
  

Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   04 / 99 
 

ze  zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 8.2.1999 
 

Pøítomni :  RNDr.I.Poledňák - starosta 
Ing. Miloš Kotek - zástupce starosty 
MUDr.Miluše Dvořáčková, Jan Herman, PaedDr.David Holman, Miloš Kotek, , Ing.M.Krupica, 
Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, Marian Uchytil, Petr Vodka, Vladislav Zejda 

 
Nepřítomni: Jan Boleslav, Ing.Jan Brabec, Miroslav Kratochvil, Ing.Jiří Krutílek, Zdeněk Podešva, 
 
Ovìøovatelé zápisu : M.Uchytil a PaedDr.D.Holman 

        Hlasováno :  pro 11, zdrž.1 
 
Návrhová komise :  Ing.M.Krupica  a  P.Vodka - pro 11 

         Hlasováno : pro 11,, zdrž.1 
 
Hlasováno o programu: pro 11, zdrž,1 - schválen. 
 
 
Program :  1.  Složení slibu člena MZ 

2.  Majetkprávní úkony 
3.  Volba pátého člena MZ 
4.  Výstavba města 
5.  Program „podnikatelský OBOLUS“ 
6.  Zajištìní dopravní obslužnosti  v úseku Kuøim - Blansko 
7.  Návrh „Koncepce  podpory kulturních aktivit v Kuřimi“ 
8.  Rozpočtové provizorium na r. 1999, finanční záležitosti 

 Žádosti o příspěvek 
 II. kolo dražby kulturního domu 

9.  Různé 
 
 

Program schválen. 
 
 
 
1. Složení slibu nového člena městského zastupitelstva 
 
Přijaté usnesení : 1032/99 - MZ bere na vědomí složení slibu novým členem Městského zastupitelstva Kuřimi 

p.Milošem Kotkem (r.1933) 
Hlasováno : pro 11 
 
Z nových členů zastupitelstva řádně pozvaných na jednání se dostavil pouze p.Miloš Kotek, bytem Kuřim, 
Wolkerova 494. Starosta jej vyzval ke složení slibu zastupitele. 
 
 
Jan Herman (KSČM) - žádá  p.Miloše Kotka, aby se zdržel složení slibu a odstoupil. 
Dále žádá, aby u každého hlasování byly jmenovitě zapisováno kdo jak hlasoval. 
Hlasováno o návrhu p.Hermana jmenovitě zapisovat výsledky hlasování: pro 2, proti 8, zdrž.2 - neschváleno. 
 
 
 

2. Majetkoprávní úkony 
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2.1. Převod pozemku parc.č. 2783 k.ú.Kuřim - vodní plocha - z majetku ČR - Státní  
meliorační správy Brno do majetku města Kuřimi - darovací smlouva 

 
Přijaté usnesení : 1033/99 - MZ schvaluje darovací smlouvu na převod pozemku parc.č. 2783 k.ú.Kuřim - 

vodní plocha - o výměře 32831 m2 z majetku ČR - Státní meliorační správy, se sídlem 
v Brně, Zvonařka 14 do majetku města Kuřimi s tím, že obdarovaný, tj. město Kuřim, 
uhradí náklady spojené s převodem 

Hlasováno : pro 12  
 
MR usnesením číslo 19/99 ze dne 5.1.1999 předložila MZ ke schválení darovací smlouvu na převod pozemku 
parc.č. 2783 k.ú.Kuřim - vodní plocha o výměře 32.831 m2 z majetku ČR - Státní meliorační správy se sídlem  
v Brně, Zvonařka 14 do majetku města Kuřimi s tím, že obdarovaný tj. město Kuřim  uhradí náklady spojené 
s převodem. 
Město Kuřim uzavřelo Smlouvu o bezúplatném převodu části podniku číslo 137/97 ze dne 5.6.1998 připravenou 
na základě vládou schváleného privatizačního projektu č. 40327, kterou město nabylo do vlastnictví  stavbu - 
umělá vodní nádrž rybník SRPEK, jehož účetní hodnota činila ke dni 31.12.1995 787.000,-Kč (dle „Protokolu č. 
657/98 o auditorském ověření účetní uzávěrky Státní meliorační správy ke dni 30.6.1998 činí hodnota 
privatizované jednotky - „Nádrž-Kuřim SRPEK 632.700,-Kč). Součástí  privatizační jednotky  č. 6029 APP č. 
40327 není  pozemek parc.č. 2783 v k.ú.Kuřim - vodní plocha o výměře 32 831 m2 a proto nebyl předmětem 
shora uvedené smlouvy. S poukazem na uvedené zahájil správní odbor MěÚ v Kuřimi jednání se Státní 
meliorační správou o převodu pozemku z důvodu, aby mohla být  stavba rybníku včetně pozemku zapsána 
v katastru nemovitostí do LV č. l - vlastník město Kuřim. Výsledkem jednání je předložený návrh „Darovací 
smlouvy“. 

Předkládá : starosta 
        Vyřizuje    : J. Němcová 
 
 
2.2. Pronájem umělé vodní nádrže - rybník SRPEK v Kuřimi - (příl. č. 1) 
 
Přijaté usnesení : 1034/99 -  MZ schvaluje pronájem umělé vodní nádrže - rybník SRPEK s poz.parc.č. 2783 

k.ú.Kuřim o výměře 32831 m2  Moravskému rybářskému svazu, MO Veverská Bítýška za 
podmínek : 

 pronájem na dobu určitou 3 let, která po uplynutí přechází v dobu neurčitou s roční  výpovědní lhůtou 
 roční nájemné ve výši 0,25 hal/m2 splatné do 30.6. běžného roku  bez valorizace. 
 
Hlasováno : pro  12  
 
Usnesením MR číslo 431/98 ze dne 3.12.1998 byla vyhlášena veřejná nabídka na pronájem umělé vodní nádrže 
rybníka SRPEK v Kuřimi.  Schválený záměr byl od 4.12.1998 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. V zákonem 
stanovené době zveřejnění záměru požádali o pronájem rybníku : 
 pan Petr Hradský, bytem Čebín 34 - akceptuje podmínky uvedené  v nabídce 
 Moravský rybářský svaz, místní organizace Veverská Bítýška - rovněž akceptuje podmínky veřejné nabídky 
 Martin Březa, bytem Pod kaplí 7,. Brno-Soběšice (absolvent Střední rybářské školy ve Vodňanech), který 

rovněž akceptuje podmínky města stanovené pro pronájem. 
Následně  po  zveřejněném  záměru  byla  předmětná  záležitost  na  pořadu  jednání MR dne 5.1.1999 s tím, že  
rada usnesením číslo 20/99 předkládá MZ  návrh na pronájem umělé vodní nádrže rybník SRPEK v Kuřimi  
Moravskému rybářskému svazu, MO Veverská Bítýška za podmínek uvedených v návrhu usnesení. 
 

Předkládá : starosta 
        Vyřizuje    : J. Němcová 
 
Ing.Krupica - dostavili se i ostatní zájemci  o pronájem na jednání ? 
Starosta -  byli pozváni na jednání MZ. 
Jediný, kdo se dostavil na jednání zastupitelstva byl zástupce Moravského  rybářského, MO Veverská Bítýška.  
 
2.3. Výkup části pozemku parc.č. 3044 k.ú.Kuřim díl „a“ o výměře  166 m2, část 

pozemku parc.č. 3046/1 k.ú.Kuřim díl „b“ o výměře 4009 m2 od Magistrátu města 
Brna (příl. č. 2) 
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Přijaté usnesení : 1035/99 - MZ neschvaluje  výkup části pozemku parc.č. 3044 díl „a“ o výměře 166 m2 a 

části pozemku parc.č. 3046/1 k.ú.Kuřim díl „b“ o výměře 4009 m2  - vše dle GP zak.č. 980-
36/96 ze dne 24.5.1996 od vlastníka - Města Brna a navrhuje majetkoprávní vypořádání 
předmětných pozemků řešit formou směny za pozemky v areálu navrženého golfového 
hřiště. 

Hlasováno : pro  12  
 
Usnesením MZ číslo 1109/96 ze dne 26.8.1996 byl schválen výkup části poz.parc.č. 3044 k.ú.Kuřim ozn. GP 
zak.č. 980-36/96 z 24.5.96 jako díl „a“ ve výměře 166 m2 od vlastníka - magistrátu města Brna za cenu 100,- 
Kč/m2 pozemku. 
Usnesením  číslo 278/96 ze dne 19.6.1996 MR schválila podepsání  smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou 
Blaschke s.r.o. na odprodej  části poz. parc.č. 3046/1 k.ú.Kuřim díl „b“  o výměře 4009 m2 za cenu 136,50 
Kč/m2 s tím, že o záležitosti budou informováni všichni členové MZ. 
Vzhledem k tomu, že firma Blaschke pozemky od magistrátu města Brna vykupovat nebude, nemůže být 
realizována „Kupní smlouva“ dle „Budoucí kupní smlouvy“ uzavřené mezi Městem Kuřim a firmou Blaschke 
s.r.o.  Město Kuřim proto dne 24.3.1997 požádalo magistrát města Brna o výkup části „b“ z parcely číslo 3046/1  
o výměře 4009 m2. Shora uvedené pozemky, které hodlá město Kuřim od Magistrátu města Brna vykoupit jsou 
k dnešnímu dni zastavěny komunikací „K AMP“.  
Odprodej pozemků v navrhovaných cenách je pro město Kuřim stěží akceptovatelný. MR dne 5.1.1999 přijala  
usn. číslo 22/99, kterým MZ doporučila řešit majetkoprávní vypořádání shora uvedených pozemků formou 
směny. V tomto duchu byl již majetkovému odboru magistrátu města Brna zaslán  dopis,  ve kterém město 
Kuřim navrhuje výkup pozemků pod komunikací „K AMP“ díl „a“, díl „b“ o celkové výměře 4175  m2  řešit 
formou směny s pozemkovým nebo cenovým vyrovnáním ve prospěch města Kuřimi. Ke směně nabízí město 
Kuřim pozemek parc.č. 3570 k.ú.Kuřim (lokalita „Zákostelí“). Jedná se o pozemek pod komunikací v areálu 
navrženého golfového hřiště, jehož výměra je 7.329 m2. 

Předkládá : starosta 
     Vyřizuje    : J. Němcová 

 
 
 
2.4. SPK s.r.o. Praha 6, Na Vypichu 6 - pronájem části pozemku o výměře cca 3.500 m2 
na nám.l. května v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1036/99 - MZ ruší záměr na pronájem  části pozemku  o výměře cca 3.500 m2 na 

nám.l.května v Kuřimi firmě SPK s.r.o. Praha 6, Na vypichu 6. 
Hlasováno : pro  10, zdr.2 
 
Usn. MZ číslo 1174/98 ze dne 9.11.1998 byl schválen záměr na adresný pronájem části pozemku na 
nám.l.května v Kuřimi firmě SPK s.r.o. Praha za podmínek a rozsahu uvedených v žádosti. Schválený záměr byl 
od 13.11.1998 po dobu 30-ti dnů zveřejněn bez připomínek.  
Vzhledem ke skutečnosti, že většina členů MZ neschvaluje postavení na náměstí diskontní prodejny a navíc se 
obávají poškození místních  drobných obchodníků, MR usnesením číslo 27/99 ze dne  5.1.1999 předkládá MZ 
návrh na zrušení záměru . 

 
Předkládá : starosta 

     Vyřizuje    : J. Němcová 
Diskuze: 
Ing.Kotek - Ing.Drápal, jednatel společnosti Penny Market,  požádal faxovou zprávou odložení projednání  

pronájmu parkoviště a realizace  prodejny. 
Z tohoto důvodu  starosta  navrhuje stažení dalšího projednání tohoto bodu. 
P.Vodka se domnívá, že k rozhodnutí je znám dostatek informací, žádá záležitost neodkládat. 
 
Návrh usnesení starosty: MZ odkládá projednání  záměru na pronájem části pozemku o výměře cca 3.500 m2  na 

náměstí 1.května firmě SPK s.r.o. Praha 6. 
Hlasováno : pro 6, proti 4, zdrž.2 - návrh nebyl přijat. 
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2.5. Kuřim, čistírna odpadních vod - zrušení prohlášení za kulturní památku  
 
Přijaté usnesení : 1037/99 -  MZ bere na vědomí zrušení  prohlášení čistírny odpadních vod v Kuřimi za 

kulturní památku. 
Hlasováno : pro  11, zdrž.1 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením číslo 1111/93 ze dne 13.7.1993  souhlasilo s vyhlášením areálu ČVO 
v Kuřimi za technickou kulturní památku. 
V rámci privatizačního projektu st.podniku Brněnské vodárny a kanalizace byl na Město Kuřim převeden 
smlouvou ze dne 1.11.1994 areál čistírny odpadních vod v Kuřimi, Křižkovského čp. 382. Od 1.1.1994 je tedy 
město Kuřim vlastníkem kulturní památky. 
Dopisem Státního ústavu památkové péče ze dne 17.4.1997 zn. k 102/96 byl MěÚ Kuřim, stavební úřad 
vyrozuměn o zápisu čistírny odpadních vod v Kuřimi do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.  
V prosinci r. 1996 se uskutečnilo jednání ve věci využití areálu ČOV Kuřim se závěrem : demolice všech 
objektů ČOV, za předpokladu zrušení ČOV jako technické památky. Dopisem ze dne 17.6.1998  zn.: k 
14.017/97  Ministerstvo kultury ČR oznámilo, že na základě žádosti vlastníka (města Kuřimi) zastoupeného a.s.  
Brněnské vodárny a kanalizace a vyžádání stanovisek všech  příslušných orgánů a organizací státní památkové 
péče a podle § 8 zákona číslo 20/1987 Sb. o státní památkové péči, zrušilo prohlášení čistírny odpadních vod 
v Kuřimi, okr. Brno-venkov za kulturní památku z důvodu, že stavba je nefunkční, umístěná na odlehlém místě, 
pro návštěvnicky neatraktivní a nepřístupná. Dalším důvodem pro zrušení památky byla  skutečnost, že 
Technické muzeum v Brně nemělo o obnovu a provozování areálu zájem. Údržba a jeho rekonstrukce by si 
vyžádala vysoké finanční náklady, které vlastník, tj. město Kuřim, nemá. Jejich vynakládání ve formě státních 
příspěvků by bylo neadekvátní vzhledem  k problematické prezentaci v daném místě. 
Město Kuřim je i nadále vlastníkem pozemků i staveb. 

Předkládá : starosta 
     Vyřizuje    : J. Němcová 

 
 
 
2.6. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 - Žádost o prodej pozemku p.e. 399/8  v KÚ 

Kuřim a zřízení věcného břemene vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 399/5 (příl. č 3A ) 
 
Návrh usnesení: 1) MZ schvaluje  záměr na budoucí odprodej pozemku p.č. 399/8 a na zřízení věcného břemene 

práva vstupu a vjezdu přes pozemek p.č. 399/5 Ing. Josefu Michlovi, bytem Brno, 
Jabloňová 29 podmíněný koupí  objektu Karlen Ing.Michlem 

Hlasováno : pro 6 – zdrž. 6 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : 2) MZ schvaluje záměr časově omezit trvání již schváleného věcného břemene ve prospěch 

města Kuřimi - veřejné užívání chodníku při východní straně parcely p.č. 399/2 pouze do 
doby, než ing. Josef Michl, bytem Brno, Jabloňová 29  zakoupí objekt prodejny Karlen 

Hlasováno o návrzích : pro  7, zdrž. 5- neschváleno 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi Ing. Josefu Michlovi bytem Brno, Jabloňová 29 usnesením e. 1131/98 z 17.8.1998 
schválilo odprodej pozemku p.č. 399/4 a části pozemku p.č. 399/2 k.ú. Kuřim a usnesením č. 1173/98 z 
9.11.1998 odprodej 2. části pozemku p.č. 399/2 - zast. pl., obe. vybavenost a části pozemku p.č.  391 ost. plocha 
- 207 m2 . Po dohodě s  městem nechal ing. Michl zpracovat nový geometrický plán pro oddělení odprodávaných 
pozemku, do něho zcela neočekávaně nechal zapracovat i své další nové požadavky: 
A) odprodej  pozemku p.č. 399/8 - jiná plocha a o výmiře 8 m2. Na tomto pozemku se nacházejí schody na 

vyvýšené podloubí před prodejnou Karlen a dle sdělení ing. Michla se v tomto místě také nacházejí jedny 
z dveří do jeho autosalónu. 

B)  zřízení věcného břemene ve prospěch ing. Michla, spočívající v právu chůze a jízdy při východní straně 
parcely p.č. 399/5 o šířce 4 m jako údajně jediný možný příjezd na jemu odprodávaný pozemek p.č. 399/4 

C)  zároveň požaduje časově omezit trvání již MZ schváleného věcného břemene ve prospěch Města - veřejné 
užívání chodníku při východní straně parcely p.č. 399/2 pouze do doby, než ing. Michl zakoupí objekt 
prodejny Karlen. 

Stanovisko  stavebního úřadu: 
ad A) K odprodeji pozemku p.č. 399/8 nevidí žádný důvod, neboť zadní vchod autosalónu může ústit na obecní 

pozemek, stejně jako je tomu u většiny nemovitostí ve městě. 
ad B) Věcné břemeno veřejné užívání chodníku při východní straně parcely p.č. 399/2 považuje za nutné min. po 

dobu současného provozu samoobsluhy. 
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ad C) Zřízení věcného břemene ve prospěch ing. Michla, spočívající v právu chůze a jízdy při východní straně 
parcely p.č. 399/5 považuje po právní stránce za nesmyslné, neboť příjezd vozidel Ing. Michla na 
pozemek p.č. 399/4 je možno řešit běžným organizačním opatřením v rámci parkoviště ( vodorovným 
dopravním značením, mobilním ohrazením apod) 

Stanovisko odboru výstavby: 
ad A a C) nemají  námitek 
ad B) Doporučují zachovat chodník chodníku při východní straně parcely p.č. 399/2 v majetku města (je 

schválen jeho odprodej v rámci parcely č. 399/2), neboť je intenzivně využíván občany, bydlícími v této 
lokalitě. 

Stanovisko městského architekta: 
ad A) není důvod k odprodeji, schody slouží jako přístup na parcelu č. 399/2 
ad B) nelze souhlasit s omezením věcného břemene na p.č. 399/2 - jedná se o pěší průchod k bydlení, který musí 

zůstat zachovaný 
ad C) ke zřízení věcného břemene na parcele p.č. 399/5 není dle územního plánu důvod, neboť p.č. 399/4 je 

zeleň a na kterékoliv jiné využití je třeba změna územního plánu 
 

      Předkládá.: starosta 
  Vyřizuje : SO - Ing. Němcová 

 
K danému tématu se za přítomnosti Ing.Michla rozvinula široká diskuze: 
Návrhy za strany MZ:p.č.399/5- schválit záměr na odprodej 

       p.č.399/8  zřízení věcného břemene 
          uzavření  smlouvy o smlouvě budoucí na odrodej pozemků po nabytí objektu prodejny 

Ing.Michlem 
Ing.Michl - předložil jsem svůj návrh v komisi výstaby, tam k němu nebyly námitky. Jak uvedl, původně měl v 

záměru koupit i parkovišti, nyní žádá o dokoupení  8 m2 (p.č.399/8 - schody), plochu  (p.č. 
399/4) k vybudování parkoviště pro zaměstnance a chodník na parc.č.399/4. Celý areál okolo 
autosalonu a stávajícího objektu prodejny Karlen ( má v plánu jej architektonicky změnit 
příp.na  byty) má v úmyslu po jeho odkoupení oplotit.  

Ing.Kotek navrhuje, aby si Ing.Michl zakoupil parc. označenou „D“  a odstoupil od odkoupení zeleně - 
parc.č.391/2. 

Ing.Michl - má zájem zelenou plochu ošetřit zatravňovacími prefabrikáty, zelená plocha by tak nebyla zrušena. 
Ing.Krupica nesouhlasí s odprodeji pozemků tak jak je žádá Ing.Michl, domnívá se, že by prodejna byla  

přístupově okleštěna. 
P.Vodka - za stávající nevyjasněné majetkové situace nesouhlasí s prodejem parc.č.399/8. 
J.Herman navrhuje odložit  celé projednání do doby, než Ing.Michl celý objekt koupí.  
 
Ing.Michl  v 17:50 odchází z jednání. 
 
 
 
2.7.  Manželé Chýlkovi - žádost o odprodej pozemku pro dostavbu garáže (příl. č. 4A ) 
 
Přijaté usnesení : 1038/99 - MZ schvaluje  záměr na odprodej 12 m2 pozemku p.č. 123 v k.ú. Kuřim pro 

dostavbu garáže manželů Pavla a Ivany Chýlkových, bytem Kuřim, Husova 308. 
Hlasováno : pro 11, proti 1  
 
Dne 30.11.1998 požádali manželé Pavel a Ivana Chýlkovi o odprodej části - 12 m2 pozemku p.č. 123 v k.ú. 
Kuřim pro dostavbu - prodloužení  garáže v areálu garáží na Husové ulici za účelem garážování přívěsného 
vozíku. (viz situační nákres). 
Stanovisko stavebního úřadu: na možnosti dostavby garáží v této lokalitě byla zpracována studie, která 
prokázala, že kapacita areálu je naplněna a další dostavby nejsou možné. 
Stanovisko komise výstavby: Umístění garáže je v rozporu se zpracovanou studií, komise odprodej pozemku 
nedoporučuje. 
Stanovisko městské architektky: Z hlediska územního plánu města Kuřimi není připomínek proti rozšíření 
stávající garáže o 12 m2. 

           Předkládá : starosta 
Vyřizuje : SO - Ing. Němcová 

Diskuze: 
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V.Zejda - na využití stávajících garážových areálů v Kuřimi byly zpracovány studie. Komise stanovila astop stav  
dalšímu rozšiřování. 

Ing.Kotek - souhlasí s odprodeje, nejedná se o stavbu nové garáže nýbrž o její dostavbu - rozšíření. 
p.Chýlek - stávající zeď bude zbourána a přestavěna. 
 
 
 

3. Volba 5. člena městské rady  
 
Přijaté usnesení : 1039/99 - MZ zvolilo Ing.Miloše Krupicu členem městské rady. 
 
Hlasováno : pro  9, proti 1 , zdrž.2 
 
Složením mandátu na členku měst. zastupitelstva p.Alenou  Szabovou se uvolnilo jedno místo člena MR.  
 

   Předkládá: starosta 
 
P.Vodka navrhuje zvolit na uvolněné místo člena MR Ing.Miloše Krupicu. 
Ing.Krupica - návrh přijímá, ale sám navrhuje  do funkce p.PVodku. 
P.Vodka - návrh nepřijímá. 
 
 
 

4. Výstavba města 
 
4.1. Podkrovní výstavba na Bezručově 841 - 844 (obchodní dům) - (příloha 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1040/99 - MZ schvaluje návrh firmy „LEOŠ NEJEZ - stavitel“ na financování první etapy  

podkrovní výstavby na objektu Bezručova 841 - 844 s podmínkami: 
1.   I. etapa výstavby musí být dokončena do října 1999 
2.   Po dokončení se až do pololetí roku 2000 zachová firmě možnost vyplatit sdružené investice, a to 

s úrokem: 
a)  počítaným od okamžiku, kdy město (jako poslední) vloží do stavby svůj podíl 744 tis  
b)  vypočteným dle vzorce: (úrok jednoměsíčního termínovaného vkladu u KB + 3%) 
3.  Nepodaří-li se firmě najít ve stanovené lhůtě klienta, započte se jí úrok oproti podílu na sdružené 

investici a zbytek podílu se jí vyplatí. 
Hlasováno : pro  11 , proti 1  , zdrž. 
 
Odůvodnění - viz příloha a dále: 
Z výběrového řízení vzešla pro město na dnešní dobu značně dobrá cena, město by mělo získat byt za (583 - 
180) tis. v nejskromnější variantě nebo za (583 - 367) tis ve variantě, kdy se podaří obsadit všechny byty 
soukromými investory. 

Peníze města (2/3) i prostředky investora (1/3) budou bezpečně uloženy - po dobu trvání sdružené 
investice je bude město držet ve svém majetku. 

Riziko města je minimální a s ohledem na soustavnou snahu „prodloužit“ peníze získané prodejem bytů 
je i metoda stanovení úroku adekvátní 
         Předkládá : starosta 
          
 
Ing.Novotná - je známa výše úroku? 
Starosta - o výši úroku je možné diskutovat, úrokové míry se mění. 
P.Vodka - bylo by cca 9,5 % úroků. Obvyklé úroky jsou 13-15%. 
J.Herman- jedná se opět o nestandardní postup? 
V.Zejda - v této situaci se jedná o nejlepší řešení. 
 
 
 
4.2. Odkoupení vodovodního a kanalizaèního øadu vybudovaného stavebníky pí. 

Kopeckou a p. Filkou v lokalitě Podlesí (příl. 6A) 
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Přijaté usnesení : 1041/99 - MZ schvaluje návrh MR na odkoupení nově vybudovaného vodovodního a 

kanalizačního řadu od stavebníků p.Jiřího Filky a pí. Heleny Kopecké za smluvní cenu 300 
tis. Kč s tím, náklady spojené s převodem budou hradit prodávající 

Hlasováno : pro 11, zdrž. 1 
 
V souladu se změnou ÚP (rozšíření o novou obytnou zónu pro výstavbu 20 RD) v lokaliti Podlesí v průběhu 
stavebního řízení stavby RD paní Kopecké na pozemku par.č. 3204/ a p. Filky na pozemku par.č.3204/4 v k..ú.  
Kuřim došlo k přehodnocení  připojení výše uvedených staveb na inženýrské sítě z vodovodních a kanalizačních 
přípojek na povinnost investorů realizovat prodloužení vodovodního  řadu DN 100 o 60m a kanalizačního řadu 
DN 300 o 70m (umožní napojení dalších RD) a následně předat vybudované úseky vodovodního a kanalizačního 
řadu do majetku města. 
Stavbu realizovala dle SoD 36/R/98 firma MSO servis, spol.s.r.o., Kyjov, zástupce pro věci technické - ing. 
Bojanovská, Kuřim. 
RN stavby činí 764.400 Kč vč. DPH. 
Výše uvedení stavebníci RD podali na město Kuřim žádost o příspěvek na prodloužení vodovodního a 
kanalizačního řádu. MR svým usnesením č.56/99 z 19.1.1999 předkládá MZ návrh na odkoupení prodlouženého 
vodovodního a kanalizačního řádu za smluvní cenu 300 tis. Kč. 
 
         Předkládá : starosta 

   Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
J.Herman - na tento řad se budou připojovat další stavebníci, nebo se  budou budovat další přípojky? 
V.Zejda - další výstavba se bude napojovat. 
 
 
 

5.  „Program podnikatelský OBOLUS“ (přílohy č.7A ) 
 
Přijaté usnesení : 1042/99 - MZ schvaluje „Program podnikatelský OBOLUS“ pro rok 1999 a ukládá ŽÚ jeho 

propagaci  a zajištění. 
Hlasováno : pro  11, zdrž 1 
 
V roce 1998 byl poprvé vyhlášen „Program podnikatelský OBOLUS“, který si klade za cíl dát podnikatelům - 
fyzickým osobám s trvalým pobytem na území Kuřimi možnost, dát městu podněty k tomu, jak může část této 
daně použít. V roce 1998 využilo tuto možnost 30 podnikatelů - celková částka 251.246,- Kč. Zajímavé bylo 
spektrum navržených účelů. 
Finanční prostředky byly určovány nejen pro organizace jako např.: JUNÁK, ZŠ, MŠ, sportovní organizace, ale i 
na údržbu zeleně, průzkum statiky a kanalizace KD Podlesí, zabezpečení obecní parcely proti sesuvům, nákup 
cisternového vozu. 
Zmiňovaný „Program.“ se již dostal do povědomí občanů - podnikatelů, a proto by bylo účelné zrealizovat ho i 
v roce 1999 a to za následujících podmínek: 
 
1) OBOLEM se rozumí částka, rovnající se 10 % odvedené dani z příjmu fyzických osob 
    za rok 1998 
2) OBOLUS lze uplatnit na předepsaném formuláři do 30.10.1999 
3) Ostatní podmínky uplatnění OBOLU zůstávají beze změny (jako v roce 1998). 
 

Předkládá: starosta 
                                                      Vyřizuje: Mgr. Alena Trtílková 

 
Starosta  navrhuje OBOLUS ve výši 10% odvedené daně tak, jak tomu bylo v r.1998.( bylo využito 250 tis. 

v loňském roce). 
J.Herman - OBOLUS v těch sumách - jsou to směšné částky. Navrhuji, aby z něj byly vyjmuty investiční akce. 
Starosta  -  všechny investiční akce realizované v rámci OBOLU se prozatím realizovali v jeho rámci, na žádnou    

nemuselo město přilácet. 
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6.  Zajištění dopravní obslužnosti v úseku Kuřim Blansko (příloha 8A) 
 
Přijaté usnesení : 1043/99 - MZ schvaluje pro rok 1999  dopravci ČSAD Blansko a.s., na zajištění dopravy 

v úseku Kuřim - Blansko dotaci do výše 194 tis.Kč s tím, že podíl dotace pro město Kuřim 
bude do výše 71 tis. Kč a pro podnikatelské subjekty do výše 123 tis. Kč. 

Hlasováno : pro  12  
 
Dopravce ČSAD Blansko a.s. žádá uzavření smlouvy s městem Kuřimí na zajištění dopravní obslužnosti na 
linkách z Kuřimi do Blanska. Dle předkládaného návrhu by město Kuřim dotovalo: 

-2 dvojice víkendových spojů č.9,12,2a,30,15 a 34 linky 710 620 Brno-Blansko-Benešov do výše 53 
tis.Kč. 

- spoj č.18 linky 710 670 v prac.dny a související spoj č. 13 linky 710 771 v pracovní dny do výše 18 
tis. Kč. 

Příspěvky podniků v Kuřimi na ostatní spoje v pracovní dny linek 710 620,710 670 a 710 777 budou do výše 
123 tis. Kč. 
V minulém roce schválilo MZ uzavøení smlouvy s ÈSAD Blansko na rok 1998 kde podíl města byl do výše 66 
tis. Kč a podíl podniků do výše 101 tis. Kč. 

      Předkládá:ing. Kotek Miloš 
        Vyřizuje:Duchoslavová Dana 
 
Ing.Kotek - pokud bude návrh  schválen nedojde k žádnému rozšíření ani rušení spojů. 
 
 
 

7. Návrh „Koncepce  podpory kulturních aktivit v Kuřimi“(příl. 9) 
 
Přijaté usnesení : 1044/99 - MZ schvaluje  návrh „Koncepce podpory kulturních aktivit v Kuřimi“. 
 
Hlasováno : pro  11, zdrž.1 
 
V souvislosti  s plánovanou  koupí objektu Kulturního domu TOS Kuřim vyvstává řada otázek, jakým způsobem 
se má město Kuřim postarat o efektivní fungování tohoto a řady dalších objektů, které jsou nebo by mohly být 
využívány pro potřeby kultury. 
         Předkládá : PaedDr.D.Holman 
 
Dr.Holman - na jednání o „koncepci“ byl podán návrh, aby v případě, že město Kulturní dům nezíská, jednalo o 

možnosti kulturního využití sokolovny. 
 
Přestávka 18:20 - 18:40 hodin. 
 
 

8. Finanční záležitosi , rozpočtové provizorium na rok 1999. 
 
8.1. Rozpočtové provizorium  
 
Přijaté usnesení : 1045/99 - MZ schvaluje  rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1999 dle přílohy. 
 
Hlasováno : pro 11, zdrž.1 
 
Pro hospodaření v roce 1999  je předložen návrh rozpočtového provizoria. Návrh vychází ze skutečností 
minulých období a finančních možností města. V rozpočtu jsou globálně pokryty výdaje zajišťující základní 
chod města a jeho organizací. Z investičních výdajù je pokryt pouze nákup hasičské cisterny a částečně hardware 
a software pro MěÚ.  
 Objem rozpočtu představuje částku  81,3 mil.Kč.  
 Optický přebytek 6,6 mil.Kč - nelze chápat jako zdroje na krytí investičních akcí  jiných než bytových, 
neboť do rozpočtu r.1999 byl zapojen zůstatek bankovních účtů k 31.12.1998. Tento přebytek je menší než stav 
bytových fondů. 
Rozbor hospodaření bytových fondů bude předložen současně s výsledky hospodaření za rok 1998. 
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       Předkládá:  starosta  
Vyřizuje: Zdeněk Kříž  

Diskuze: 
Připomínky Ing.Fikara (z veřejnosti) : 

1.  I přes napjatý rozpočet na r.1999 město plánuje vysoké náklady na údržbu  města (cca 4 mil. Kč). 
2. Za likvidaci odpadů město plánuje vydat 2,30 mil. - řada lidí si neplatí popelnice a jde to z rozpočtu 

města.  
3. Z „Fond kultury“ žádá uhradit připojení programu „Eurosport“do kabelové sítě Kuřimi.. 

Starosta -  prostor pro investiční činnost je malý (přes 6 mil.z bytových fondù).  Investice jsou v této dobì  
vyčerpány  (je uzavřená smlouva na rekonstrukce vodovodu na Podlesí). Na rekonstruci  ul.Podhoří 
by si město muselo vzít úvěr.  

 Po přezkoumání rozpočtu bylo zjištěno, že se nenajdou rezervy, ale naopak  bude potřeba dalších cca 
3 mil. Kč. 

Z. Kříž-  rozpočet se bude postupně doplňovat. V rozpočtu se projevuje skutečnost, že náš okres má nízkou 
daňovou výtižnost. Příjmy tedy stačí pouze  na zajištění  provozu. 

J.Herman - když v září byla projednávána rekonstrulkce Podhoří, bylo řečeno, že peníze jsou, jen se přesunou   
na r. 1999. 

Starosta - Bylo vyhlášeno výběrové řízení na rekonstrukci Podhoří, ale v rozpočtu není dostatek peněz.. 
J.Herman - žádalo město o státní dotaci na  rekonstrukci ?. 
Ing.Kotek - město o dotaci jednalo a ještě bude jednat. 
 
M.Uchytil - plavecký areál není  schopen ani z poloviny zaplatit své náklady? Navrhuje kontrolovat nákladové  

položky  přímo zastupiteli. 
Ing.Kotek - o tomto uvažujeme, takto by měla pracovat kontrolní komise. 
Z.Kříž      -  jednotliví pracovníci  úřadu  budou kontrolovat rozpočtové organizace. 
Dr.Holman -navrhuje vytvořit opatření, aby vedoucí odborů sami měli zájem  snížit  náklady na minimum. 
Z. Kříž. -     vedoucí odboru bude vědět, že podepsáním faktruy  odepisuje ze svého rozpočtu. 
Ing,Kotek -  rozpočet je velmi napjatý, budeme se muset zamyslet nad realizací investičních akcí. 
Dr.Holman - v případě zakoupení KD navrhuji omezit finance v položce „Kulturního fondu“. Peníze na opravu 

věže kostela a sokolovnu navrhuje použít z tohoto fondu. 
J.Herman -  upozornil, že peníze z prodeje bytů byly  použity i na jiné účely. 
Starosta   - ve fodu bytů je víc, než činí zůstatek fondů na přelomu roku. Od fondu jsme si půjčili a tytéž peníze  

musíme vrátit zpět.. 
Dr.Holman - během poslední doby na město padla řada investic, které muselo město řešit. 
K invest. akci rekonstrukce ul.Podhoří - část  MZ žádá  svolat mimořádné MZ, které rozhodne, zda bude, nebo  

nebude akce zrušena. 
J.Herman  - o kolik poklesly příjmy města? 
Starosta   - daňové výnosy  budou  stagnovat, dotace snad nějaké získáme, ale budou se muset zřejmě použít na 

havárie. 
Ing.Krupica žádá,  aby  v materiálech  na mimořádné MZ bylo předloženo, jaké maximální úvěrové zatížení 

město unese. 
 
 
 
8.2.  Žádost  o příspěvek na dokončení rekonstrukce kostelní věže chrámu sv. Maří  

Magdalény v Kuřimi  (příl. 10A ) 
 
Přijaté usnesení : 1046/99 - MZ schvaluje příspěvek 200.000,- Kč na dokončení věže kostela sv. Maří 

Magdalény v Kuřimi. Příspěvek bude čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti. 

Hlasováno : pro 10, zdrž.2 
 
Díky MěÚ Kuřim a OkÚ Brno-venkov mohlo být v minulosti provedeno statické zabezpečení objektu kostela a 
rekonstrukce věže. Celkem bylo proinvestováno 1,6 mil. Kč. K úplnému dokončení rekonstrukce věže chybí 
provést náhradu nevyhovující zvonové stolice za novou. Předpokládané náklady činí 250 tisíc korun. 
 

Předkládá : Dr.Ing. Jiří Marek 
 
Městská rada Kuřimi na svém zasedání 19.1.99 usnesením čís.67/99 doporučuje MZ příspěvek žadateli schválit.  
Starosta  doporučuje poskytnout finance z prostředků KF. 
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Dr.Marek krátce zrekapituloval obdržené a investované prostředky : ve 2 etapách bylo poskytnuto městem a 
investováno 500 tis.,  z okesu 550 tis., z fary 700 tis. Kč. Ve 3. etapě bylo poskyto 100 tis. od 
okresu, 200 tis.žádáme od města a cca 100 tis. budeme muset doplatit z vlastních prostředků. 

J.Herman se dotázal, zda  byly finanční prostředky  poskytnuty oproti účetním dokladům. 
Z.Kříž .- ano, oproti  dokladům o zaplacení. 
 
 
 
8.3.   Žádost  o příspěvek  na velkou obnovu sokolovny (příl. 11A) 
 
Přijaté usnesení : 1047/99 - MZ schvaluje příspěvek 200.000,- Kč Sokolu Kuřim na velkou obnovu sokolovny. 

Příspěvek bude čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Hlasováno : pro 10 , proti 1  , zdrž.1 
 
Sokol Kuřim požádal  dne 4.1.1999 o finanční příspěvek  na velkou obnovu Sokolovny ve výši 250.000,- Kč.  
Tuto částku hodlá použít  na opravy  dle žádosti - viz příloha. 
Po konzultaci s odborem výstavby předložil Sokol redukovanou žádost s požadavkem ve výši 200.000,-Kč - viz 
příloha. 
Městská rada Kuřimi na svém zasedání 19.1.99 usnesením čís.67/99 doporučuje MZ příspěvek žadateli schválit.  
 
        Předkládá : Ing.Miloš Kotek 
 
Starosta navrhuje, aby rovněž tento příspěvek byl poskytnut z „Kulturního fondu“. 
 
 
 
8.4.   Žádost o příspěvek  do tomboly  plesu FC Kuřim  (příl. 12 ) 
 
Přijaté usnesení : 1048/99 - MZ schvaluje příspěvek ve výši  3.000,- Kč  do tomboly reprezentačního plesu  

FC Kuřim. 
Příspěvek bude čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 

Hlasováno : pro  9 , proti 1  , zdr.2 
 
V návaznosti na usnesení MR čís. 35/99 (poskytnutí příspěvku 3000,- Kč do tomboly ZŠ Tyršova, Jungmannova 
a SPŠ a SOU Kuřim s.r.o) předkládá tajemník  návrh na poskytnutí příspěvku ve stejné výši  na zakoupení 
věcných cen do tomboly reprezentačního plesu FC Kuřim. 
 

        Předkládá : tajemník 
Vyřizuje : FO 

J.Herman  žádá, aby byly prostředky  poskytnuty z „Kulturního fondu“. 
 
 
 
8.5.  II. kolo veřejné dražby majetku TOS Kuřim a.s. - v konkursu (příl. 13A) 
 
Informace:  
Dne 26.2.99 se koná II. kolo veřejné dražby části majetku TOS Kuřim a.s.(příloha). Dle našich informací se I. 
kola účastnilo pouze Město Kuřim v případě Kulturního domu a o ostatní majetek neprojevil v navrhované ceně 
zájem nikdo. Správce konkursní podstaty JUDr. Kružík přesto vyhlásil II. kolo dražby ve stejných cenách. 

MZ svým usnesením č. 1018/99 schválilo postup města ve veřejné dražbě majetku TOS. Na tomto 
způsobu není navrhováno cokoli měnit, pouze s ohledem na skutečnost, že se členy zastupitelstva stali noví lidé 
a také názory členů zastupitelstva na ekonomickou únosnost koupi K.D. se mohou v čase měnit, je dáváno tímto 
členům MZ na vědomí, že svá prohlášení o únosné ceně za K.D. mohou kdykoli později měnit tak, že prohlášení 
nové svěří do rukou starosty a nebo jeho zástupce. 

        Předkládá : starosta 
 
Tajemník Ing.Veselý rozdal přítomným členům MZ lístky, v nichž vyjádřili svoji vůli k účasti města na dražbě  
KD uvedením částky - ceny nemovitosti, která je pro každého z nich akceptovatelná vzhledem k napjatému 
rozpočtu města. Bylo rozdáno 12 hlasovacích lístků,  9 bylo odevzdáno. S výsledky nebyl nikdo, mimo starosty a 
jeho zástupce seznámen. 
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9. Různé 
 
9.1.  Návrhy Ing.Jindřicha Fikara st. k jednání MZ (příl.13 B-D) 
 
Ing.J.Fikar dne 6.1.99 předložil ke hlasování v MZ¨tři písemné návrhy (viz příloha). V době stávajícího jednání 
MZ již však není jeho členem, protože rezignoval a tím se jeho právo člena zastupitelstva předkládat obecnímu 
zastupitelstvu návrhy (§ 34, písm. a), zák. 367/90 Sb.) změnilo na právo občana podávat orgánům obce písemné 
návrhy (§ 7, odst.2, písm. b), zák. 367/90), v řeči lidské to znamená, že o podávaných návrzích občany MZ 
hlasuje jen tehdy, když je některý z jeho členů nebo městská rada k hlasování předloží (§ 41, zák. 367/90 Sb.). 
 Autor této informace je k hlasování nepředloží neboť návrh: 
- č.j.41/5 - ukládá pouze to, co je přirozenou pracovní náplní tajemníka a st. odboru  
- č.j.43/7 - je neúnosným výdajem prosté spotřeby rozpočtu a navíc vzdaluje vysílání TKR přirozené  

komerční bázi 
- č.j.44/8 - blokuje akceschopnost jednání MZ a z infokanálu nám vzniká „speaking corner“ 
 

     Předkládá: starosta 
Dr.Holman - předkládá k hlasování návrh Ing-Fikara - č.j. 43/7 zaplacení 360 tis  za vysílání  programu 

EUROSPORT. Úvodem však předeslal, že on sám pro schválení hlasovat nebude. 
Hlasováno o návrhu Dr.Holmana podepsat se společností VISION CABLE smlouvu na vysílání programu 

EUROSPORT - pro 1, proti 9, zdrž.2  - neschváleno. 
 
O dalších návrzích Ing.J.Fikara - dostavbě náměstí 1. května a doplnění  vyhlášky o jednacím řádu MZ 

nehlasováno,  žádným z přítomných členů MZ  nebyly předloženy k hlasování. 
 
Přestávka 20:15 - 20:20 hodin. 
 
 
9.2.  Připomínky z řad občanů 
 
Jaroslav  Štol - občan z Kuřimi - Polesí, domnívá se, že tato část města je soustavně opomíjena. 

  1.- stěžuje si na špatnou spolupráci  s Ing.Hamříkem z odboru ŽP při jednání o budování dvorů 
na sběr odpadů. Nedostatek kontejnerů způsobuje, že obyvatelé Podlesí vyvážejí odpad do lesa. 
Předložil konkrétní návrh na umístění dvora. Do doby, než bude zřízen dvůr, navrhuje umístění 
kontejneru  v dolní části Podlesí - u obchodu. 

  2.- při vstupu na Podlesí  (po levé straně vstupní vozovky) je rozšířen neestetický podrost - žádá 
jej vyřezat. 

  3.- břízy u zastávky žádá pokácet (jsou vysoké) a provést výsadbu (jalovce, túje), která nebude   
přesahovat výšky 3 metrů. 

  4. - upozornil, že někteří  obyvatelé Podlesí nemají popelnice (kam ukládají odpad?). 
  5. - žádá revizi  dopravního značení, chybí  označení hlavní silnice. 
  6.- na ul.Fučíkova obec povolila stavbu garáží - porušuje se zákaz vjezdu. 
  7.- upozornil na  trvale špatný stav vody na Podlesí 

Starosta se domnívá, že se město  o  Podlesí stará ve stejném režimu jako v jiných částech města,  návrhy budou 
brány jako podněty k nápravě. 

 
Dr.Holman k rezignacím a postupu MR:  Není možné se napřed zříci toho (mandátu člena MZ), co nenabyl. 

Tohoto  výkladu zákona (že mandát  člena MZ vzniká jmenováním náhradníka městskou radou ) se 
drží jedna strana, odstupující se drží verze 2 - „rychlého odstupování“. Tak je za člena MZ prohlášen  
člověk, které podal rezignaci a trvá na ní. Tito lidé nemají vůli znovu podepsat rezignace.  
On sám by  preferoval „rychlý odstup“. Později zjistil, že OKÚ straní  systém přijatému MR.  Na 
ministerstvu vnitra jsou zřejmě názoru, že lze přijmout rezignace tak, jak byly podávány. 
Rozhodnutí MR v této chvíli může zrušit pouze OKÚ. 

Ing.Kotek - zítra dojde k setkání s pracovnicí z OKÚ, problém je stále v řešení. 
J.Herman - zda se budou volby v Kuřimi konat nebo ne,  definitivně rozhodne Ministerstvo  vnitra. 
Ing.Kotek - za stávající situace MV nebude rozhodovat, protože v Kuřimi  neodstoupil  dostatečný počet 

zastupitelů. 
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Dr.Holman - ke způsobu podání rezignace ČSSD : Podání  rezignace  p.Miloše Kotka  byla podána až potom, co 
on upozornil na to, že s následným  podáním  rezignace nesouhlasí. 
Kandidátka „Za veřejný zájem“:  MVDr.L.Horáková dne 23.11.98 odvolává podání rezignace (podána 
až v lednu 1999).  Postup  města byl konzultován s právníky a je považován za správný. 
V kandidátce Ing.Fikara  se najdou kandidáti, kteří  přijmou  mandát zastupitele. Domnívá se tedy, že 
není důvod k vyhlášení nových  voleb. 

p.Doskočil  (z veřejnosti) - domnívá se, že bylo na škodu nereagovat na obvinění  Ing.Fikara, J.Hermana  a 
Mgr.J.Zorníka při ustavujícím zasedání MZ  

Starosta - byl jsem vyzván členy MZ abych přece jenom  reagoval  veřejným  vystoupením, což  jsem také 
udělal. 

 
Závěrem jednání si zástupce starosty Ing.M.Kotek vzal slovo, obsáhle se odmítavě vyjádřil k obvinění  bývalého 

člena MZ za ČSSD Ing.J.Němce, za KSČM Ing. R.Hanáka a J.Hermana, Mgr.J.Zorníka a Ing.J.Fikara  
na  vystoupení  před novináři na tiskové konferenci. Je přesvědčen, postup Ing.J.Němce  že velice 
poškozuje ČSSD a města a straní KSČM. 

 
Dr.Holman - kritizoval postoj p.J.Hermana po volbách vedení města. 
J. Herman v 21:40 hod. odchází z jednání. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1032/99 - MZ bere na vědomí složení slibu novým členem Městského zastupitelstva Kuřimi p.Milošem 
Kotkem (r.1933) 
 
1033/99 - MZ schvaluje darovací smlouvu na převod pozemku parc.č. 2783 k.ú.Kuřim - vodní plocha - o 
výměře 32831 m2 z majetku ČR - Státní meliorační správy, se sídlem v Brně, Zvonařka 14 do majetku města 
Kuřimi s tím, že obdarovaný, tj. město Kuřim, uhradí náklady spojené s převodem. 
 
1034/99  MZ schvaluje pronájem umělé vodní nádrže - rybník SRPEK s poz.parc.č. 2783 k.ú.Kuřim o výměře 
32831 m2  Moravskému rybářskému svazu, MO Veverská Bítýška za podmínek : 
 pronájem na dobu určitou 3 let, která po uplynutí přechází v dobu neurčitou s roční  výpovědní lhůtou 
 roční nájemné ve výši 0,25 hal/m2 splatné do 30.6. běžného roku  bez valorizace. 
 
1035/99 - MZ neschvaluje  výkup části pozemku parc.č. 3044 díl „a“ o výměře 166 m2 a části pozemku parc.č. 
3046/1 k.ú.Kuřim  díl „b“ o  výměře  4009 m2  - vše  dle GP zak.č. 980-36/96  ze  dne  24.5.1996  o
vlastníka - Města Brna  a  navrhuje  majetkoprávní  vypořádání  předmětných  pozemků  řešit  formou směny za 
pozemky v areálu navrženého golfového hřiště. 
 
1036/99 - MZ ruší záměr na pronájem  části pozemku  o výměře cca 3.500 m2 na nám.l.května v Kuřimi firmě 
SPK s.r.o. Praha 6, Na vypichu 6. 
 
1037/99 - MZ bere na vědomí zrušení  prohlášení čistírny odpadních vod v Kuřimi za kulturní památku. 
 
1038/99 - MZ schvaluje  záměr na odprodej 12 m2 pozemku p.č. 123 v k.ú. Kuřim pro dostavbu garáže 
manželů Pavla a Ivany Chýlkových, bytem Kuřim, Husova 308. 
 
1039/99 - MZ zvolilo Ing.Miloše Krupicu členem městské rady. 
 
1040/99 - MZ schvaluje návrh firmy „LEOŠ NEJEZ - stavitel“ na financování první etapy podkrovní výstavby 
na objektu Bezručova 841 - 844 s podmínkami: 

1.   I. etapa výstavby musí být dokončena do října 1999 
2.   Po dokončení se až do pololetí roku 2000 zachová firmě možnost vyplatit sdružené investice, a to 

s úrokem: 
a)  počítaným od okamžiku, kdy město (jako poslední) vloží do stavby svůj podíl 744 tis  
b)  vypočteným dle vzorce: (úrok jednoměsíčního termínovaného vkladu u KB + 3%) 
3.  Nepodaří-li se firmě najít ve stanovené lhůtě klienta, započte se jí úrok oproti podílu na sdružené 

investici a zbytek podílu se jí vyplatí. 
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1041/99 - MZ schvaluje návrh MR na odkoupení nově vybudovaného vodovodního a kanalizačního řadu od 
stavebníků p.Jiřího Filky a pí.Heleny Kopecké za smluvní cenu 300 tis. Kč s tím, náklady spojené s převodem 
budou hradit prodávající. 
 
1042/99 - MZ schvaluje „Program podnikatelský OBOLUS“ pro rok 1999 a ukládá ŽÚ jeho propagaci  a 
zajištění. 
 
1043/99 - MZ schvaluje pro rok 1999  dopravci ČSAD Blansko a.s., na zajištění dopravy v úseku Kuřim - 
Blansko dotaci do výše 194 tis.Kč s tím, že podíl dotace pro město Kuřim bude do výše 71 tis. Kč a pro 
podnikatelské subjekty do výše 123 tis. Kč. 
 
1044/99 - MZ schvaluje  návrh „Koncepce podpory kulturních aktivit v Kuřimi“. 
 
1045/99 - MZ schvaluje  rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1999 dle přílohy. 
 
1046/99 - MZ schvaluje příspěvek 200.000,- Kč na dokončení věže kostela sv. Maří Magdalény v Kuřimi. 
Příspěvek bude čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 
1047/99 - MZ schvaluje příspěvek 200.000,- Kč Sokolu Kuřim na velkou obnovu sokolovny. Příspěvek bude 
čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 
1048/99 - MZ schvaluje příspěvek ve výši  3.000,- Kč  do tomboly reprezentačního plesu  FC Kuřim. 
Příspěvek bude čerpán z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 
Hlasování o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 22:15 hodin. 
 
 
 
 
 

RNDr.Igor Poledňák  
   starosta  

 
V Kuřimi dne 8.2.1999 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 

PaedDr.David Holman        Marian Uchytil 
 
 
 
Přílohy:  
 Pozvánka 
 Usnesení návrhové komise 
 Prezenční listina 
 Pozvánka na jednání nově jmenovaným členům MZ 
 Slib nového člena MZ p.Miloše Kotka  
1.  Majetkoprávní úkony 
1A)        Návrh darovací smlouvy Stát. meliorační správa  x  Město Kuřim 
2.          Grafická příloha 
3, 3A Ing.J.Michl - žádost o odprodej pozemků 
4, 4A Manž. Chýlkovi - žádost ok dostavbu garáže 
5,5A. Realizace podkrovní výstavby  Bezručova 841-844 
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6,6A. Odkoupení kanalizač. řádu na Podlesí 
7,7A. Program podnikatelský obolus 
8,8A. Zajištění dopravní obslužnosti , jízdní řády ČSAD Kuřim - Blansko 
9. Návrh koncepce podpory kulturních aktivit 
10,10A. Žádost o příspěvek na dostavu věže kostela 
11,11A. Žádost o poskytnutí  příspěvku na obnovu sokolovny 
12. Žádost FC Kuřim o příspěvek  do tomboly plesu 
13,13A-D Informace o veřejné dražbě  majetku TOS Kuřim 
14.        Rozpočtové provizorium na r. 1999 


	8.2.  Žádost  o příspěvek na dokončení rekonstrukce kostelní věže chrámu sv. Maří  Magdalény v Kuřimi  (příl. 10A )

