.4/1997 ze dne 25.8.1997 o poskytování půjčky na 
bytovou výstavbu, dle pozdějších změn a doplňků s výjimkou čl.I, bod 2 /trvalý pobyt žadatele 
/ a článku V, bod 1 /přepočtení výše půjčky dle m2/. 

Hlasováno : pro 12 
 
Správní odbor MěÚ v Kuřimi předkládá ZM Kuřimi seznam žadatelů o půjčku na zakoupení bytů v hotelové 
ubytovně na ulici Wolkerova.  Většina žadatelů,  s výjimkou žadatele č. 9,13 a 17,  je v ubytovně ubytována a po 
rekolaudaci na bytové jednotky si hodlá byt zakoupit.  Žadatelé č. 3, 8, 11 nemají trvalý pobyt v Kuřimi, i když 
na ubytovně bydlí.  Žadatelce č. 13 bude na základě výběrového řízení ze dne 5.12.2000 přidělen obecní byt po 
úhradě finanční částky dle výběrového řízení (obálková metoda), na ubytovně Wolkerova nebydlí,  žadatel č. 17 
má 2 byty ve vlastnictví a to byt 2+1 č. 865/3 na ulici Jungmannova  a byt 1+1 č. 1260/58 ulice Nádražní, na 
ubytovně Wolkerova nebydlí. Žadatelka č. 9 na ubytovně Wolkerova nebydlí. Správní odbor navrhuje 
poskytnout žadatelům o koupi bytů na ulici Wolkerova, kteří v dosavadní ubytovně skutečně bydlí do výše  
200 000,- Kč bez ohledu na rozměry bytu / výjimka z vyhlášky č. 4/1997 článek V, bod 1/ a dále výjimku 
trvalého pobytu v Kuřimi / čl.I, bod 2/. 

Termín plnění: 31 12 2001 
Zodpovídá:      L.Krejčová 
Předkládá:  RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   L.Krejčová 

 
Připomínky : 
Po rozeslání tohoto materiálu svoji žádost o půjčku stáhli  p.Vojtěch Matyasko a p.Alena Foltýnová.  
P.Vodka - žadatelé přijetím tohoto usnesení nejsou oproštěni doložit vše potřebné dle vyhlášky s výjimkou 
uvedenou v usnesení. 
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2. Městská správa bytů s.r.o. -  záměr k odprodeji  (příl.4) 
Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  záměr k odprodeji části nebo celého majetkového podílu společnosti Městská   
                           správa bytů Kuřim s.r.o. 
 
 Od 1.1. letošního roku spravují bytový fond města 2 správcovské firmy, z nichž jedna ( MSBK) je ve 
100 % vlastnictví města Kuřimi. Během tohoto roku, který byl vyjímečný v tom, že ještě dobíhaly některé 
smluvní vztahy města související se spravováním bytového fondu a byla dopracovávána veškerá agenda             ( 
především účetní ), byl nalezen jednotný správcovský systém, na jehož základě byly upraveny smluvní vztahy 
mezi městem a oběma správci. 
 V průběhu roku se MSBK přestěhovala z prostor MěÚ do budovy na ul. Legionářské,čímž došlo 
k dalšímu faktickému vyčlenění správy bytů od MěÚ. Veškeré činnosti jsou prováděny třemi pracovnicemi a 
jednatelem společnosti. V současné době je prováděn rozbor hospodaření společnosti za 11 měsíců a na jednání 
ZM již bude znám hospodářský výsledek . Již nyní je však možné říci, že společnost i přes velmi nízký 
správcovský poplatek, který vybírá od vlastníků bytových jednotek ( 80,- Kč ) vykáže zisk ( odhadováno cca    
100 000,- Kč, bude upřesněno na jednání ZM ). 
 
 Prodej majetkového podílu je navrhován z několika důvodů: 
1. Jedná se o čistě komerční oblast, která by měla být spravována soukromým sektorem 
2. Společnost je v konsolidovaném stavu, vykazuje zisk a tudíž je prodejná 
3. Jednatelem společnosti je zaměstnanec města Kuřimi a s největší pravděpodobností tuto činnost nebude 

moci vykonávat ( novela zákona o odměňování zaměstnanců )  
 
Prodej společnosti by se mohl uskutečnit během příštího roku a existuje několik variant prodeje: 

1. Prodej celého majetkového podílu 
2. Prodej části 
Navrhováno je ponechat si určitý majetkový podíl, a to z důvodu dozoru nad hospodařením společnosti. Na 
jejích účtech se totiž nachází velké množství finančních prostředků jako zálohy na fond oprav nebo provést 
změnu systému a to tak, že každé společenství bude mít samostatný bankovní účet a bude mít kontrolu 
nad těmito prostředky. 
 Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák si představuje, že prodej by se mohl uskutečnit v horizontu cca 1 roku. 
Dr.Holman - ke schválení tohoto záměru má opět málo informací : 

- kdo by mohl být pokračovatelem této společnosti ? 
- obává se monopolizace 
- za jakou cenu a za jakých podmínek by byla společnost  nabízena 
Společnost funguje  bez dotací města a bez problémů,  ale je dobré na prodeji dál pracovat ? 
Prozatím navrhuje počkat a získat více informací, zahájit jednání ve finanční komisi, radě a 
v dalších orgánech města. Věc ke schválení není připravena. 

P.Vodka – jaký a zda vůbec by si mělo město nechat podíl, a ujasnit finanční vztahy. Trend prodat spol. 
schvaluje. 

Ing.Novotná – je třeba si ujasnit, co se prodává. Je to vlastně klientela a stojí o to? Dnes si již vlastníci mohou 
vybrat svého správce.  

Po diskuzi starosta stahuje  z dalšího projednání. 
 
 
 
Vzdálil se Dr.Marek – přítomno 11 členů ZM. 
 
3. Finanční záležitosti 
 
3.1. Úvěr na dostavbu ZUŠ (příl.7A) 
 

Problematika přijetí úvěru byla diskutována již na minulém zasedání ZM, proto jsou v odůvodnění 
popsána pouze základní fakta: 
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Pro hypoteční úvěr na dostavbu ZUŠ se jeví jako nejvýhodnější nabídka Komerční banky,která nabízí 5 
letou pevnou sazbu ve výši 6,7 % ročně. 

Pro municipální úvěr se jeví jako nejvýhodnější nabídka České spořitelny, která činí 6m PRIBOR + 0,5 
%. Sazba PRIBOR se pohybuje v současnosti okolo hranice 5,5 %. Tato sazba je pohyblivá a bude se měnit 
právě v závislosti na vývoji sazby 6m PRIBOR. 

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

 
Přijaté usnesení: 1247/2000 - ZM mění usnesení  čís. 1156/99 o rozdělí finančních prostředků získaných  za 

akcie JME a.s. a  JMP a.s. takto :  
Podhoří - 15 mil. Kč 
Nám.  1. května - 2,5 mil. Kč 
Nákup pozemků  - 0,4 mil. Kč 
Nákup Kulturního domu - 4 mil. Kč  
Celkem 21,9 mil.Kč 

Hlasováno : pro 11  
 
Nákup Kulturního domu - 4 mil. Kč (bude přesunuto  na bytový fond). 
 
Přijaté usnesení  :  1248/2000 - MZ schvaluje přijetí hypotečního úvěru na dostavbu ZUŠ od Komerční banky 

ve výši   20 mil. Kč s pevnou sazbou na 5  let 6,7 % dle závazné nabídky ze dne 2.11.2000 
s datem splatnosti v roce   2006.  

Hlasováno : pro 11 
 
Návrh dílčí části usnesení - Úvěr bude čerpán průběžně  proti předloženým fakturám zhotovitele. 
Hlasováno : pro 8 - neschváleno 
P.Vodka –není  třeba, aby podobné ustanovení bylo  součástí usnesení, ale aby bylo  v podmínkách smlouvy. 
 
Přijaté usnesení : 1249/2000 - MZ schvaluje ručení úvěru (dle usn.čís. 1248/2000) vlastní stavbou, případně 

budovou městského úřadu, příp.lesy města  
Hlasováno : pro 11 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí municipálního  úvěru na financování koupě Kulturního domu a výstavby  
                           kanalizace na Podhoří od ČS ve výši 10 mil. Kč s pohyblivou sazbou 6 měsíční PRIBOR +  
                            0,5%, dle závazné nabídky, s datem splatnosti v roce 2006.  
O návrhu nehlasováno. 
 
Diskuze : 
Dr.Holman původní návrhy  tak jak byly předloženy (viz příloha 7)  neschvaluje. 
P.Vodka  žádá krátké přerušení  jednání v 17:50 hod.  
 
V 18:00 hod jednání pokračuje. 
Ing.Krupica –  na svém jednání byl finanční výbor nejednotný, pro přijetí úvěr 25 mil. byly 4 členové, 

Dr.Holman byl proti. 
Dr.Holman - finanční výbor jednal o jiném úvěru než se jedná dnes. 
Dr.Poledňák – předkládaný návrh byl  přizpůsoben požadavku fin.výboru. 
Dr.Holman - není to pravda. 
P.Vodka  navrhuje schválení úvěru na ZUŠ ve výši 20 mil., na KD 5 mil.- usnesení z r. 99 (1156/99 ) – navrhuje 

peníze z prodeje akcií. 
 
 
 
3.2. Rozpočet 2001  ( příl. č.5A-D) 

 
Návrh usnesení: ZM schvaluje  rozpočet Města Kuřimi na rok 2001 beze změn   
Hlasováno : proti 9, zdrž 2  neschváleno 
 
 ZM je předkládán ke schválení návrh rozpočtu Města Kuřimi pro rok 2001. Tento návrh vznikl ve 
spolupráci MěÚ, rozšířené finanční komise a finančního výboru.  
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 Rozpočet je navenek předkládán jako vyrovnaný, s příjmy i výdaji ve výši 152 627 900 Kč. Vnitřní 
rezerva činí 12 020 200 Kč. 
Do rozpočtu byly zapracovány i velké investiční akce, které jsou naplánovány na příští rok : 
 
1. infrastruktura Podlesí 5,2 mil. Kč 
2. kanalizace Podhoří 21 mil. Kč 
3. retenční hráz 10 mil. Kč 
4. JME 2,5 mil. Kč 

5. Nám. 1. Května 2,5 mil. Kč 
6. zkvalitnění signálu TKR 0,28 mil. Kč 
7. moštárna 0,5 mil. Kč 
8. ZUŠ Zahradní 20 mil. Kč 

 
Oproti předkládanému návrhu došlo ke změně v položce příjmy za odnětí zemědělské půdy a to o částku           

1 100 000 Kč. Firma Tyco se odvolala proti výši odvodů a předložila nový výpočet, který tuto položku ponižuje 
o výše uvedenou částku. O tuto částku je nutno ponížit i investiční rezervu na straně výdajové. 
 
Pol. 1334 Poplatek za odnětí zemědělské půdy      300 000 Kč 
Pol. 5909 Ostatní výdaje (rezerva)                    12 020 200 Kč 
 Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
P.Vodka předkládá na jednání ZM pozměněný  návrh rozpočtu. 
Hlasováno o pozměňujícím  návrhu p. Vodky ( viz mat.5D) – pro 7, proti zdrž.4 - neschváleno 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák – nově předložený návrh p.Vodky (5D) není předjednán, z tohoto důvodu navrhuje odložit 

schválení rozpočtu na měsíc leden. 
P.Vodka – navrhuje návrh (5D) přijmout  prozatím jako provizorium. 
Dr.Holman – doporučuje další projednání rozpočtu rovněž  odložit. 
P.Vodka – jsme povinni schválit alespoň pravidla pro rozpočtové provizorium. 
Dr.Poledňák - stát ukládá, pokud není schválen rozpočet schválit rozpočtová pravidla, ale ty město nemá. 

V návrhu p.Vodky  jsou zásahy, které by měla předjednat RM. 
Ing.Novotná neschvaluje navýšení mzdových prostředků dle návrhu FO –  částku - navýšení platů  o 25% dle 

nového zákona – navrhuje přesunout  prozatím do mzdové rezervy. 
Hlasováno o protinávrhu ing.Novotné –  přesunout 25% navýšení platů do položky mzdová rezerva  
- pro 8,porti1, zdrž.2 – neschváleno 
 
P.Vodka - zákonné navýšení platů  o 25% je třeba podrobit většímu rozboru, navrhuje vytvořit mzdovou rezervu. 
 
 
3.3.  Přerozdělení dotací (příl.6) 

 
Přijaté usnesení: 1250/2000 - ZM schvaluje přerozdělení dotací z FRR Okresního úřadu Brno – venkov, dle 

přílohy.  
Hlasováno : pro 11 
 
 Okresní úřad Brno – venkov zaslal na účet města prostředky z FRR ( fond rezerv a rozvoje ) jako 
dotaci, která je poskytnuta na výjimku MF ČR na infrastrukturu. Tato celková dotace je ve výši 1 546 400 Kč a 
město Kuřim se zavázalo tyto prostředky přerozdělit na účty následujících obcí takto: 
 
Čebín                131 900 Kč 
Česká      51 200 Kč 
Hvozdec     17 000 Kč 
Chudčice    50 900 Kč 
Jinačovice   43 800 Kč 
Kuřim               750 200 Kč 

Lelekovice         108 300 Kč 
M . Knínice         65 700 Kč 
Rozdrojovice       45 200 Kč 
V. Bítýška         233 500 Kč 
Vranov                48 700 Kč 

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

 
 
 
 



3.4. Půjčka obci Hvozdec  (příl.8) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky obci Hvozdec ve výši 200tis. s úrokem 7%.  Půjčka bude 

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

Hlasováno : pro 6, proti 3, zdrž.2 - neschváleno 
 
Dovoluji si zastupitelstvu opětovně předložit žádost obce Hvozdec o půjčku. Investice v tak malých obcích a s 
tak malým rozpočtem jako má Hvozdec je obtížná a domnívám se, že jim můžeme pomoci aniž by nás to něco 
stálo pokud jim poskytneme půjčku za stejných podmínek za kterých sami budeme čerpat úvěr od bankovního 
ústavu. Nabídka bankovního ústavu Městu Kuřim na municipální úvěr nyní činí sazba pribor + 0,5%. Sazba 
pribor se nyní pohybuje kolem 5,5 %. 
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: Ing.Miloš Kotek 
Připomínka: 
Dr.Holman nesouhlasí s půjčením peněz oběma žadatelům – město si musí samo půjčovat. 
 
 
 
3.5. Půjčka obci Jinačovice (příl. 8A) 
 
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky obci Jinačovice ve výši 400tis. s úrokem 7% Půjčka bude 

splacena do 5. měsíce roku 2001 a ručena směnkou. 
Hlasováno : pro 6, proti 3, zdrž.2 - neschváleno 
 
Obec Jinačovice požádala Město Kuřim o poskytnutí krátkodobé půjčky na překlenutí nepředvídaných potíží. 
Podrobnosti v příloze.  
 

Předkládá: Ing.Miloš Kotek   
 
 
 
3.6. Žádost Moravské stavební  - INVEST a.s. o příspěvek na veřejné osvětlení (příl.8B) 
 
Přijaté usnesení : 1251/2000 - ZM neschvaluje příspěvek firmě Moravska1 stavební – INVEST a.s. na 

vybudování veřejného osvětlení v  „Dílech  za sv. Jánem“. 
Hlasováno : pro 11 
 
Moravská stavební – INVEST a.s. požádala město Kuřim o příspěvek na vybudování veřejného osvětlení v 
ulicích Rozdělovací a Dušínova.  Celkové náklady na výstavbu osvětlení činí 700 000 Kč. Uvedené ulice již jsou 
částečně obydlené. Žádost viz příloha.  
 

Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
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3.7. Žádost  Sokola Kuřim o poskytnutí příspěvku na velkou obnovu sokolovny v roce 
2001 (příl. 9A) 

 
Přijaté usnesení : 1252/2000 - ZM schvaluje příspěvek TJ Sokol Kuřim ve výši 200.000,- Kč/rok 2001 na 

„velkou obnovu   sokolovny“. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Sokol Kuřim požádal Město Kuřim o příspěvek na velkou obnovu sokolovny v roce 2001 (viz příloha). Sokol by 
rád v příštím období provedl výstavbu podlahy jeviště, dokončil rozvody plynu a vytápění obložil venkovní 
zdivo a provedl nátěry oken, obkladů v tělocvičně a vymalování toalet. Vyjádření odboru výstavby bude zasláno 
přílohou. Částka 200 000 Kč byla předběžně zahrnuta do návrhu rozpočtu. 
  

Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
 
Připomínka: 
P.Vodka - pokud není schválen rozpočet, navrhuje žádost Sokola odložit. 
 
 
 
4. Výstavba města a ÚP 
 
4.1. Prodloužení inženýrských sítí na ulici Hybešova /za tratí/ Kuřim, lokalita Kolébka 

(příl.10) 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje napojení 5 RD částečně dle původní projektové dokumentace na vodovod, 

plynovod a jednotnou kanalizaci a napojení rozvojové lokality Kolébka řešit samostatně 
O návrhu nehlasováno. 
 
      Město Kuřim, odbor výstavby zaujímá k prodloužení inženýrských sítí na ul. Hybešova/za tratí/ Kuřim, 
lokalita Kolébka toto stanovisko :  
      V únoru roku 1995 byla projektovou kanceláří Jiří Bajer, Brno vypracována  projektová dokumentace, která 
řešila výše uvedenou situaci.  Bylo zde navrženo prodloužení hlavního řadu NTL plynovodu  - délka 191 m, hl. 
řadu vodovodu – délka 165 m, hl. řadu splaškové kanalizace – délka 195 m a dešťové kanalizace -  délka 144m. 
K akci již byla také doložena  některá kladná vyjádření DOSS a to především BVK Brno, OkÚ RŽP Brno – 
venkov, České dráhy Olomouc a Drážní úřad Brno.  Toto prodloužení inženýrských sítí  je dimenzováno pouze 
na napojení  5 RD, které tvoří jednu z posledních  koncových lokalit  města, která není napojena na inženýrské 
sítě.  Toto prodloužení proto v budoucnu  nezajistí možnost dalšího napojení  návrhové perspektivní lokality 
Kolébka, schválené  územním plánem sídelního útvaru města Kuřimi jako lokalita určená převážně pro bytovou 
výstavbu  a částečně pro komerční využití. Proto je nutno zvážit, zda bude vypracována nová projektová 
dokumentace, která bude řešit i napojení nově navrhované lokality (zatím není znám investor ), nebo se vyřeší 
problém napojení 5 RD částečně dle původní dokumentace.  Stavební komise  doporučuje  provedení kanalizace 
jednotné (DN 300 – vyhoví i další plánované zástavbě), plynovodu a vodovodu (nevyhoví další plánované 
výstavbě). Rozpočet na jednotlivé sítě  jev cenové úrovní roku 2000 : 
- kanalizace jednotná (195 m)  – 816 000,- Kč  
- vodovod (165 m) – 245 000,- Kč 
- plynovod (191m) – 217 000,- Kč 

Další sítě (vodovod, plynovod)  potřebné pro rozvojovou lokalitu Kolébka budou řešeny až při známem 
investorovi a vypracování celkové studie této lokality. 

    Město Kuřim , odbor výstavby doporučuje zařazení akce „ Rekonstrukce ul. Pod Vinohrady a Hybešova 
v Kuřimi“ do plánu investic s prioritou 3 pro rok 2001. 
 
 Předkládá: RNDr. Poledňák Igor 
 Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Připomínky, diskuze: 
Dr.Holman žádá zařadit výše uvedenou investiční akci do rozpočtu. 
V.Zejda – tato akce neprošla  zatím plánem investic, doporučuje ji zařadit s prioritou 3 a  zaktualizovat projekt. 
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Přijaté usnesení : 1253/2000 - ZM  zařazuje do plánu investic pro rok 2001 s prioritou č.3 akci „prodloužení 
inženýrských sítí na ul. Hybešova v Kuřimi. 

Hlasováno : pro 11 
 
 
 
4.2. Pojmenování ulice v rozvojové lokalitě B.6.1 Podlesí (příl.11C,D) 
 
Přijaté usnesení : 1254/2000 - ZM schvaluje pojmenování „Pod Slavičkou“ a „Nad Záhořím“ – nových ulic 

v rozvojové lokalitě B.6.1. Kuřim, Podlesí. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na návrh organizátorky nové výstavby paní Ing. Martiny Bojanovské, je opakovaně předkládán název nově 
vznikající ulice – Pod Slavičkou a Pod Opálenkou. V diskuzi  jsou navrženy a následně chváleny názvy Pod 
Slavičkou a Nad Záhořím. 
 
  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
  Vyřizuje: Výst, SO 
 
Starosta informoval o návrhu p.Petra Němce pojmenovat  ulice  v nově vznikající zástavbě RD v lok. Za 
sv.Jánem po českém olympijském vítězi Emilu Zátopkovi. 
Nikdo z přítomných zastupitelů nepodal v tomto smyslu  žádný návrh. 
 
 
 
4.3. Odprodej stavebních pozemků v lokalitě B.6.1 (příl.11A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1255/2000 - ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků 

v lokalitě Podlesí, v ul. Pod Slavičkou a Nad Záhořím. Pozemky se nabízí se závazkem 
vybudování kompletní infrastruktury do konce roku 2001. Nabídková cena pozemků č. 2, 3, 4, 
5 činí 1300Kč/m2  a pozemků č: 13 –20 činí 1200 Kč/m2. K ceně se připočtou náklady na 
přípojky,  poplatky JME, TKR, Telecom a cena katalogu. Žádosti se přijímají do konce 
každého lichého měsíce, v případě více zájemců o jeden pozemek se rozhodne o nejvyšší 
nabídce obálkovou metodou. Daně a poplatky se hradí dle zákona. 

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
V návaznosti na uzavřenou smlouvu o sdružení k výstavbě TI v lokalitě Podlesí má město k odprodeji stavební 
pozemky.  
 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 Vyřizuje: SO 
 
Diskuze: 
M.Uchytil  opět navrhuje prodej pozemků podmínit kolaudací stavby. 

Hlasováno o protinávrhu p.Uchytila : pozemek  bude pronajat na dobu určitou za 1/2 cenu, po kolaudaci 
bude doplaceno – pro 1. proti.1 – neschváleno. 

Zastupitelstvo  s návrhem p.Uchytila nesouhlasí. – byly vysvětleny důvody. 
Ing.Krupica -  cena prodávaných pozemků je dost vysoká,  není předpoklad spekulace s nimi. 
 
 
 
4.4. Projednání zadání změny č. V územního plánu sídelního útvaru města Kuřimi 

(příl.12A) 
 
Přijaté usnesení : 1256/2000 - MěZ schvaluje  úpravu zadání změny č. V sestávající se ze změny M,N,O,P a Q 

územního plánu sídelního útvaru města  Kuřimi. Zadání změny Q se týká pouze lokality 
K 4.1 a příslušné komunikace č.7,  zbývající lokality, které byly součástí původní  změny 
Q budou nadále projednávány jako změna Va. 

Hlasováno : pro 11 
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      Na základě schválených podnětů usn. ZM 1195/2000 ke změně č.V ÚPN SÚ předkládá odbor výstavby ZM 
ke schválení projednané  zadání změny č. V územního plánu SÚ města Kuřimi, sestávající se ze změny M,N,O,P 
a Q.  Bylo zpracováno zadání změny č.V a zahájeno projednání  zadání změny č. V. Toto bylo oznámeno  
dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám 
     Zadání bylo vyvěšeno na úřední tabuli od 12.10.2000 – 10.11.2000. Dotčené orgány se vyjádřily do 
10.11.2000, jednání s veřejností bylo dne 26.10.2000 s možností vyjádření se do 27.11.2000.  K zadání nebyly 
uplatněny žádné podněty. Stanoviska DOSS byla  kladná až na stanovisko OkÚ RŽP, kde je nutno projednat 
znovu změnu Q. Jedná se především o to, že změnou Q má dojít k převedení lokalit umístěných v rezervě (není 
možno nyní zastavovat, až po roce 2010) do etapy II (možno zastavovat). Po projednání z OkÚ RŹP Brno – 
venkov bylo sděleno, že se jedná o lokalitu s velkým  záborem ZPF (cca 42 ha), kde vystupuje jako dotčený 
orgán Ministerstvo ŽP.  Okresní úřad je příslušný vydat stanovisko jen do plochy 10 ha. Jinak je povinen dle 
zákona to podstoupit výše. Po konzultaci s Ing. Hrubanem z Okú Brno-venkov bylo navrženo, aby byla vybrána 
lokalita do 10 ha,  která je strategicky nejvýhodnější pro zástavbu a zbývající lokality, které jsou součástí změny 
Q budou projednávány nadále jako samostatná změna Va a tato změna bude podstoupena k stanovisku 
Ministerstvu ŽP, kde se již bude jednat o časově náročnější projednávání. Z důvodu toho, aby tímto časovým 
zdržením nebyly  omezeny změny M,N,O,P a část Q, navrhujeme další projednávání rozdělit na změnu V a Va. 
Součástí změny V (změna Q) – zůstane jen lokalita K 4.1 a komunikace č.7. (splňuje plochu do 10 ha). 
 
 Předkládá: RNDr. Poledňák Igor 

Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
 
Z jednání ZM se vzdálil Dr.Holman – přítomno 10 členů. 
 
5. Prodloužení smluv  s provozovateli autobusové dopravy (příl.13) 
 
5.1. Prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno-město a.s. o provozování veřejné 

linkové dopravy 
 
Přijaté usnesení : 1257/2000 -  ZM schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno – město a.s. na 

zajištění provozu na lince 720 050 Brno – Kuřim, 720 035 Brno – Kuřim – Braníškov a  
720 065 Brno – Kuřim- Kunštát do celkových nákladů pro město Kuřim max. 340.000,- 
Kč. 

Hlasováno : pro 10 
 
V letošním roce má Město Kuřim uzavřenu smlouvu na výše uvedené linky v rozsahu do max. nákladů pro 
Kuřim - 330.000,- Kč. Jedná se o 4 spoje v pracovní dny a 18 párů spojů o víkendech. ČSAD Brno zajišťuje jako 
jediný dopravce víkendové spojení s Podlesím a to v rozsahu 16 párů spojů denně z Brna a 9 párů spojů denně z 
Kuřimi. V pracovní dny má Podlesí zajištěno spojení do Kuřimi v rozsahu 14 párů. V letošním roce je možno 
situaci ve veřejné dopravě hodnotit jako stabilní. Změny jízdních řádů byly vedeny snahou přizpůsobit dopravu 
novým požadavkům (závod Tyco) a rozsah spojení nebyl výrazně redukován. Smlouva pro letošní rok 
předpokládala dotace linkové dopravy dle skutečně prokázaných ztrát, ale pouze do výše 330 000 Kč. Tato 
částka byla vyčerpána v měsíci říjnu a zbývající část roku nesl dopravce plně na svých bedrech. Pro letošní rok 
je navrhováno uzavřít smlouvu s limitní částkou 340 000 Kč s tím, že Město Kuřim omezí rozsah smluvních 
spojů tak aby byl ekvivalentní limitní částce při předpokládaných zvýšených nákladech. Případné omezení spojů 
by však nemělo výrazně zhoršit spojení Podlesí s Kuřimi 
S výše uvedenou částkou je počítáno v rozpočtu. 
 

Předkládá : Ing. Miloš Kotek                   
 
Připomínky: 
Ing.Kotek – všechny částky byly zakomponovány do rozpočtu, ale nepočítali jsme s integrovaným doprav. 

systémem (30 tis). Tato částka nebyla čerpána, MMB tento projekt neschválil. Integr. systém bude 
spuštěn od 1.1.2001 – je navrhován  11 tis/měs. 

Dr.Holman navrhuje  navýšení rozpočtu v položce na  dopravu před schválením projednat ve fin.výborech. 
Hlasováno o integrované dopravě 130 tis. 
 
Návrh usnesení : ZM schvaluje uzavření smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov o provozu integrovaného 

dopravního  systému mezi  obcemi  Brno – Bystrc  a Kuřim s fin.limitem 130 tis. 
Hlasováno : pro 5, proti 1, zdrž.4 - neschváleno 
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5.2. Prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko a.s. o provozování veřejné linkové 

doprava 
 
Přijaté usnesení : 1258/2000 - ZM schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko na zajištění 

dopravy na linkách 710 620 Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 Blansko - Kuřim a 
710 771 Rájec – Jestřebí –Kuřim v předpokládaných nákladech pro město Kuřim 90 000 Kč 
a dále částkách nasmlouvaných místními firmami.  

Hlasováno : pro 10 
 
V letošním roce má Město Kuřim uzavřenu smlouvu na uvedené linky v rozsahu předpokládaných nákladů pro 
město 80 000 Kč a další částky, kterou na základě dalších smluvních vztahů hradí kuřimské podniky.  Město 
Kuřim přispívá na dva páry víkendových spojů a jeden pár spojů v pracovní dny společně s obcí Lipůvka. V 
příštím roce doporučujeme zachovat stávající stav s tím, že předpokládané náklady dosáhnou  částky 90 000 Kč 
S výše uvedenou částkou je počítáno v rozpočtu. 

 
Předkládá : Ing. Miloš Kotek 

 
 
5.3. Prodloužení smlouvy s městem Tišnovem o provozování autobusové dopravy na 

lince Tišnov – Drásov – Kuřim – Lelekovice – Brno  
 
Přijaté usnesení :1259/2000 - ZM schvaluje prodloužení smlouvy s Městem Tišnovem o zajištění víkendové 

dopravy na autobusové lince 730 870 Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno s max. náklady pro 
město  Kuřim 60.000,- Kč.  

Hlasováno : pro 10 
 
V letošním roce byla uzavřena smlouva mezi městy Kuřim a Tišnov, ve které bylo stanoveno, že Kuřim 
poskytne příspěvek k úhradě nákladů na víkendovou linkovou dopravu v úseku Tišnov – Drásov – Kuřim- 
Lelekovice – Brno do max. výše 60.000,- Kč dle vyúčtování nákladů v jednotlivých měsících. Částka byla 
vyčerpána v měsíci říjnu a po zbytek po roku dopravce nesl ztrátu na svých bedrech. V příštím roce 
předpokládáme zachování stávajícího stavu. 
S výše uvedenou částkou je počítáno v rozpočtu.  

 
Předkládá : Ing. M.Kotek  

 
Dr.Holman se dostavil na jednání a informuje, že způsobil před 14 měsíci dopravní nehodu. Soudním rozsudkem 
byl zbaven  řidičského oprávnění a k zaplacení pokuty.  
 
 
 
6. Různé 
 
6.1. Petice občanů z ulice Jiráskova (příl.15A) 
 
K informaci je předkládán ZM text „Žádosti o sjednání nápravy“ pod kterou jsou podepsaní obyvatelé ulice 
Jiráskova a odpověď. Obyvatelé ulice žádají opravu komunikace na ul. Jiráskova a výstavbu  protihlukové stěny 
mezi domky a tělesem dráhy. 
Žádost vzala rada města usnesením 457/2000 na vědomí a další usnesení v této věci prozatím nenavrhuji. 

 
Předkládá: Ing.Miloš Kotek  

 
Diskuze: 
Na jednání vystoupil p. Endlicher a jménem obyvatel ul.Jiráskova žádá nápravu –opravu komunikace a 
postavení protihlukové stěny.  Neakceptují důvody a stanovisko města a navrhují řešení – ušetřit na některých, 
podle nich „sporných investičních akcích“ (výstavba retenční nádrže, příjezdová komunikace a průmyslové 
zóny...) 
Ing.Kotek potvrdil, že ul.Jiráskova není v dobrém stavu, současně však konstatoval, že v Kuřimi jsou ulice, kde 

jsou komunikace  ještě v horším tech. stavu. 
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Co se týče hluku, sdělil, že byla požádána Hygienická stanice o měření a pokud bude hlučnost větší, 
budou podniknuty kroky k nápravě. 
Dále se snažil vysvětlit  p.Endlicherovi důležitost retenční nádrže pro další rozvoj města, jmenovaný 
však stále žádá přehodnocení plánu investic ve prospěch obyvatel ul.Jiráskova. 

V průběhu široké diskuze se krátce vzdálil p. Uchytil. 
Hlasováno o ukončení této diskuze :  pro 12 - schváleno 
 
 
 
6.2. Žádost paní Lenky Sýkorové, Kuřim, Nádražní 1260 o prominutí poplatku 

z prodlení ve výši 31.048,- Kč za pozdní platby nájemného a služby za rok 1997, 
1998 a 1999  (příl.16A) 

 
Paní Lenka Sýkorová dlužila vyúčtování služeb za rok 1997 a nájemné za rok 1998 a  1999 v celkové částce 
20.578,- Kč. Penále za této dlužné částky jí činilo celkem 31.048,- Kč. Pod hrozbou žaloby na vyklizení bytu 
splatila jmenovaná v měsíci říjnu a listopadu  2000 veškeré dluhy, včetně poplatku z prodlení.  ZM svým 
usnesením č.1215/2000 ze dne 13.11.2000 schválilo paní Sýkorové obnovení nájemní smlouvy prozatím na dobu 
určitou tři měsíce a v případě řádné úhrady nájemného bude tato smlouva prodloužena dle § 676 OZ. 
Paní Sýkorová  pod č.j.7125/64 žádá Radu města o vrácení  celé částky poplatků z prodlení z finančních důvodů, 
neboť je samoživitelka se dvěma nezletilými dětmi. 
Rada  města dne 12.12.2000 žádost projednala a nedoporučila ZM schválit prominutí poplatku z prodlení. 
 
Přijaté usnesení : 1260/2000 - ZM nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení p. Lence Sýkorové, Kuřim, 

Nádražní 1260 za pozdní platby nájemného za roky 1997, 1998 a 1999  
Hlasováno : pro 11 
 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje:   L. Schneiderová 

 
 
 
6.3. Žádost pana Zdeňka Sedláčka, Kuřim, Školní 854 o prominutí poplatku z prodlení 

ve výši 25.470,- Kč za pozdní platby nájemného a služby za rok 1997, 1998 a 1999 
(příl.17A) 

 
Pan Sedláček, nyní ve vazební věznici Kuřim, dlužil na nájemném  za období 4/1998 – 8/2000.  Pod hrozbou 
žaloby na vyklizení bytu, kterou schválila MěR dne 13.7.1999, splatil jmenovaný dluh v březnu l.r..Poplatek z 
prodlení uhrazen nebyl. Dále však dlužil za 1,2,3/2000, uhrazeno 21.6.2000. Nový dluh na nájemném za 
7,8,/2000 činí 5.118,- Kč. Poplatek z prodlení se stále zvyšuje, v současné době je za období 4/1998 – 8/2000 
celkem 25.470,- Kč. Byt nyní užívá paní Skalníková se synem.  
Pan Sedláček  pod č.j.6916/61 žádá  o prominutí celé částky poplatků z prodlení.  
Rada města  dne 12.12.2000 žádost projednala a doporučila ZM schválit prominutí za níže  uvedených 

podmínek. 
 
Přijaté usnesení :  1261/2000 – ZM schvaluje  prominutí poplatku z prodlení (t.č.cca 25.470 ,-) panu   Zdeňku 

Sedláčkovi, Kuřim, Školní 854 za pozdní platby nájemného za roky 1998 až 2000  
v případě, že p.Sedláček doplatí dlužné nájemné a přistoupí –li na výměnu bytu sjednanou 
městem  

Hlasováno : pro 11 
 

Předkládá :RNDr. Igor Poledňák 
 Vyřizuje: L.Schneiderová 
 
 
 
6.4. Rozpočtová opatření  (příl.18A) 
 
Přijaté usnesení : 1262/2000 - ZM schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na r. 2000 
Hlasováno : pro 9, zdrž.1, (1 nehlasoval) 
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V příloze jsou uvedena rozpočtová opatření ke schválenému rozpočtu za r. 2000. V příštím roce budou RO  
předkládána ke každé schválené akci, která není zabudovaná do rozpočtu a při každé změně, která nastane 
v rozpočtovém hospodaření. 
 
 Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 Vyřizuje : Ing.A.Varmužka 
 
 
 
6.5. Změna odměňování členů Zastupitelstva a Rady města (příl.19A) 
 
Přijaté usnesení : 1263/2000 - ZM  schvaluje  interní předpis o odměňování neuvolněných členů  

zastupitelstva,  rady, výborů a komisí města. 
Hlasováno : pro 11 
 

Dnem voleb do krajských zastupitelstev vstoupily v platnost dva nové právní předpisy, týkající se 
odměňování členů zastupitelstev v obcích, a to zákon 128/2000 Sb. o obcích a nařízení vlády 358/2000 o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě těchto předpisů se s platností od 1.11.2000 mění 
výše odměny u uvolněných funkcionářů zastupitelstva a to následovně: 

 
  pevná složka         příplatek                       příplatek   CELKEM 
    dle počtu obyvatel za výkon st. správy 
 
starosta     17 500                 10 800 + 2 714                          2 000                          33 014                     

 místostarosta    12 700     10 800 + 2 714             2 000     28 214 
  

U odměn neuvolněných členů zastupitelstev a rad je ponechána vůle na zastupitelstvu, jakou výši 
odměny za jednotlivé funkce stanoví. Výše odměny je pouze limitována maximální hranicí, a to u členů 
zastupitelstva částkou 250 Kč + 150 Kč příplatek za počet obyvatel a u členů rady, předsedy komise nebo 
výboru částkou 1 050 Kč + 150 Kč příplatek za počet obyvatel. Je proto na zvážení Rady a Zastupitelstva, pro 
jakou výši odměn se rozhodnou. Částky v novém interním předpisu jsou původní. 
 

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

 
 
 
6.6. Dotace v rámci programu obnovy venkova pro rok 2001 (příl.20) 
 
Přijaté usnesení : 1264/2000 - ZM schvaluje žádost o dotaci v rámci programu obnovy venkova pro rok 2001 

na akci :- sběrný dvůr pro kontejnery, -zpevnění komunikace k zahrádkářské kolonii 
Slavička, - chodník po levé straně od státní silnice (Brno-Lipůvka), rekonstrukce rozhlasu 

Hlasováno : pro 9, zdrž 2, (1 nehlasoval) 
 
      Na základě informací, získaných od ministerstva pro místní  rozvoj  město Kuřim v březnu 2000 podalo 
přihlášku do Programu obnovy venkova pro místní část Kuřim – Podlesí.  Tento program se nevztahuje na město 
Kuřim (omezení  počtem obyvatel). Zastupitelstvo města Kuřimi usn. 1050/2000 ze dne 6.3.2000 schválilo  
místní program obnovy vesnice, který byl podmínkou pro podání přihlášky a následných žádostí o dotace. 
Jednalo se o elaborát, kde je  obsažena předpokládaná vize vesnice v období cca 10 let. V programu byly  
uvedeny tyto akce :  
- vozovka Šmeralova, obnova povrchu s  úpravou vyspádování 
-  vozovka a chodníky Fučíkova   - - chodník po levé straně od  státní silnice (Brno – Lipůvka) až do konce  

místní části Podlesí v délce cca 350 m 
-       rekonstrukce rozhlasu (s přímým napojením na městský rozhlas) 
-       sběrný dvůr pro kontejnery 
-       zpevnění komunikace k zahrádkářské kolonii Slavička v délce cca  320 m 
-       točna pro autobusy 
     Program obnovy vesnice  je zaměřen na hospodářský rozvoj obcí, místních částí, stavební obnovu obytných a 
hospodářských objektů, obnovu a výstavbu občanské vybavenosti, technické infrastruktury a péči o krajinu. 
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V rámci tohoto programu lze poskytovat účelové dotace, které zabezpečuje ze svého rozpočtu Ministerstvo pro 
místní rozvoj v rámci stanoveného závazného ukazatele, popř. i z dalších zdrojů. Pro posouzení žádostí obcí a 
zpracování návrhu na poskytnutí účelových dotací ustanovilo MMR meziresortní řídící komisi. Na poskytnutí 
dotace není právní nárok. 
    Dotace jsou poskytovány v dotačních titulech 1 až 9 v různé procentuelní výši dle zásad pro jednotlivé dotační 
tituly. Město Kuřim  hodlá těchto dotačních titulů využít v následujících letech  pro rozvoj Kuřimi – Podlesí.  
Pro rok 2000 podalo zkušebně  žádost o dotaci na sběrný dvůr pro kontejnery.  Tato dotace mu  nebyla přiznána.   
    Žádosti o dotaci pro rok 2001 je nutno podat na OkÚ RRR Brno – venkov do 5. ledna 2001.  Město Kuřim, 
odbor výstavby doporučuje znovu využít dotačního titulu 1-4 – přímé dotace, poskytované obcím do 1000 
obyvatel a to na tyto akce : 
- sběrný dvůr pro kontejnery – předpokládané náklady cca 350 000,- Kč 
- zpevnění komunikace k zahrádkářské kolonii Slavička v délce cca  320 m – předp. náklady cca 950 000,- Kč 
- chodník po levé straně od  státní silnice (Brno – Lipůvka) až do konce místní části Podlesí v délce cca 380 m-    

předp. náklady cca 600 000,- Kč. 
- rekonstrukce rozhlasu, předpokládané náklady cca  400 000,- Kč 
      Stavební komise doporučuje  první tři výše uvedené akce. 
      Při nepřiznání dotace pro rok 2001 je možno zažádat o dotaci znovu pro rok 2002, kdy tyto žádosti budou 
pravděpodobně dle informací  OkÚ RRR podávány do července roku 2001.  V této fázi město Kuřim bude 
navrhovat ještě žádost o dotaci na akci – točna pro autobusy-předpokládané náklady 1350 000,- Kč. 
 
 Předkládá: Ing. Kotek Miloš 
 Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová  
 
 
 
Různé informace a připomínky: 
Ing.Novotná  vyjádřila nespokojenost s tím, že za ověření  listiny v kanceláři matriky musela jít zaplatit na 

pokladnu. 
Dr.Poledňák – tato záležitost je v kompetenci tajemníka, důvody tohoto mechanizmu by vysvětlil on. 
 
Jiří Brabec (Zlobice) 
-       informoval o zákonném způsobu  označení programů infokanálu, které studio KOTVA nedodržuje 
- DPD si stěžuje na jednání Kadlece při řešení problému s provozem TKR 
- žádá nehlédnout do smlouvy MTCK s TV 3 
Starosta žádá, aby se k těmto  jednatel vyjádřil  písemně. 
 
Ing.Brabec upozornil na chybu v nově vydané mapě Kuřimi (chybně uvedena ul. na Podlesí) 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
1240/2000 
ZM schvaluje  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 
 
1241/2000  
ZM schvaluje odprodej pozemku parc.č.2773/10 k.ú.Kuřim o výměře 2151 m2 panu Aleši Svojanovskému, 
Brno, Šimáčkova 147 za cenu 100,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady nákladů spojených s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti 
 
1242/2000  
ZM neschvaluje výkup části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 
304/1 k.ú.Kuřim pod plánovanou komunikací od  Statutárního města Brna. 
 
1243/2000  
ZM ruší usnesení číslo 1181/2000 ze dne 2.10.2000 
 
1244/2000  
ZM schvaluje  přijatí daru pozemku parc.č. 3204/70 k.ú.Kuřim  o výměře 468 m2 od paní Arnoštky Kubíkové, 
Brno, Drobného 68 Kč  a schvaluje  uzavření BKS na odprodej pozemku parc.č. 3204/24 o výměře 324 m2 paní 
Arnoštce Kubíkové za smluvní cenu 437.000,- Kč. 
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1245/200  
ZM schvaluje podání žádosti o státní dotaci na výstavbu bytového domu v lokalitě „Za městským úřadem“. 
 
1246/2000  
ZM schvaluje poskytnutí půjček na koupi bytů v ubytovně na ulici Wolkerova v Kuřimi stávajícím nájemcům 
bytů dle opravené přílohy č.1, pokud budou splněny požadavky vyhlášky Města Kuřimi č.4/1997 ze dne 
25.8.1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu, dle pozdějších změn a doplňků s výjimkou čl.I, bod 2 
/trvalý pobyt žadatele / a článku V, bod 1 /přepočtení výše půjčky dle m2/. 
 
1247/2000  
ZM mění usnesení  čís. 1156/99 o rozdělí finančních prostředků získaných  za akcie JME a.s. a  JMP a.s. takto:   

Podhoří - 15 mil. Kč 
Nám.  1. května - 2,5 mil. Kč 
Nákup pozemků  - 0,4 mil. Kč 
Nákup Kulturního domu - 4 mil. Kč  
Celkem 21,9 mil.Kč 

 
1248/2000  
MZ schvaluje přijetí hypotečního úvěru na dostavbu ZUŠ od Komerční banky ve výši   20 mil. Kč s pevnou 
sazbou na 5  let 6,7 % dle závazné nabídky ze dne 2.11.2000 s datem splatnosti v roce   2006.  
 
1249/2000  
MZ schvaluje ručení úvěru (dle usn.čís. 1248/2000) vlastní stavbou, případně budovou městského úřadu, 
příp.lesy města  
 
1250/2000  
ZM schvaluje přerozdělení dotací z FRR Okresního úřadu Brno – venkov, dle přílohy.  
 
1251/2000  
ZM neschvaluje příspěvek firmě Moravska1 stavební – INVEST a.s. na vybudování veřejného osvětlení v  
„Dílech  za sv. Jánem“. 
 
1252/2000  
ZM schvaluje příspěvek TJ Sokol Kuřim ve výši 200.000,- Kč/rok 2001 na „velkou obnovu   sokolovny“. 
1253/2000  
ZM  zařazuje do plánu investic pro rok 2001 s prioritou č.3 akci „prodloužení inženýrských sítí na ul. Hybešova 
v Kuřimi. 
 
1254/2000  
ZM schvaluje pojmenování „Pod Slavičkou“ a „Nad Záhořím“ – nových ulic v rozvojové lokalitě B.6.1. Kuřim, 
Podlesí. 
 
1255/2000  
ZM vyhlašuje trvalou veřejnou nabídku na odprodej stavebních pozemků v lokalitě Podlesí, v ul. Pod 
Slavičkou a Nad Záhořím. Pozemky se nabízí se závazkem vybudování kompletní infrastruktury do konce roku 
2001. Nabídková cena pozemků č. 2, 3, 4, 5 činí 1300Kč/m2  a pozemků č: 13 –20 činí 1200 Kč/m2. K ceně se 
připočtou náklady na přípojky, poplatky JME, TKR, Telecom a cena katalogu. Žádosti se přijímají do konce 
každého lichého měsíce, v případě více zájemců o jeden pozemek se rozhodne o nejvyšší nabídce obálkovou 
metodou. Daně a poplatky se hradí dle zákona. 
 
1256/2000  
MěZ schvaluje  úpravu zadání změny č. V sestávající se ze změny M,N,O,P a Q územního plánu sídelního 
útvaru města  Kuřimi. Zadání změny Q se týká pouze lokality K 4.1 a příslušné komunikace č.7,  zbývající 
lokality, které byly součástí původní  změny Q budou nadále projednávány jako změna Va. 
 
1257/2000  
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno – město a.s. na zajištění provozu na lince 720 050 
Brno – Kuřim, 720 035 Brno – Kuřim – Braníškov a  720 065 Brno – Kuřim- Kunštát do celkových nákladů pro 
město Kuřim max. 340.000,- Kč. 
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1258/2000  
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko na zajištění dopravy na linkách 710 620 
Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 Blansko - Kuřim a 710 771 Rájec – Jestřebí –Kuřim 
v předpokládaných nákladech pro město Kuřim 90 000 Kč a dále částkách nasmlouvaných místními firmami.  
 
1259/2000  
ZM schvaluje prodloužení smlouvy s Městem Tišnovem o zajištění víkendové dopravy na autobusové lince 730 
870 Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno s max. náklady pro město  Kuřim 60.000,- Kč.  
 
1260/2000  
ZM nesouhlasí s prominutím poplatku z prodlení p. Lence Sýkorové, Kuřim, Nádražní 1260 za pozdní platby 
nájemného za roky 1997, 1998 a 1999  
 
1261/2000  
ZM schvaluje  prominutí poplatku z prodlení (t.č.cca 25.470 ,-) panu   Zdeňku Sedláčkovi, Kuřim, Školní 854 
za pozdní platby nájemného za roky 1998 až 2000  v případě, že p.Sedláček doplatí dlužné nájemné a přistoupí –
li na výměnu bytu sjednanou městem  
 
1262/2000  
ZM schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu města Kuřimi na r. 2000 
 
1263/2000  
ZM  schvaluje  interní předpis o odměňování neuvolněných členů  zastupitelstva,  rady, výborů a komisí města. 
 
1264/2000  
ZM schvaluje žádost o dotaci v rámci programu obnovy venkova pro rok 2001 na akci :- sběrný dvůr pro 
kontejnery, -zpevnění komunikace k zahrádkářské kolonii Slavička, - chodník po levé straně od státní silnice 
(Brno-Lipůvka), rekonstrukce rozhlasu 
 
Starosta ukončil jednání  zastupitelstva ve 20:00 hodin. 
 
 
 
 
 

        RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 18.12.2000 
Zapsala : Dana Stražovská 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 

 
 
 
 

Vladislav Zejda         PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 

 17



 18

Přílohy : 
1, 1A-C  Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
2 Bytová výstavba 
3,3A  Žádosti o půjčky 
4  MSBK s.r.o – návrh na odprodej 
5,5A-D  Návrh rozpočtu na r. 2001 
6  Přerozdělení dotací 
7,7A  Úvěr na dostavbu ZUŠ 
8,8A,B  Žádosti obcí o půjčku a žádost o příspěvek na VO 
9,9A  Sokol Kuřim – žádost o  příspěvek na velkou obnovu sokolovny 
10  Prodloužení inženýrských sítí na ul.Hybešova 
11,11A-D Pojmenování nových ulic na Podlesí, prodej stavebních pozemků an Podlesí 
12,12A  Projednání zadání změny č. V. ÚP Kuřimi 
13  Prodloužení smluv s dopravci 
14  Program jednání RM a ZM 
15,15A  Žádost obyvatel na ul.Jiráskova 
16,16A  Žádost L.Sýkorové 
17,17A  Žádost p.Z.Sedláčka 
18,18A  Rozpočtová opatření 
19,19A  Odměňování členů zastupitelstva a rady 
20  Dotace v rámci programu obnovy venkova pro r. 2001 
-   Návrhy usnesení návrhové komise 
-  Prezenční listina 
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