
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   02/98/99 
 

z mimořádného zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 17.12.1998 
 

Přítomni :  RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, MUDr.Miluše 
Dvořáčková, PaedDr.David Holman, Jan Herman, Vladislav Zejda, Ing.Jaromír Němec, 
Mgr.Josef Zorník, Ing.Rostislav Hanák, Ing.Miloš Kotek, Ing.Stanislav Popelák, Alena 
Szabová, Petr Vodka 

 
Omluveni : Ing.Jindřich Fikar, Květoslava Múčková 
 
Ověřovatelé zápisu : Dr.D.Holman, Ing.J.Němec  

        Hlasováno :  pro 14 
 
Návrhová komise :    V.Zejda, Ing.R.Hanák  

        Hlasováno : pro 14  
 
Program :  1.   Slib člena MZ 

2.  Revokace usnesení MZ  čís. 1012/98/99 
3.  Dražba majetku TOS Kuřim a.s. 
4.  Různé 

   
 
Program schválen všemi přítomnými. 
 
Přítomno 15 členů MZ. 
 
 
1. Slib člena městského zastupitelstva 
 
Přijaté usnesení : 1015/98/99 - MZ bere na vědomí složení slibu nového člena městského zastupitelstva 

p.Mariána Uchytila 
Hlasováno : pro 15 
 
Na ustavujícím jednání městského zastupitelstva dne 7.12.1998 odstoupil z funkce člena zastupitelstva 
Ing.Stanislav Popelák, kandidující za sdružení  Kuřim 1998-2002. Dle §45 zák. o obcích městská rada na 
svém jednání dne 15.12.1998 prohlásila  členem  MZ náhradníka, p. Mariana Uchytila. 
 

Předkládá : starosta 
 
P.Marian Uchytil na jednání MZ dne 17.12.98  složil slib do rukou starosty - Dr.I.Poledňáka. 
 
 
 
2. Revokace usnesení MZ č. 1012/98/99 o volbě členů okresního shromáždění 

(příloha 2A) 
 
Přijatá  usnesení: 1016/98/99 - MZ revokuje své usnesení č. 1012/98  jako právně irelevantní  
Hlasováno : pro 15 
 

1017/98/99 - MZ tajnou volbou zvolilo členy okresního shromáždění pro funkční 
období 1998 - 2002 : RNDr.Igora Poledňáka 

        Ing. Miloše Kotka 
        Dr.Ing.Jiřího Marka 

Schváleno tajnou volbou. 
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Na předchozím jednání MZ byly chybně aklamací zvoleni členové OS, přestože se podle odst. 2 § 18 a 
zákona č 425/90 Sb o okresních úřadech  s členové okresního shromáždění volí tajnou volbou. Po 
konzultaci na OkÚ je předkládán návrh na revokaci přijatého usnesení a opakování voleb členů OS 
tentokrát voleb tajných. 

   Předkládá : 
starosta 

 
Průběh volby : 

Schválením všemi přítomnými byla zvolena volební  komise ve složení PaedDr.D.Holman a M.Uchytil.  
Bylo rozdáno 15 lístků pro tajnou volbu, vráceno opět 15 lístků, z toho dva bez návrhů. 

Výsledky tajné volby členů OS : 
- RNDr.I.Poledňák získal 12 hlasů 
- Ing.M.Kotek 11 hlasů 
- Dr.Ing.J.Marek 11 hlasů 
 
 
 
3. Veřejná dražba majetku TOS Kuřim a.s. - v konkursu (přílohy 3A-B) 
 
Přijaté usnesení : 1018/98/99 - MZ schvaluje postup města ve veřejné dražbě majetku TOS Kuřim a.s., 

schvaluje k tomuto účelu přijetí úvěru v plné výši případného závazku a schvaluje 
zásady případné budoucí správy Kulturního domu. 

Hlasováno : pro 13, zdrž.2 
 
Dr.Poledňák  předkládá návrh postupu města Kuřimi ve věci veřejné dražby Kulturního domu na 
nám.Osvobození. 
Úvaha  ekonomická: 
 V současné době jsou .veškeré podnikatelsky využitelné prostory v KD pronajaty, provoz 
relativně ekonomicky soběstačný, provádí se však jen nejnutnější opravy. V případě získání KD budou 
mít současné podnikatel. aktivity jistou setrvačnost -  nehrozí náhlý finanční kolaps. Každá nová 
společenská aktivita musí mít zajištěno vlastní financování (zřejmě bude nutné ze strany města nutné 
poskytnout příspěvky). 
 Předkladatel předpokládá, že je možné v tomto volebním období zahájit postupnou přeměnu KD 
na fungující  kulturní centrum s náklady do 3 mil./rok, které budou směřovat do: 
a)  rekonstrukce objektu 
b)  kompenzace provozní ztráty 
c)  tvorby a podpory kulturních a společenských aktivit 
Úvaha právní: 
 Kulturní dům by mohl fungovat jako zařízení města, příspěvková organizace města, obecně 
prospěšná společnost (konzultací s daňovým poradcem se tato úvaha jeví nejméně výhodná) nebo by jej 
město mohlo pronajmout se závaznými podmínkami provozu, ale ustáleným dotačním tokem. 
Úvaha klíčová: 
 Podmínkou chodu KD je nalezení vhodného člověka - budoucího ředitele a manažera. 
Dr.Poledňák předběžně jedná s ředitelem ZUŠ v Kuřimi p. Vichtou. 
Dražební strategie  

Každý, nebo alespoň nadpoloviční většina členů MZ učiní neveřejné písemné a vlastnoručně 
podepsané prohlášení o tom, pro jakou maximální cenu za kulturní dům (zaokrouhleno na celé statisíce) 
je ochoten hlasovat. Prohlášení budou předány starostovi a jeho zástupci, kteří je seřadí podle velikosti 
tam uvedených částek, devátá nejvyšší z těchto částek bude částkou limitní pro dražbu.  

Při úspěšném dokonání dražby bude předložen MZ návrh usnesení: „MZ schvaluje zakoupení 
kulturního domu za cenu ...........“ a devět členů MZ (podle svých prohlášení) bude veřejně vyzváno, 
aby pro návrh hlasovalo. 
Vzhledem k rozpočtu města by částka převyšující 10 mil. Kč narušila plán investic na příští rok. Proto 
starosta navrhuje přijmout  střednědobý úvěr řádově 20 mil. Kč. 
 

   Předkládá: návrh MR 
        Vyřizuje: starosta a Ing.M. Kotek 
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Úvodem Ing.Kotek (zástupce starosty) informoval o složení dražební jistiny, aby se tak mohlo město 
event.účastnit dražby KD. V případě, že nebude KD vydražen do vlastnictví města, dražební 
jistina  bude městu vrácena do 5 dnů po dražbě. 

 
Diskuze: 
Ing.Němec - nesouhlasí s tím, aby  město  v celé šíři přijalo úvěr (navrhuje např.prodat Dělnický dům a 

rozestavěný objekt na ul.Zahradní). Navrhuje, aby v prohlášení bylo doplněno, že úvěr bude 
umořován z prodeje  majetku města - hlasováno o doplnění prohlášení členů MZ - pro 15 - 
schváleno. 

Ing.Hanák - se rovněž domnívá, že prostředky by měly být pořízeny prodejem či pronájmem majetku 
města, dotace poskytovat nezbytně nutné, společnost pro správu KD by měla mít správní 
radu jmenovanou MZ. 

J.Herman - navrhuje zredukovat  výši úvěru na minimum, nesouhlasí s provozováním KD jako akciové 
společnosti - obává se  nárůstu režijních nákladů na správu. 

Ing.Novotná - společnost by měla být samostatná, nikoliv zařízením města, nejlépe spol. s ručením 
omezeným, nebo právnickou osobou (vysvětlila rozdíl mezi společnostmi  s.r.o. a Obecně 
prospěšnou společností). 

P.Vodka navrhuje, aby město založilo pro správu KD právnickou osobu, která bude spravovat KD - 
schváleno  

 
J.Herman předkládá protinávrh : - navrhuje předkládané znění usnesení rozdělit na 3 samostatné části ( 

s tím, ze úvěr nebude přijat v plné výši ): 
Hlasováno - pro 3, proti 12 - protinávrh nepřijat 

 
Ing.Krupica je přesvědčen, že provoz KD bude prodělečný, MZ by mělo rozhodnout, jakými finačními 

prostředky  bude provoz město dotovat. 
Dr.Poledňák - město by nemělo dotovat přímo KD, ale jednotlivé kulturní aktivity.  

V záležitosti stávajících podnikatelských aktivit v objektu - počítá s jejich postupným 
vytěsňováním. 

Dr.Holman navrhuje : koncepčně stanovit dobu, po kterou by byly akceptovány podnikatelské  aktivity. 
Ing.Kotek - podnikatelé na KD mají  uzavřeny smlouvy a ty město chce akceptovat. 
Dr.Holman navrhuje schválit společnosti poskytování  dotací  - pro 11, proti - 2, zdrž.2 - schváleno 

a  na místo  ředitele vypsat výběrové řízení- pro 13, proti1, zdrž.1 - schváleno 
 
 
Schválené změny v předkládaném materiálu Dr.Poledňáka : 
Město Kuřim založí právnickou osobu, která bude spravovat KD a smluvně poskytne společnosti 
dotace.Na místo ředitele  bude vypsáno výběrové řízení. 
 
Dr.Holman doufá, že pokud zastupitelé města  schválí  16 milionů k zakoupení KD, město se účastní 

dražby a pokud bude jako zájemce o dražbu jediný, počká si na II. kolo dražby, kde by 
mohla být cena objektu  příznivější. 

 
Lístky s neveřejným prohlášením členové MZ odevzdali s výše uvedeným doplněním a  max. dražební 
částkou do rukou starosty. Tyto budou uloženy v trezoru města do doby ukončení dražby KD. 
 
Přestávka 18:30 - 18:45 hodin. 
V průběhu přestávky odchází Mgr. J.Zorník z jednání - přítomno 14 členů MZ. 
 
 
 
4.   Různé 
 
4.1. Návrh kandidátů do Školské rady okresu Brno-venkov na období 1999-2002 
       (příloha 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1019/98/99 .- MZ zvolilo  členy Školské rady okresu Brno-venkov za město Kuřim 

pro volební  období 1999-2002:  
   -  zástupci obce :     PaedDr. David Holman 
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         Ing. Hana Novotná 
   -  pedagogičtí prac.:Alena Brázdová 

        Mgr. Hana Burianová 
   - zástupci rodičů:     Milan Vlk 

        Chocholáčová Naděžda 
Hlasováno : pro 13, zdrž.1 
 
Školský úřad Brno-venkov požádal starostu města o seznam zvolených zástupců školské rady Brno-
venkov na nové volební období za město Kuřim dle klíče: 2 zástupci obce, 2 pedagogičtí pracovníci, 2 
zástupci rodičů. Po předchozí konzultaci s kandidáty navrhuje předkladatel: 

za pedagogické prac.: 1) Alena Brázdová 
                                  2) Mgr. Hana Burianová 

 
za obec:         3) PaedDr. David Holman 

         4) Ing. Hana Novotná 
 

za rodiče:          5) Milan Vlk 
             6) Chocholáčová Naděžda 

Předkládá: starosta 
Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 

 
 
4.2. Ing.Jindřich Fikar -  platnost komisí MR (příloha č.5) 
 
Návrh usnesení : MZ souhlasí s pokračováním činnosti všech komisí MR ve stejném složení, jak působily 

do konce minulého volebního období do doby, než MR bude jmenovat nové členy a 
předsedy komisí. 

 
Dne 14.12.98 doručil na podatelnu MěÚ  nově zvolený  člen MZ Ing.J.Fikar list, v němž se omlouvá z 
nadcházejícího jednání. K záležitosti koupě KD se vyslovuje z důvodu nedostatku informací proti. Dále  
žádá, aby MZ přijalo výše uvedené usnesení, které jak se domnívá by mělo zajistit činnost komisí MR v 
dosavadním složení. do doby, než MR buje jmenovat nové. 
 
Starosta vysvětlil, že komise MR nezanikají novým volebním obdobím, ale trvají do doby MR nově 

jmenovaných. Návrh Ing.Fikara označil jako irelevantní (jmenování je v  kompetenci MR) 
P.Vodka výše uvedené stanovisko potvrdil -  není důvod o návrhu Ing.Fikara hlasovat. 
Vzhledem k tomu, že každý člen MZ může předložit jakýkoliv návrh na usnesení, žádá starosta, aby MZ 
o tomto hlasovalo. 
Hlasováno : pro 0, proti 0, zdrž.14 - neschváleno 
 
 
 
4.3. Úprava smlouvy o společném zabezpečování požární ochrany (příl.č.5) 
 
Přijaté usnesení : 1020/98/99 - MZ bere na vědomí úpravu smlouvy  mezi Městem Kuřim a TOS 

Kuřim OS s.r.o. o společném zabezpečování požární ochrany. 
Hlasováno : pro 14 
 
Zástupce starosty Ing.M.Kotek předkládá návrh úpravy smlouvy o zabezpečování PO mezi Městem 
Kuřim a  TOS Kuřim - OS s.r.o. Smluvní vztah vyhází ze smlouvy, která byla již schválena MZ, rozdíl je 
pouze ve zvýšení povinnosti TOS Kuřim OS s.r.o. Upravené znění smlouvy MR již na svém jednání  
schválila. 
        Předkládá : Ing.M.Kotek 
 
Starosta informuje o semináři na OKÚ Brno - venkov pro nové členy MZ konaného dne 11.1 99. 
Návrhová komise zrekapitulovala přijatá usnesení :  
 
1015/98/99 - MZ bere na vědomí složení slibu nového člena městského zastupitelstva p.Mariána 

Uchytila. 
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1016/98/99 - MZ revokuje své usnesení č. 1012/98  jako právně irelevantní. 
 
1017/98/99 - MZ tajnou volbou zvolilo členy okresního shromáždění pro funkční období 1998 - 2002 : 

RNDr.Igora Poledňáka,  Ing. Miloše Kotka a Dr.Ing.Jiřího Marka. 
 
1018/98/99 - MZ schvaluje postup města ve veřejné dražbě majetku TOS Kuřim a.s., schvaluje 

k tomuto účelu přijetí úvěru v plné výši případného závazku a schvaluje zásady případné 
budoucí správy Kulturního domu. 

 
1019/98/99 - MZ zvolilo  členy Školské rady okresu Brno-venkov za město Kuřim pro volební  období 

1999-2002:  
   -  zástupci obce :     PaedDr. David Holman 

         Ing. Hana Novotná 
   -  pedagogičtí prac.:Alena Brázdová 

        Mgr. Hana Burianová 
   - zástupci rodičů:     Milan Vlk 

        Naděžda Chocholáčová 
 
1020/98/99 - MZ bere na vědomí úpravu smlouvy  mezi Městem Kuřim a TOS Kuřim OS s.r.o. o 

společném zabezpečování požární ochrany. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 14 - schváleno 
 
Závěrem starosta konstatoval, že  zápis z ustavující zasedání MZ byl řádně ověřen a popřál přítomným 
vše nejlepší do nového roku. 
 
 
 
 
        RNDr.Igor Poledňák 
         starosta 
 
V Kuřimi dne 17.12.1998 
Zapsala : Stražovská Dana 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
Ing.Jaromír Němec        PaedDr.D.Holman 
 
 
Přílohy :  - Pozvánka 

1.  Slibová listina nového člena MZ 
2.  Revokace usnesení o volbě  členů OS 
2A 15 návrhových lístků 
3A,B Výpočet ukazatele dluhové služby, Výsledovka  Konzumia 

 4,4A  Návrh kandidátů do školské rady, dopis ŠÚ Brno-venkov 
5. Omluva z jednání MZ a návrh usnesení Ing.J.Fikara 

 6.   Úprava smlouvy o zabezpečení požární ochrany  
 - Usnesení návrhové komise 
 - Prezenční listina 
 


