
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   05 / 99 
 

ze  zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 15.3.1999 
 

Přítomni :  RNDr.I.Poledňák - starosta 
Ing. M. Kotek - zástupce starosty 
MUDr.M.Dvořáčková, PaedDr.D.Holman, M. Kotek, Ing.M.Krupica, Dr.Ing.J.Marek, Ing.H. 
Novotná, M.Uchytil, P.Vodka, V.Zejda 

 
Nepřítomni: J.Boleslav, Ing.J.Brabec, M.Kratochvil, Ing.J.Krutílek, Z.Podešva, N.Matyasková 
 
Ověřovatelé zápisu : P.Vodka a Dr.Ing.J.Marek 

       Hlasováno : pro 11 
 
Návrhová komise : V.Zejda a  M.Uchytil 

     Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
 
Program :  1.   Majetkoprávní úkony 

2.   Fond rozvoje bydlení 
3.  Výstavba města 
4.  Výsledky hospodaření Města Kuřimi v r. 1998, inventarizace majetku 
5.  Zajištění dopravní obslužnosti 
6.  Fond na podporu kulturní a s - polkové činnosti - poskytnutí příspěvků 
7.  Různé 
 

Hlasováno o programu: pro 11 
 
 
 

1. Majetkoprávní  úkony 
 
1.1. Konzum Brno, spotřební družstvo Brno, Sukova 2 - prominutí valorizovaného  

nájemného pro rok 1999 
 
Přijaté usnesení : 1049/99 - MZ zamítá žádost o prominutí valorizovaného nájemného pro rok 1999 ve výši 

35.244,- Kč KONZUMU Brno, spotřebnímu družstvu, Brno, Sukova 2 
Hlasováno : pro 11 
 
MR usn. č. 126/99 ze dne 2.3.1999 nedoporučila MZ prominout valorizované nájemné ve výši 35.244,- Kč 
KONZUMU Brno, který o prominutí zvýšeného  nájemného o koef. inflace za rok 1998 (10,7%) požádal  
z důvodu špatné ekonomické situace.   

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
   Vyřizuje    : J. Němcová 

 
 
 
1.2. Obec Moravské Knínice - žádost o majetkoprávní vypořádání pozemku ve 

zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr-jiné KÚ(JK) číslo 2528, 
díl 2 o výměře 340 m2 k.ú. Moravské Knínice - příl. č. 1 

 
Návrh usnesení : MZ schvaluje záměr na bezúplatný převod pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ 

pozemkový katastr-jiné KÚ (JK) číslo 2528, díl 2 o výměře 340 m2 k.ú.Moravské Knínice obci 
Moravské Knínice s podmínkou, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem 
včetně daně z převodu nemovitosti 
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Hlasováno : pro 5, proti 4., zdrž. 1 - neschváleno 
 
Přijaté usnesení : 1050/99 - MZ schvaluje záměr na odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely 

původ pozemkový katastr-jiné KÚ (JK) číslo 2528, díl 2 o výměře 340 m2 k.ú.Moravské 
Knínice obci Moravské Knínice za cenu dle znaleckého posudku s tím, že nabyvatel uhradí 
náklady  spojené s převodem (bez daně z převodu nemovitosti). 

Hlasováno : pro 10, proti 1 
 
V souvislosti s prováděním komplexních pozemkových úprav na k.ú.Moravské Knínice bylo zjištěno, že část 
bývalé polní cesty  - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr-jiné KÚ (JK)  číslo 
2528, díl 2 o výměře 340 m2 je zapsána dle „Výpisu z pozemkové knihy komplexně uzavřeného kat.území 
Kuřim - Seznamu XVIII-veřejný statek obecní „ na LV č. 662 pro obec a k.ú.Moravské Knínice - vlastník Město 
Kuřim. Předmětný pozemek nemá pro město Kuřim žádný význam a je jediným ve vlastnictví Města Kuřimi na 
k.ú.Moravské Knínice. Obec Moravské Knínice požádala o bezplatný převod, příp. o převod za symbolickou 
částku. Dle vyhl.č. 215/95 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami 
zemědělských pozemků činí tato pro k.ú. Moravské Knínice 9,40 Kč/m2. 
 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
   Vyřizuje    : J. Němcová 

 
P.Vodka předkládá  návrh -  pozemky odprodat s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem, daně 

z převodu nemovitosti uhradí město. 
Hlasováno : pro 9, zdrž.2 - schváleno 
 
 
 
1.3. Manž. Ficovi, Kuřim, Pod Zárubou 523 - ukončení nájemního vztahu dohodu 
 
Přijaté usnesení : 1051/99 - MZ souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 15.3.1999 na 

pronájem části pozemku parc.č. 3002 k.ú.Kuřim o výměře 360 m2 užívaného jak zahrádka 
manž. Ficovými, Kuřim, pod Zárubou 523 

Hlasováno : pro 11 
 
Přijaté usnesení : 1052/99 - MZ schvaluje záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 3002 k.ú.Kuřim 

o  výměře 360 m2 manž. Pokorným, Kuřim, Popkova 993 na dobu neurčitou s jednoroční 
výpovědní lhůtou  k 1.10.příslušného roku za cenu 1,-Kč/m2/rok. 

 
Hlasováno : pro 11 
 
Manž. Ficovi požádali z důvodu přestěhování se do rodinného domu se zahradou o ukončení nájemního vztahu 
dohodu na pronájem části pozemku parc.č. 3002 k.ú.Kuřim o výměře 360 m2 užívaného jako zahrádka v lokalitě  
„u Investy“. Současně o pronájem předmětného pozemku požádali manž.Pokorní, Kuřim, Popkova 993, kteří 
jsou předběžně s manž. Ficovými domluveni na finančním vypořádání za porosty a oplocení. 
 

Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
   Vyřizuje    : J. Němcová 

 
 
 
1.4 Pronájem části nám. 1. května za účelem provozování pravidelných prodejních a 
výstavních trhů (příl. 2A) 
 
Přijaté usnesení : 1053/99 - MZ schvaluje pronájem 1x/měsíc cca 3000m2 na nám. 1. května v Kuřimi - část  

pozemku  p.č. 293/1 v  k.ú. Kuřim za cenu 4000Kč/den trhů, za účelem provozování 
pravidelných prodejních a výstavních trhů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců 
panu  Janu Berouskovi, bytem Pardubice, Přerovská 842  

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
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Dne 1.2. 1999 obdrželo Město Kuřim žádost Jana Berouska bytem Pardubice, Přerovská 842 o povolení 
provozování pravidelných prodejních a výstavních trhů v centru města Kuřimi (1xtýdně, 1x za 14 dní, 1x za  
měsíc) a to nejlépe na náměstí. Na trzích by prodávali pouze čeští obchodníci s řádným oprávněním k prodeji a 
širokým sortimentem zboží, jako je ovoce, zelenina, proutěné a dřevěné výrobky, keramika, porcelán, ložní 
soupravy, kožená galanterie, obuv, textil a další. Na základě ústního jednání má pan Berousek zájem o pronájem 
cca 3000 m2 pro cca 40 stánků  na náměstí 1. května v Kuřimi na základě písemné smlouvy, ve které by se 
zavázal, že zajistí nejen organizaci vlastního trhu, ale i reklamu, úklid prostranství během a po skončení trhu, 
popř. sezónní výzdobu (vánoční, velikonoční . . . ). Sjednané nájemné se zavazuje uhradit vždy v den konání trhu 
do městské pokladny hotově, při lukrativním provozování hodlá poskytnout podíl na zisku  formou 
charitativního příspěvku. 
Stanovisko pracovnice územního plánu: Plocha je ÚP určena k výstavbě veřejného parkoviště a pro veřejnou 
zeleň, provozování trhů by z hlediska územního plánu bylo možné jako dočasná činnost, je však třeba posoudit 
zájem města o tento druh prodeje. 
Stanovisko stavebního úřadu:  Pokud prodejní stánky budou mít charakter krátkodobých přenosných zařízení 
(ráno se smontují, večer demontují), nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebního úřadu. 
Stanovisko odboru výstavby: Nemají výhrady, navrhují zkusit na dobu 3 měsíců. 
 

                                                                                   Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
                                                                                   Vyřizuje: Ing. Dagmar Němcová 

 
V.Zejda - jedná se  o pronájem vydlážděné  plochy. 
 
 
 
1.5. Žádost FC Kuřim o úpravu nájemní smlouvy na stadion (příl. 2B,C) 
 
Přijaté usnesení : 1054/99 - MZ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 13/98 ze dne 23.3.1998 dle 

zápisu. 
Hlasováno : pro 11 
 
FC Kuřim si vyřizuje na ústředí fotbalového svazu žádost o dotaci na zatravnění fotbalového hřiště. Jednou 
z podmínek  pro přidělení dotace fotbalovému klubu je, že hřiště musí být buď přímo v majetku klubu, nebo mu 
musí být pronajato na dobu nejméně 10 let. Předseda FC Kuřim pan Švestka se obrátil na Město Kuřim se 
žádostí o změnu nájemní smlouvy v tom smyslu, aby nebyla záminkou pro nepřidělení dotace.  

Členové MZ schválili Dodatek čís. 1 ke smlouvě o nájmu č. 13/1998. Tímto dodatkem se mění čl.III. 
odst.1) uzavřené smlouvy takto :  
1.  pronájem zřizuje na  dobu určitou 12-ti let, která se po uplynutí mění na dobu neurčitou s dvouletou 

výpovědní lhůtou, vyjma generální opravy stadionu (dle usn. MZ č. 1029/98 ze dne 2.3.1998). Tímto  se 
nájemce zavazuje realizovat akci „Zelený trávník 1999-2000“ za podmínek dle přípisu Českomoravského  
fotbalového  svazu Praha, čj. 19/99 ze dne 23.2.1999(dle usn. MZ 1054/99 ze dne 15.3.1999). 

 
 

                                                                             Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
       Vyřizuje :  

 
Dr.Poledňák - situace je komplikovaná tím, že část pozemku je soukromá. Pokud nedojde s dalším majitelem 

k dohodě, smlouva bude uzavřena pouze mezi městem a FC Kuřim na pozemky které město 
vlastní. 

 
 
 
1.6. Účast města ve veřejné dražbě nemovitostí v k.ú. Bílovec, okr. N.Jičín (příl. 3A) 
- staženo z jednání 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje účast města Kuřimi ve veřejné dražbě nemovitostí prodávaných ve výkonu 

rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně č.j. 50 E 211/98 - 12 a odkoupení nemovitostí za 
vyvolávací cenu. 

 
Město Kuřim jako držitel pravomocného směnečného platebního rozkazu (za Martinem Válkou, Radotínská 9, 
Bílovec) podalo návrh na výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí v majetku dlužníka (těchto je odhadem za 
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1,2 mil.Kč). Soud v N.Jičíně svým usnesením ze dne 30.9.98 výkon rozhodnutí nařídil. V případě veřejné dražby 
se může stát, že se nenajde žádný zájemce a to by naši cestu k uspokojení pohledávky zablokovalo. Navrhováno 
je, aby se město dražby účastnilo a učinilo první příhoz k vyvolávací ceně : 
-  V případě, že kdokoli jiný nemovitosti koupí, domůžeme se dluhu již v tomto kroku. 
- V případě, že budeme jedinými zájemci v dražbě, odkoupíme předmětné nemovitosti a budeme je sami 

prodávat v dobré důvěře, že rozdíl mezi naší nákupní a prodejní cenou, pokud nebude přímo kladný, 
rozhodně nebude činit půl milionu. Jinými slovy: každá koruna, kterou získáme odprodejem za cenu větší 
než (cena vyvolávací - 0.5 mil.) je splátkou našeho dluhu. 

     Předkládá: MR usn. 128/99 
        Vyřizuje Poledňák 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - předložil fotografie předmětné nemovitosti -jedná se o RD v rekonstrukci.  
P.Vodka navrhuje  už v této situaci kontaktovat realitní kancelář, která by  hledala klienta ke koupi nemovitosti. 
Dr.Holman - nešel bych do dražby. V domě bydlí manželka  dlužníka s dítětem, město by jí muselo zajistit byt.  

Domnívá se, že šance na návratnost vynaložených prostředků je malá a rizika velká - vzhledem k 
okolnostem a umístění nemovitosti. 

Dr.Poledňák navrhuje přijmout navržené usnesení s tím, že by se ještě před vlastní účastí na dražbě sešli - až 
budou známé podmínky dražby - znalecký odhad a pod. 

P.Vodka - domnívá se, že ke schválení účasti města na dražbě je ještě čas - odhadní cena musí být zaslán soudem 
30 dnů všem účastníkům dražby. Dále navrhuje zainteresovat realitní kancelář  pro prodej 
nemovitosti provizí. 

Dr.Holman  navrhuje následný postup :  oslovit realit. kanceláře, počkat na odhadní cenu a  svolat schůzku v 
záležitosti dalšího postupu.  

 
 
 
1.7. Prominutí poplatku  za užívání veřejného prostranství 
 
Přijaté usnesení : 1055/99 - MZ doporučuje FO  prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na 

nám.Osvobození  pro mořské akvárium ve dnech 26 a 27. 3.1999. 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Zástupce starosty  dohodl ve dnech 26.a 27.března umístění pojízdného „mořského akvária“ v Kuřimi a to v 
prostorách náměstí Osvobození. V této souvislosti žádá s prominutím poplatku za užívání  veřej. prostranství pro 
provozovatele atrakce. 
        Předkládá : Ing.M.Kotek 
        Vyřizuje : FO 
 
 
 

2. Fond rozvoje bydlení /FRB/ - žádosti  o půjčky na rok 1999 ( příloha č.11 ) 
 
Přijaté usnesení : 1056/99 - MZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení / FRB / na rok 1999 

žadatelům dle návrhu s doplněním. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
V letošním roce podalo v termínu do 26.2.1999  dle  Vyhlášky ze dne 27.3.1995 žádost o půjčku z FRB celkem  
27  žadatelů,  po termínu  dalších 5 žadatelů. 
Dne  2.3.1999  se  ve 20:00 hod.  sešla  pracovní  komise ve složení : RNDr. I. Poledňák, Ing. M.Kotek, p.V 
Zejda  a p.P.Vodka,  prostudovala  jednotlivé  žádosti doložené příslušnými doklady a doporučuje MZ 
následující postup při  schvalování  žádostí: 
 
1)  třem  žadatelům, kteří  obdrželi  v minulých  letech  půjčku  100.000,- Kč  žádosti  zamítnout,  žadateli, 
 p. Zámečníkovi, který obdržel v minulém roce 30.000,- Kč a nyní žádá 50.000,- Kč půjčku poskytnout  

  
2)  ostatním žadatelům půjčku poskytnout v požadované výši, nejvíce však do výše 100.000,- Kč 
  
3)  žadateli  č. 15  poskytnout pouze 80.000,- Kč - požadoval půjčku na účely O4 a O5, souběh těchto titulů  
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      však vyhláška nepovoluje  
 
4)  žadatelé po termínu:  
 poř.č. 28 - dlužnou částku 29.000,- Kč na rekonstrukci stoupaček ÚT na ulici Školní, Kuřim již zaplatil,   
                  doporučení: zamítnout žádost o půjčku 
      poř.č. 29 - požadovaný účel půjčky nesouhlasí s vyhláškou - požaduje na renovaci plynového topení v domě, 
                       kde již plynové topení existuje, kód 02 hovoří o zřízení el. nebo plyn. topení ne rekonstrukci  

doporučení: žádost zamítnout 
      poř.č. 30 - požadují půjčku na účel shodný s vyhláškou, ale v chybné výši 50.000,- Kč, vyhláška povoluje 
                       maximálně 30.000,- Kč na účel pod kódem 02  
                       doporučení: půjčku  poskytnout v souladu  s vyhláškou  ve výši 30.000,- Kč 
      poř.č. 31 - doporučení  : poskytnout půjčku v plné výši 100.000,-Kč 
      poř.č. 32 - doporučení : poskytnou půjčku v plné výši 50.000,-Kč 
 
5)  s žadateli, kteří dosud nepředložil stavební povolení a stavební zákon tak ukládá, sepsat smlouvu o půjčce  
     až  po doložení platného stavebního povolení. 
   
Součet všech požadavků: 2,894.000,- Kč. Zachováním výše uvedeného mechanismu výběru dojde ke snížení 
celkové částky na 1,895.000,- Kč. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                      Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena           

 
Dr.Poledňák  navrhuje  projednat  i ty zájemce o půjčku, jejichž žádosti byly podány na podatelnu po termínu. 

Do „fondu“ nebude potřeba v této chvíli převést další peníze, částka na půjčky je na něm 
dostatečná. 

 
 
 

3. Výstavba města 
 
3.1. Rekonstrukce vytápění v bytových domech na ul. Tišnovské 
 
Přijaté usnesení : 1057/99 - K záměru na prodloužení plynového řadu v ul. Tišnovské MZ schvaluje provedení 

rekonstrukce a způsob úhrady topení v bytových domech (890 891 1170 1171) a. (892, 893, 
1172, 1173). 

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Očekávané náklady činí dle projektové dokumentace: 
 prodloužení STL - 293 000,- 
 přípojky k domům -  2 x   65 000,- 
 rekonstrukce UT v bytech   8 x 59 000,- 
 
 
Navrhovaný způsob úhrady 
 prodloužení STL - dodavatelsky město jako inv. akci 
 dům č.p. (892 893 1172 1173) 

1x přípojka a 4 x b.j. - dodavatelsky město hrazeno z PFVB  
celkem náklady 301 000 - s tím, že zařizovací předměty uhradí SB a nájemníci je budou 
splácet 

 dům č.p. (890 891 1170 1171) - svépomocí vlastníci domu, kterým město 
1 x přípojka a 4 x b.j. - z PFVB přispěje do fondu oprav částkou 
celkem příspěvek 120 000 - 4 x 30 000,- 

 
Na konci ulice Tišnovské se nachází 1 rodinný dvojdomek a dva bytové domy, každý se čtyřmi byty. Tyto dva 
bytové domy město bezúplatně nabylo v rámci privatizace bývalého státního statku. V jednom z domů jsou 
dosud všichni obyvatelé nájemníky, v druhém domě si všichni čtyři byt zakoupili. 

Vzhledem k tomu, že se jedná jednoznačně o nejzanedbanější část bytového fondu města, do kterého 
jsme nikdy nevložili žádné prostředky a přitom i zde prodáváme byty za standardní ceny, navrhujeme výše 
uvedené řešení. 
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    Předkládá:MR usn.127/99 

        Vyřizuje: SB Milan Procházka 
 
 
 
 
3.2. Změna plánu č.4 a změna priorit schválených úkolů rozvoje města (příl. 5A-C) 
 
Přijaté  usnesení : 1058/99 - MZ schvaluje předložený návrh změny  plánu č. 4 a změnu priorit schválených 

úkolů rozvoje města s doplněním 
Hlasováno : pro 11 
 
Návrh změny plánu doporučuje zařadit mezi investiční akce města  prodloužení STL rozvodu plynu v ul. 
Tišnovská do lokality bytových domů bývalého státního statku pro zvýšení standartu bydlení 8 rodin v  okrajové 
části města, dosud postrádající obvyklou infrastrukturu - předjednané investiční akce, hrazené z výnosu nájmu 
vodovodní a kanalizační infrastruktury města a finančních prostředků BVK a.s., určených na opravy. Dále 
předkládá  návrh změn priorit úkolů rozvoje města , doporučených komisí výstavby z 13.1.1999 
 

  Předkládá:ing.Veselý František 
        Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
Schválená  doplnění: 
Členové MZ projednávali jednotliví investiční akce, změny jsou  uvedeny v příloze. 
 
Na podnět z řad zastupitelů  provede  vedení města  rozbor  nákladů (500 tis. Kč) za realizaci  urnového háje. 
Doplnění seznamu investič. akcí: 
bod     61 - vydláždění spojnice Tišnovská kolem kostela - priorita 3 
           62 - rozšíření veřej. osvětlení na ul.Blanenská - priorita 5 
           63 - vybudování komunikace Na vyhlídce - priorita  5 
           64 - autobusový  ostrůvek - Prefa - prior. 5 
           65 - autobusový  ostrůvek - Poliklinika - prior.5 
 
Zejda  žádá  schválený aktualizovaný plán  rozeslat členům MZ. 
 
Přestávka 18: 30 - 18: 40 hodin. 
 
 
 

4. Výsledky hospodaření města Kuřimi za r. 1998, inventarizace majetku 
 
4.1. Výsledky hospodaření města Kuřim za r. 1999 (příl. 6A-GE) 
 
Přijaté usnesení : 1059/99 - MZ bere na vědomí vyúčtování hospodaření města za rok 1998. 
Hlasováno : pro 11 
 
MZ jsou předkládány výsledky hospodaření města Kuřim za r. 1998 společně s výsledky roku 1997 a 
rozpočtovým provizoriem na rok 1999. 

 
Z  přiložených  tabulek a  grafů je zřejmé, že vývoj  příjmů  100 722 231,77 Kč a výdajů 116 562 

412,36 Kč samotného roku 1998 byl obrácený. Příjmy stagnovali a klesali, na druhé straně výdaje rostly. 
Z tohoto důvodu bylo nutné pokrýt ztrátu hospodaření města za rok 1998 financováním ve výši 15 840 180,59 
Kč a to převážně z přebytku hospodaření minulých období. Nárůst příjmů v daňové oblasti je z velké části 
fiktivní, vzhledem k nárůstu daní našeho města (5,5 mil.Kč.), které jsme si uhradili sami sobě. Dále v roce 1998 
klesl prodej bytů a tím bylo zaznamenáno snížení příjmů v kapitálových výnosech, oproti tomu na výdajové 
straně byl pokles kapitálových výdajů nižší, což bylo způsobeno vyššími investicemi  do majetku města a to 
nejen bytové výstavby, ale i např. nákup MŠ Zborovská 7 mil.Kč. Na ztrátě se rovněž podílí nárůst běžných 
výdajů.  
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V přílohách jsou předkládány následující tabulky a grafy příjmů dle položek, výdaje dle organizací a položek, 
výdaje dle položek celkem, grafy, výnosy daní, bytové fondy, dluhová služba. 
 

       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  
Vyřizuje: Zdeněk Kříž -  

Diskuze: 
Dr.Poledňák  se dotázal, zda má někdo z veřejnosti  připomínku k výsledkům hospodaření. 
Na výzvu reagoval Ing.J.Fikar :  

Rozpočet skončil schodkem 15.840.180,- Kč  - kritizuje způsob hospodaření.  Žádá zodpovědět některé 
výdajové položky - viz. příloha 6H. 

Co bylo možné bez přípravy a podkladů zodpovědět, vedoucí FO  Z.Kříž a starosta Dr.I.Poledňák žadateli 
zodpověděli. 
 
Z.Kříž - na vyrovnání  rozpočtu  byla zahrnuta rezerva z uplynulých let. 
P.Vodka - byly použity i prostředky z prodeje bytů ? 
Z.Kříž - ano, byly použity. 
Dr.Poledňák - město Kuřim použilo 5. mil  Kč, který musí do bytového fondu  vrátit. 
Z. Kříž - největší zásah do bytových fondů byl nákup MŠ Zborovská. 
Dr.Poledňák  - v této chvíli je na účtech města 7. mil. Kč, což je opět překlenutí výdajů prostředky bytových  

fondů 
P.Vodka  se domnívá, že by mělo být  zpřísněna kontrola  plateb. 
Z.Kříž - za tímto účelem byla zřízena věcná zodpovědnost jednotlivých vedoucích pracovníků. 
Ing.Fikar - kritizuje  vedení města, že nerespektovalo rozpočet r. 1998. 
Dr.Poledňák - rozpočet je pracovní  materiál a my se snažíme právě odpovědností pracovníků  MěÚ rozpočet 

dodržet. Pokud by mu nestačil, musí v předstihu navýšení nárokovat. 
M.Uchytil - čerpání rozpočtu  odborů budou kontrolovat  2 zastupitelé. 
 
 
 
4.2.  Inventarizace majetku města k 31.12.1998 (příl. 7A) 
 
Přijaté usnesení : 1060/99 - MZ schvaluje  výsledky inventarizace majetku města Kuřim k 31.12.1998 dle 

zápisu. 
Hlasováno : pro 11 
 
Na základě zákonů o účetnictví, o obcích a předpisů souvisejících byla provedena fyzická a finanční 
inventarizace majetku města Kuřim k 31.12.1998. Byl inventarizován veškerý známý majetek města ve 
finančních hodnotách: 
Drobný hmotný investiční majetek do 20 000 Kč  -   10 411 689,04 Kč 
Hmotný investiční majetek od 20 000 Kč   - 323 133 286,76 Kč 
Nehmotný investiční majetek    -     5 051 158,30 Kč 
Finanční majetek      -     9 082 027,40 Kč 
Pozemky      -   52 084 734,90 Kč 
Materiál na skladě     -        187 080,27 Kč 
Nedokončené - rozpracované investice   -   48 313 210,22 Kč 

Majetek je veden u jednotlivých organizací v inventarizačních knihách a kartách. V centrální evidenci  
na finančním odboru je veden v inventárních knihách a počítači. 
 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Zdeněk Kříž  
 
 

5. Dopravní obslužnost 
 
5.1. Zajištění dopravní obslužnosti v úseku Lelekovice - Kuřim - Tišnov (příl. 8A) 
 
Návrh na usnesení: MZ schvaluje  pro rok 1999 prodloužení smlouvy s Městem Tišnov na příspěvek Města 

Kuřimi ke krytí ztrát dopravce ČSAD Tišnov s.r.o. na víkendových spojích linky 730 870 
do výše 70 000 Kč/rok.   
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Hlasováno : pro 7, proti 3, zdrž.1 - neschváleno 
 
Město Tišnov  jako garant závazků obcí na autobusové lince 730 870 požádalo Město Kuřim o prodloužení 
smlouvy uzavřené mezi oběma městy v loňském roce na příspěvek Města Kuřimi určený ke krytí ztrát dopravce 
na víkendových spojích uvedené linky do předpokládané výše v letošním roce 70 000 Kč. 
Jedná se o dotaci na 3 dvojice sobotních a 4 dvojice nedělních spojů v úseku Brno - Kuřim - Tišnov. Uvedené 
spoje zajišťují o víkendech jediné spojení Kuřimi s Lelekovicemi, Malhostovicemi a Drásovem. 
V loňském roce schválilo MZ příspěvek na uvedenou linku do výše 80 000 Kč, vyplaceno bylo 62 053 Kč. 
MR dne 2.3. 1999 doporučila MZ návrh schválit. 

Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
Vyřizuje: Dana Duchoslavová 

 
Dr.Holman - nesouhlasí s  dotací  ČSAD Tišnov na dopravní obslužnost, souhlasí s dotací pro  ČSAD Brno. 
Ing. Kotek  doporučuje příspěvek snížit, ale z „diplomatických“ důvodů  neodmítnout. 
 
 
5.2. Zajištění dopravní obslužnosti na autobusových linkách dopravce ČSAD Brno a.s. 

(příl.8A) 
 
Přijaté usnesení : 1061/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy na letošní rok s dopravcem ČSAD Brno a.s. o 

závazku veřejné služby na provozování víkendových linek 720 030, 720 060, 720 068 a linky 
720 050 a příspěvek určený ke krytí ztrát vzniklých dopravci provozem těchto linek do výše 
320 000 Kč/rok. 

Hlasováno : pro 11 
 
ČSAD Brno a.s. požádalo Město Kuřim o prodloužení smlouvy o závazku veřejné služby na provozování 
víkendových linek Brno - Kuřim - Braníškov, Brno - Kuřim - Olešnice, Brno - Kuřim - Býkovice a části linky 
v pracovní dny Brno - Kuřim a příspěvek ke krytí ztrát vzniklých dopravci provozem na těchto linkách do výše 
320 000 Kč/rok s tím, že příspěvek bude vyplácen dopravci v měsíčních částkách dle vyúčtování skutečných 
ztrát.  
ČSAD Brno je dosud jediným dopravcem schopným zajistit víkendovou dopravu v úseku Podlesí rozc.- Kuřim a 
svými linkami v podstatě zajišťuje v Kuřimi „městskou“ dopravu, stejně jako spojení Kuřimi do uvedených 
směrů. 
V loňském roce MZ schválilo příspěvek pro ČSAD Brno do výše 300 000 Kč, vyplaceno bylo 274 299 Kč. 
MR dne 2.3.doporučila MZ návrh schválit. 

                                                                                              Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
                                                                                              Vyřizuje: Dana Duchoslavová 

Ing.Kotek - ze strany ČSAD bude vyúčtována  skutečná ztráta 
 
 
6.  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
6.1. Poskytnutí příspěvků (příl. 9) 
 
Přijaté usnesení : 1062/99 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z  Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle doporučení komise se změnami. 
Hlasováno : pro 11 
Dne 4.3.1999 zasedala komise „fondu“ ve složení R.Ekl, N.Chocholáčová a J.Brabec, aby posoudila žádosti o 
příspěvek a předložila své návrhy  MZ. 
Bylo posuzováno celkem 36 žádostí od  26 žadatelů v celkové částce 818.300,-Kč. Komise doporučila 
poskytnou příspěvky ve výši 330.450,- Kč. 
 Po termínu byla doručena žádost p..Jaroslava Stohla za Český zahrádkářský svaz MO Kuřim - Podlesí o 
příspěvek na Oblastní výstavu ovoce a zeleniny ve výši 8.000,- Kč. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák  navrhuje o částkách předložených komisí FK hlasovat jednotlivě. 
Ing.Novotná  se domnívá, že by se mělo respektovat rozhodnutí komise KF. 
J.Brabec v krátkosti  zdůvodnil některá svá rozhodnutí. 
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Schválené pozměňující návrhy v bodech čís. : 
2.  (Zayferus) -  15 tis. - (pro 11) 

Hrotek Jiří - představil společnosti. - spol. byla založena před 9 lety, působí na školách, pracují 
s mládeží - výuková činnost v oblasti dravých ptáků. Přebírají hendikepované ptáky, po 
uzdravení je vrací do přírody. V současné době mají v péči cca 50 dravých ptáků (22 druhů).  
Žádají o příspěvky na různých stranách, celkový provoz stál  vloni 1.200 tis. 

Diskuze k bodu 17 (FC Kuřim)  
   Ing. Kotek navrhuje schválit 20 tis. 
   Dr. Holman navrhuje nerozlišovat  „co na co“ 

   M.Uchytil - navrhuje  účelově poskytnout  5 tis. na prostředky a 35 tis. na činnost. 
   Schválen příspěvek dle návrhu komise.( pro 10, 1 zdrž. ) 

 
19. Zahrada písničkářů - J.Brabec - schválen příspěvek 20 tis. ( pro 11) 
27. Den studentstva - A.Kadlec - 0,-Kč 
28. Monte Carlo - A.Kadlec - 0,-Kč 
29. Dechovka v KTV - A.Kadlec - 0,-Kč 
30. Vánoční besídka  MŠ Otevřená - 500,-Kč p:A.Kadlec, 500,-Kč p.Mezník  ( pro 11) 
31. Novoroční blahopřání -A.Kadlec -  3.500,-( pro 10,zdrž.1) 
32. Kuřimské hudební slavnosti  - A.Kadlec -  25 tis. ( pro 10, zdrž.1) 
34. Kulturní a hudeb. festival -  35 tis.-( pro 11) 
35 a 36 Katalog- a výstavy -  36 tis. - (pro 11) 
41. Videozáznam - Sokol Kuřim - 3.500,- 
42. Oblastní výstava ovoce a zeleniny - Český zahrádkářský svaz  8 tis. 
43. Tombola country bálu - Lyžařský odd  TOS Kuřim  - 2 tis.( pro 9) 
44.  Základní umělecká škola - nájem v Penzionu u Vodků  - 5 tis.  ( pro 11) 
45.  odd. házené - na činnost  27 tis.- (pro 9, proti 1, zdrž.1) 
 
J.Brabec (člen komise FK) - komise doporučila některým organizacím zvýšení členských příspěvků. Tím by se 

vyřešily jejich finanční problémy. 
  Plavecký odd- mají nejvyšší  členské příspěvky, fotbalisté nejnižší. 

 
Předkládá : RNDr.I.Poledňák 

       Vyřizuje : SO 
 
 
 
6.2. Jmenování nové komise „Pro výběrová řízení kulturního fondu“ (příl. 10) 
 
Přijaté usnesení : 1063/99 - MZ vyjadřuje poděkování dosavadním členům komise pro výběrová řízení 

„kulturního fondu“ a jmenuje komisi  pro výběrová řízení „kulturní fondu“ v novém složení 
(dle návrhu). 

Hlasováno : pro 11 
 
Ing.Kotek navrhuje změnu složení komise pro výběrová řízení kulturního fondu tak, aby  odpovídala novému 
složení městského zastupitelstva.  V tomto smyslu byly osloveny všechny kandidátky, které mají zastoupení 
v MZ .  
Schválené složení  komise pro výběrová řízení kulturního fondu: 
Chocholáčová Naděžda,  Ekl Rostislav 
Burianová  Hana,  Brabec Jiří 
Kadlec  Aleš,  Doné  Filip 
Švaňhalová Ivana , Stražovská Dana, David Holman 
 

                                                                              Předkládá: Ing. Miloš Kotek 
        Vyřizuje : D.Stražovská 
 

Dr.Holman žádá, aby komise byla jmenována jako komise MZ. 
 
 
 

7. Různé 
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7.1.  Převod peněz dle Předpisu MZ Kuřimi ze dne 30.6.1997 za IV. čtvrtletí 1998 (příl. 

11A) 
 
Přijaté usnesení : 1064/99 - MZ schvaluje  převod peněz členům MZ, MR a komisí za IV. čtvrtletí 1998 dle 

přílohy s dodatkem. 
Hlasováno : pro 11 
 
Dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi je předkládán návrh na převod peněz za IV. čtvrtletí 1998. 
Celková částka činí 33.100,-Kč. 

       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  
Vyřizuje: Zdeněk Kříž  

 
Na jednání MZ předložil vedoucí FO dodatek Předpisu převodu peněz na částku 3.820,- Kč pro členy, kteří již 
odstoupili z funkce. 
 
 
Různé z veřejnosti : 
p.Růžena Rudnická - se domnívá, že  v horní části Kuřimi nejsou zřízena prostorná dětská hřiště, na která  by 

měly děti volný přístup  (p.Oprchal napadl  hrající si děti u domu). Obrací se na zastupitele, 
aby město vyčlenilo prostor, kde by si  děti měli kde hrát, aniž by byly napadány staršími 
občany. 

 
p.Prostějovský -  

 předal starostovi petici občanů, kteří nesouhlasí s vyvoláním nových voleb. 
 navrhuje, aby nově vznikají čtvrť RD v oblasti Díly za sv.Janem dostala  jméno Masarykova čtvrť,. 

a po prezidentu  Benešovi  největší ulice. 
 žádá vydat dodatek Kroniky  Kuřimi z příspěvku, který předal bývalému starostovi Ing.Růžičkovi  

(tento se ztratil) s tématem odboje Kuřimanů.  
 
Starosta poděkoval  za  projevenou důvěru. 
 
 
Informace : 
Dr.D.Holman - objevil se zájemce, který by na vlastní náklady  postavil  v Kuřimi sportovní halu. 
 
Dr.Marek - na jednání  Okresního shromáždění Brno - venkov bylo rozhodnuto, že nemocnice  v Tišnově 

dostane na vypořádání s restituenty peníze o okresního  rozpočtu  a to v částce min.35 mil. Kč. 
 
 
Závěrem starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1049/99  
MZ zamítá žádost o prominutí valorizovaného nájemného pro rok 1999 ve výši 35.244,- Kč KONZUMU Brno, 
spotřebnímu družstvu, Brno, Sukova 2. 
 
1050/99  
MZ schvaluje záměr na odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr-jiné 
KÚ (JK) číslo 2528, díl 2 o výměře 340 m2 k.ú.Moravské Knínice obci Moravské Knínice za cenu dle 
znaleckého posudku s tím, že nabyvatel uhradí náklady  spojené s převodem (bez daně z převodu nemovitosti). 
 
1051/99  
MZ souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou ke dni 15.3.1999 na pronájem části pozemku parc.č. 3002 
k.ú.Kuřim o výměře 360 m2 užívaného jak zahrádka manž. Ficovými, Kuřim, pod Zárubou 523. 
 
1052/99  
MZ schvaluje záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 3002 k.ú.Kuřim o  výměře 360 m2 manž. 
Pokorným, Kuřim, Popkova 993 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou  k 1.10.příslušného roku za 
cenu 1,-Kč/m2/rok. 
 

 10



1053/99  
MZ schvaluje pronájem 1x/měsíc cca 3000m2 na nám. 1. května v Kuřimi - část  pozemku  p.č. 293/1 v  k.ú. 
Kuřim za cenu 4000,-Kč/den trhů, za účelem provozování pravidelných prodejních a výstavních trhů na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců panu  Janu Berouskovi, bytem Pardubice, Přerovská 842. 
 
1054/99  
MZ schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 13/98 ze dne 23.3.1998 dle zápisu. 
 
1055/99  
MZ doporučuje FO  prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství na nám.Osvobození  pro „mořské 
akvárium“ ve dnech 26 a 27. 3.1999. 
 
1056/99  
MZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ( FRB ) na rok 1999 žadatelům dle návrhu 
s doplněním. 
 
1057/99  
K záměru na prodloužení plynového řadu v ul. Tišnovské MZ schvaluje provedení rekonstrukce a způsob 
úhrady topení v bytových domech (890 891 1170 1171) a (892, 893, 1172, 1173). 
 
1058/99  
MZ schvaluje předložený návrh změny  plánu č. 4 a změnu priorit schválených úkolů rozvoje města s 
doplněním. 
 
1059/99  
MZ bere na vědomí vyúčtování hospodaření města Kuřimi za rok 1998. 
 
1060/99  
MZ schvaluje  výsledky inventarizace majetku města Kuřim k 31.12.1998 dle zápisu. 
 
1061/99  
MZ schvaluje prodloužení smlouvy na letošní rok s dopravcem ČSAD Brno a.s. o závazku veřejné služby na 
provozování víkendových linek 720 030, 720 060, 720 068 a linky 720 050 a příspěvek určený ke krytí ztrát 
vzniklých dopravci provozem těchto linek do výše 320 000,- Kč/rok. 
 
1062/99  
MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z  Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle doporučení komise se 
změnami. 
 
1063/99  
MZ vyjadřuje poděkování dosavadním členům komise pro výběrová řízení „kulturního fondu“ a jmenuje komisi  
pro výběrová řízení „kulturní fondu“ v novém složení (dle návrhu). 
 
1064/99  
MZ schvaluje  převod peněz členům MZ, MR a komisím  za IV. čtvrtletí 1998 dle přílohy s dodatkem. 
 
Hlasováno o úplnosti  přijatých  usnesení :: pro  11 - schváleno. 
 
 
 
 
 
 
 
        RNDr.Igor Poledňák 
                 starosta 
 
 
V Kuřimi dne 15.3.1999 
Zapsala Stražovská 
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Ověřovatelé 
 
 
 
 
Dr.Ing.Jiří Marek         Petr Vodka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy :   1) Majetkoprávní úkony 
 
 2,2A) Žádost o povolení trhů - Berousek 
 2B) Smlouva o nájmu č.13/1998 - FC Kuřim 
 2C) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu č.13/1998 
 3, 3A) Účast města ve veřejné dražbě nemovitosti v k.ú.Bílovec 
 4) Rekonstrukce  vytápění  v byt. domech na ul. Tišnovská 
 5,A,B,C)  Plán výstavby na rok 1999 
 6,A) Výsledky hosp. města za rok 1998 - příjmy 
 6B) Výsledky hosp. města za rok 1998 - výdaje 
 6C) Výsledky hosp. města za rok 1998 - výdaje celkem 
 6D) Výsledky hosp. města za rok 1998 - grafy 
 6E) Výsledky hosp. města za rok 1998 - přehled příjmů z dotací a výnosů daní 
 6F) Výsledky hosp. města za rok 1998 - PFVB, FRB, PVB, FDŠ, PBF 
 6G) Výpočet ukazatele dluhové služby 
 6H) Připomínky Ing.J.Fikara k rozpočtu města 
 7,7A) Zpráva o provedené inventarizaci majetku města Kuřim 
 8,8A) Zajištění dopravní obslužnosti , jízdní řády 

9)   Zápis z jednání komise KF 
9A) MŠ Otevřená - návrh příspěvku A.Kadlecovi a Mezníkovi 
9B) Český zahrádkářský svaz - žádost o příspěvek z KF 
9C) Čerpání příspěvků z KF r.1995-98 
10) Jmenování komise KF 
11,A,B) Příkaz k převodu peněz dle MZ 
12) FRB - žádosti o půjčky 
13)  Petice 
 Návrhy usnesení návrhové komise 
 Prezenční listina 


