
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   06 / 99 
 

ze  zasedání  městského zastupitelstva, konaného dne 26.4.1999 
 

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, Ing.J.Brabec, Ing.J.Krutílek 

 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková 
 
Ověřovatelé zápisu : Miloš Kotek, Marian Uchytil  

       Hlasováno : pro 10 
 
Návrhová komise : P.Vodka, Ing.M.Krupica  

     Hlasováno : pro 10 
 
 
Program :  1. Složení  slibu člena MZ  
  2. Majetkoprávní úkony 
  3. Zánik mandátu člena městského zastupitelstva  (příl. 5) 
  4. Výstavba města  
  5. Finanční záležitosti  
  6. Zajištění dopravní obslužnosti 
  7. Různé 
 
Program schválen 
 
 
Starosta zahájil jednání MZ v 17:00 hod v Klubu důchodců.  
Zápis předchozího jednání MZ byl ověřen  - bez připomínek. 
 
Vzhledem k přítomnosti starosty obce Moravské Knínice starosta navrhl projednat přednostně  majetkoprávní 
vypořádání pozemku  p.č. 2528 díl 2 k.ú.Mor. Knínice. 
 
 

1. Složení  mandátu  člena MZ  
Úvodem jednání MZ byl vyzván přítomný  Ing. Jiří Krutílek ke složení slibu člena zastupitelstva a tento slib 
odmítl složit: 
 
Přijaté usnesení : 1065/99 MZ  bere na vědomí ztrátu mandátu člena Městského zastupitelstva Kuřimi 

Ing.Jiřího Krutílka ( 1955) podle § 29, odst.3, zák. 367/90 Sb. 
Hlasováno : pro 10 
 
V 17:10 se na jednání dostavila Ing.H. Novotná. 
 
 

2. Majetkoprávní úkony 
 
2.1. Obec Moravské Knínice - 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  

 
Přijaté usnesení : 1066/99 - MZ schvaluje odprodej pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ 

pozemkový katastr-jiné KÚ (JK) číslo 2528, díl 2 o výměře 340 m2 k.ú.Moravské Knínice 
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obci Moravské Knínice za cenu 12,54/m2 Kč s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené 
s převodem  včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno : pro 11 
 
Usn. MZ číslo 1050/99 ze dne 15.3.1999 byl schválen 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).  
Na základě schváleného záměru byl SO MěÚ v Kuřimi objednán znalecký posudek (č. 1198/99 ze dne 
2.4.1999), dle kterého činí cena nemovitosti celkem 10.870,- Kč). V případě realizace schváleného záměru by 
cena za pozemek včetně nákladů (bez daně z převodu nemovitosti)  činila 12.553,- Kč (pozemek 10.870, Kč, 
znalecký posudek  1.183,- Kč, návrh na vklad do KN 500,- Kč). V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru 
podala obec Mor.Knínice námitku proti výši ceny . V žádosti uvádí, že z obecních pozemků nemá žádný zisk, 
historické pozemky obce Moravské Knínice byly většinou použity na obnovu systému ekologické stability a 
obnovu důležitých polních cest. Tak by tomu bylo i v případě pozemku, který je předmětem převodu. 
 
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová  
 
Starosta Mor. Knínic F.Kšica: 

Parcela je  nevýznamná pro obě obce - jedná se o cestu. Tento pozemek nebude využit k činnosti, která 
by M.Knínicím přinášela zisky, ale pro odvodnění a podobně. Díky II. cenovému pásmu se cena 
navyšuje na částku, kterou by obec za cestu nemohla dát a prodej by se tak nezrealizoval.  
Žádá, aby cena vycházela ze základu -  12,54-Kč. 

Dr.Poledňák  souhlasí s touto cenou za podmínky, že nabyvatel uhradí náklady na převod. 
 
 
 
2.2. Žádost paní Evy Opálkové, bytem Legionářská 181, Kuřim,  o odprodej části cca       

320 m2 pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Kuřim (příloha č. 1A  ) 
 
Přijaté usnesení : 1067/99 - MZ neschvaluje záměr na  odprodej části cca  320 m2 z pozemku p.č. 281/2 v k.ú. 

Kuřim paní Evě Opálkové, bytem Legionářská 181, Kuřim, dokud nebude dořešena situace s 
objektem bývalého MěNV na pozemku p.č. 281/1 k.ú. Kuřim. 

Hlasováno : pro 9, zdrž.2 
 
Paní Eva Opálková, bytem Legionářská 181, Kuřim,  žádá o odprodej části cca 320 m2 pozemku p.č. 281/2       v 
k.ú. Kuřim za účelem zajištění snazšího přístupu a dopravní obslužnosti ke stávajícím nemovitostem  
(prodejnám), v budoucnu pak i jako možnost pro rozšíření podnikatelské činnosti. Jedná se o dvůr, který slouží 
nejen pro přístup a dopravní obslužnost prodejen paní Opálkové, ale i pro budovu České spořitelny a budovu 
Telecomu. Pro zajištění přístupu k těmto budovám nabízí paní Opálková na vlastní náklady zbudovat náhradní 
komunikaci na pozemku p.č. 283 v k.ú. Kuřim v majetku města Kuřimi. 
SO doporučuje MZ neodprodávat v současné době tento pozemek, neboť Česká spořitelna se snaží budovu 
bývalého MěNV odprodat a ztížení přístupu k této budově by mohlo negativně ovlivnit odprodej. SO navrhuje 
vyčkat, až bude tato budova odprodána a při rozhodování o výše uvedeném pozemku zohlednit i zájmy jejího 
nového vlastníka.   
Vyjádření komise výstavby: Vzhledem k exponovanosti pozemku v centru města doporučuje pozemek 
pronajmout s případným uplatněním předkupního práva. 
Vyjádření stavebního úřadu: paní Opálková má na pozemku p.č. 279/2 povolenu stavbu dvojgaráže s vjezdem 
z pozemku p.č. 281/2. S odprodejem tohoto pozemku doporučují posečkat do doby dořešení situace s objektem 
bývalého MěNV na pozemku p.č. 281/1. 

Předkládá: RNDr Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Němcová  

 
p.Opálka - vybudovali by jsme cestu na své náklady pro Telecom a Českou spořitelnu. 
Dr.Poledňák - prodejem by se město zbavilo možnosti ovlivnit zájmy 3 vlastníků přilehlých objektů.  
V.Zejda - záměr byl projednán v komisi výstavby, ta doporučila pronájem s předkupním právem pro 

p.Opálkovou. 
P.Vodka - pokud předloží  dopracovaný investič. návrh, není vyloučené v budoucnu jednání o prodeji. 
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2.3. Manželé Dolníčkovi - opakovaná žádost o odprodej části pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. 

Kuřim u potoka Kuřimky (příloha č.1B ) 
 
Manželům Dolníčkovým, na základě jejich žádosti o odprodej pozemku p.č 2331 v k.ú. Kuřim za účelem 
rozšíření přídomní zahrady ze dne 8.3.1991, byla v roce 1993 odprodána pouze část tohoto obecního pozemku, 
označená p.č. 2331/1. Druhá část této parcely, označená p.č. 2331/2 o šíři 3 m, zůstala ve vlastnictví města 
Kuřimi, jako  přístupová cesta k pozemkům v lokalitě zahrádkářské oblasti podél potoka Kuřimky a byla 
manželům Dolníčkovým pronajata. 
      Dne 24.6.1998 manželé Dolníčkovi požádali o odkup i pozemku, který byl ponechán jako cesta. Vzhledem k 
tomu, že rodina Filkova a Peslova žádala město o umožnění přístupu ke svým pozemkům, přijala MR k oběma 
žádostem následující stanovisko: Neschválila záměr na odprodej výše uvedeného pozemku manželům 
Dolníčkovým a uložila právnímu odboru projednat s manželi Dolníčkovými úpravu nájemní smlouvy za účelem 
zajištění přístupu k pozemkům rodiny Filkových a Peslových s tím, že pokud nedojde k dohodě, MR souhlasí 
s vypovězením jejich nájemní smlouvy (usnesení MR č. 256/98). Vzhledem k tomu, že orgány města již tuto 
záležitost projednávaly a uvedené usnesení nebylo dosud naplněno, nebyla opakovaná žádost manželů 
Dolníčkových ze dne 6.9.1998 o odprodej části pozemku p.č. 2331/2 znovu k projednání do orgánů města 
postoupena a opakovaně jim bylo nabídnuta úprava  jejich nájemní smlouvy k pozemku p.č. 2331/2 dohodou tak, 
že se výměra pronajatého pozemku sníží a jejich plot bude posunut na vzdálenost cca 50 cm od kmene 1. stromu. 
Manželé Dolníčkovi v reakci na výše uvedené stanovisko města ve svých dopisech z 25.2.1999 a 2.3.1999 
souhlasí s posunem plotu cca o 1-1,2 m za účelem rozšíření stávající přístupové cesty a opětovně žádají o 
odprodej zbylé části pozemku p.č. 2331/2 o výměře cca 100 m2. 
V souvislosti s řešením přístupu k pozemkům rodiny Filkovy a Peslovy MZ svým usnesením č. 1149/98 
schválilo odkup části pozemků rodiny Filkovy a Peslovy za účelem rozšíření přístupové komunikace v lokalitě 
zahrádkářské oblasti podél potoka Kuřimky. Jedná se o 3 m široký pás vedoucí rovnoběžně s potokem 
Kuřimkou, navazující na parcelu č. 2331/2.   
MR svým usnesením č. 187/99 ze dne 13.4.1999 nedoporučuje MZ odprodat manželům Mgr.Karlu a 
Vladimíře Dolníčkovým, bytem  Bořetická 24, Brno, část pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. Kuřim  

Kolem toku Kuřimky je dle územního plánu biokoridor, je v této oblasti zákaz terénních úprav a zákaz 
vjezdu motorových vozidel. Proto je v této oblasti možné připustit jen pěší přístup k pozemkům rodiny Filkovy a 
Peslovy.   
V případě, že by se MZ rozhodlo vyhovět žádosti manželů Dolníčkových, SO navrhuje z pozemku p.č. 2331/2 
geometricky nechat oddělit pás o šíři cca 1,2 m za účelem rozšíření stávající přístupové cesty a zbytek o výměře 
cca 100 m2 manželům Dolníčkovým prodat, a to za smluvní cenu 200,- Kč/m2 (pozemek se nachází v 2. 
cenovém pásmu) s podmínkou, že plot  bude posunut na základě nového geometrického plánu ještě před 
uzavřením kupní smlouvy. Pokud tato podmínka nebude splněna do 15.9.1999, odprodej se neuskuteční            a 
město manželům Dolníčkovým vypoví k 1. 10. 1999 nájemní smlouvu. Vyšší navrhovaná cena v sobě 
kompenzuje náklady na nový geometrický plán cca 2.500,- Kč, znalecký posudek  cca 2.000,- Kč, cena kolku 
500,- Kč, daň z převodu nemovitostí 1.000,- Kč a náklady na zmařený geometrický plán na odkup pozemků od 
rodiny Filkovy a Peslovy Kč. 3.300,-, neboť výkup pozemků dle usnesení MZ č. 1149/98by se stal 
bezpředmětným. Celkem tedy náklady cca ve výši Kč 9.300,-. 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje záměr odprodat manželům Mgr. Karlu a Vladimíře Dolníčkovým, bytem  

Bořetická 24, Brno, část pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. Kuřim o výměře cca 100 m2 za smluvní 
cenu 200,- Kč/m2 s podmínkou, že plot zahrady manželé Dolníčkovi posunou na základě 
nového geometrického plánu ještě před uzavřením kupní smlouvy. Pokud tato podmínka 
nebude splněna do 15.9.1999, pozbývá toto usnesení platnosti. 

Hlasováno : pro 7, proti 2, zdrž.2 - neschváleno 
 
Návrh usnesení : MZ neschvaluje záměr odprodat manželům Mgr. Karlu a Vladimíře Dolníčkovým, bytem  

Bořetická 24, Brno, část pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. Kuřim  
O návrhu nehlasováno. 

Předkládá: RNDr Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Němcová  

 
p.Dolníčková  - v r. 1990 jsme požádali o vyřešení situace - koupi pozemku - která  se datuje od.r.1966. Filkovi a 

Pezlovi si své přístupové pozemky prodali. MZ v r.91 přijalo usnesení, že jim tento pozemek 
odprodají.  Chceme  jenom cca 100m2,  kde jsou vysazené ovocné stromy. 

Ing.Krupica  -   Filkovi a  Pezlovi  si sami odřízli cestu z Komenského ulice? 
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p.Dolníčková - ano 
Dr.Holman navrhuje záměr schválit a během 30-ti dnů celou záležitost na místě  prošetřit. 
Ing.Krupica  předkládá  protinávrh - stáhnout tento bod z  jednání. 

Hlasováno :  pro 8 - neschváleno 
 
 
2.4. Manželé Pavel a Ivana Chýlkovi, Kuřim, Husova 308 - žádost o odprodej  12 m2 

pozemku  p.č. 123 v k.ú. Kuřim pro dostavbu garáže 
 
Přijaté usnesení : 1068/99 - MZ schvaluje odprodej 12 m2 pozemku  p.č. 123 v k.ú. Kuřim pro dostavbu garáže 

manž. Pavlovi a Ivaně Chýlkových, bytem Kuřim, Husova 308 za cenu 80,-Kč/m2  + daň z 
převodu nemovitosti a náklady spojené s převodem. 

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
Usnesením MZ č. 1038/99 byl schválen záměr na odprodej 12 m2 pozemku  p.č. 123 v k.ú Kuřim pro dostavbu 
garáže manželů Pavlu a Ivaně Chýlkových, bytem Kuřim, Husova 308. Od. 11.2.1999 byl po dobu 30-ti dnů 
vyvěšen - bez připomínek. SO navrhuje realizovat odprodej za smluvní cenu 80,-Kč/m2 + daň z převodu 
nemovitosti a náklady spojené s převodem. 

Předkládá: RNDr Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Němcová  

 
 
2.5. Manž. Pokorní, Kuřim, Popkova 993 - pronájem části pozemku parc.č. 3002 

k.ú.Kuřim o výměře 360 m2 na zahrádku 
 
Přijaté usnesení : 1069/99 - MZ schvaluje  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. běžného roku za cenu 1,-Kč/m2/rok - zahrádka lokalita „u Investy“. 

Hlasováno : pro 11 
 
MZ usnesením číslo 1052/99 ze dne 15.3.1999 schválilo záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 3002 
k.ú.Kuřim o výměře 360 m2 manž. Pokorným, Kuřim, Popkova 993. Záměr byl od 17.3.1999 po dobu 30-ti dnů 
zveřejněn - bez připomínek. 
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová  
 
 
2.6. KONZUM Brno, spotřební družstvo, Sukova 2, Brno - žádost o povolení přenechání 

nebytových prostor do podnájmu  
 
Přijaté usnesení : 1070/99 - MZ schvaluje spotřebnímu družstvu KONZUM Brno přenechání do podnájmu 

nebytové prostory 841/9, 843/8 o celkové výměře 550,05 m2 v domě čp. 
839,840,841,842,843 a 844 v Kuřimi, Bezručova čtvrť dle NS ze dne 20.12.1996 
spotřebnímu družstvu VČELA Praha, Střelničná  1347/47 Praha 8. 

Hlasováno : pro 11 
 
KONZUM Brno, spotřební družstvo, požádalo dopisem ze dne 1.4.1999 o povolení podnájmu pronajatých 
nebytových prostor  841/9, 843/8 v Kuřimi, Bezručova čtvrť spol. s r.o. DOVAr,  se sídlem Brněnská 158, 
Židlochovice.  
Předmětná záležitost byla na pořadu jednání MR dne 13.4.1999 a MR  přijala usn. číslo 186/99, kterým MZ 
doporučila  schválit přenechání nebytových prostor  společnosti s r.o. DOVAr,  se sídlem v Židlochovicích, 
Brněnská 158.  
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová  
 
Starosta  - v pátek přišla žádost družstva, aby byl schválen  pronájem družstvu Včela. 
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2.7. Manž. Boháčovi, Kuřim, Zámecká 1036 - odprodej části pozemku parc.č. 761/1 
k.ú.Kuřim o výměře cca 40 m2 k přístavbě dvojgaráže - (příl.č. 2 A) 

 
Přijaté usnesení : 1071/99 - MZ schvaluje budoucí odprodej podmíněný  kolaudací stavby - části pozemku 

parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 40 m2 k přístavbě dvojgaráže manž. Boháčovým, 
Kuřim, Zámecká 1036 za cenu  dle znaleckého posudku  + náklady a daň z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno : pro 11 
 
Manž. Boháčovi požádali o odprodej části shora uvedeného pozemku již v minulém  roce, kdy pozemek byl ve 
vlastnictví Magistrátu města Brna. K dnešnímu dni je již pozemek majetkově vypořádán a je  vlastnictvím města 
Kuřimi. Usn. MR č. 316/98 ze dne 1.9.1998 byl schválen záměr na budoucí odprodej  části pozemku k přístavbě 
dvojgaráže manž. Boháčovým za cenu 70,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu nemovitosti.  Schválený 
záměr byl od  2.9.98 po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek.  
Dne 30.3.1999 MR na svém zasedání  mj. projednala žádost vlastníků RD OKAL o pronájem pozemků  - 
okrasných zahrad u RD a dále budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb (přístavby garáží u RD). Usn. MR 
č. 145/99 byl záměr  na budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb a záměr na pronájem částí pozemku 
parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim  žadatelům - vlastníkům RD OKAL schválen za cenu dle znaleckého posudku + 
náklady + daň z převodu nemovitosti.   
Ve stejném režimu MR schválila pronájem a předložila MZ ke schválení návrh na budoucí odprodej podmíněný 
kolaudací stavby - části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 40 m2 k přístavbě dvojgaráže manž. 
Boháčovým za cenu dle znaleckého posudku + náklady + daň 
 
        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová  
 
 
 
2.8. Návrh obecně závazné vyhlášky města o majetkoprávním vypořádání s vlastníky 

pozemků pod stavbami místních komunikací ( příloha č. 3A ) 
 
Přijaté usnesení : 1072/99 - MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o majetkoprávním 

vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních komunikací. 
Hlasováno : pro 11 
 

Z historických příčin je na katastrálním území města cca 200 000 m2 (hrubý odhad) komunikací a 
ostatních veřejných ploch na soukromých pozemcích. Jednorázové vypořádání tohoto majetku v odhadních 
cenách ( komunikace - 70,-Kč/m2 ) by pro město představovalo nereálnou zátěž deseti a více milionů korun. 
Předkládaná vyhláška umožní postupné vypořádávání těchto pozemků v závislosti na možnostech rozpočtu 
města a zejména se tak stane v rovnoprávném konkurenčním prostředí různých cenových nabídek vlastníků. Jen 
oni sami budou rozhodovat o tom, zda se jim vyplatí požadovat za pozemky nižší cenu a tržit, nebo čekat  na 
vysokou cenu.. V závěru je zapotřebí znovu opakovat, že tento problém vznikl v minulosti a proto i jeho řešení 
bude dlouhodobé a závislé na finančním potenciálu města. 

MR na svém zasedání dne 13.4.1999 projednala návrh vyhlášky města o majetkoprávním vypořádání s 
vlastníky pozemků pod stavbami  místních komunikací a svým usnesením č. 203/99 předkládá tento návrh 
vyhlášky ke schválení MZ. Návrh byl po projednání v radě dále upraven autorským kolektivem RNDr. Igor 
Poledňák, Ing. Dagmar Němcová, Petr Vodka. 

      Předkládá: MR usn. 203/99 
Vyřizuje: SO Ing. Němcová 

 
 
 
2.9. Žádost o využití stávajícího objektu střelnice (příl.4A) 
 
Přijaté usnesení : 1073/99- MZ neschvaluje odprodej ani změnu nájemce objektu střelnice v Kuřimi   p.č. 3476 

v katastrálním území Kuřim. 
Hlasováno : pro 11 
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Na Město Kuřim se obrátil jednatel společnosti B&H Magnum Club Brno s.r.o. pan Ing. Jan Hynšt s návrhem na 
buď odkoupení celého pozemku střelnice, nebo dlouhodobý pronájem - min. 10 let. Společnost městu nabízí, že 
se dle ekonomické situace bude snažit o zakrytí odrazové skály na 25m střelnici, o vybudování septiku a WC, o 
vybudování studny na užitkovou vodu, úpravu parkoviště a domečku, dodržování nedělního klidu, střelbu max. 
malorážek a výcvik mládeže. Později by rádi vybudovali též  nové zastřešení, úpravu střeleckých stavů, úpravu 
terčového zařízení a kantýnu, klubovou místnost a trezorovnu. 
Střelnici město pronajímá dle nájemní smlouvy Sportovně střeleckému klubu TOS Kuřim, který ji užívá 
k nekomerčním účelům za symbolickou cenu 1,- Kč/rok s tím, že výpovědní doba smlouvy je 1 rok  a obě strany 
mohou smlouvu vypovědět k 1.10. každého roku, nedohodnou-li se jinak. 
Střelnice byla vybudována brigádnicky členy Střeleckého klubu  TOS Kuřim včetně vybudování elektrické 
přípojky.  
Dle sdělení předsedy Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim Ing.Pavloka by prodej či pronájem střelnice 
společnosti B&H Magnum Club vedl s největší pravděpodobností ke konci Střeleckého klubu TOS. Od roku 
1992 do roku 1993 byla střelnice pronajímána sdružení COMBAT zastoupené panem Karlem Benešem a Janem 
Dusíkem. Dle informací Ing. Pavloka je možné vysledovat souvislosti mezi sdružením COMBAT a B&H 
Magnum Club. Výsledkem pronájmu společnosti COMBAT bylo, že klub TOS přišel nejprve o jediný zdroj 
prostředků (mimo členských příspěvků) z pronájmu střelnice policii, COMBAT smluvní částky za pronájem 
střelnice nikdy nezaplatil a užíval střelnici v rozporu z provozním řádem, což vedlo postupně k devastaci a 
následnému úplnému uzavření střelnice. Střeleckému klubu TOS Kuřim se podařilo střelnici uvést do takového 
stavu, že dle nového znaleckého posudku balistika pro ni bylo znovu možné vydat povolení k provozu.          
 
                                                                                                                          Předkládá: Miloš Kotek 
                                                                                                                           Vyřizuje: J. Němcová 
 
 
Ing.Kotek seznámil se stávající situací. Střelecký klub Kuřimi je zásadně proti pronájmu firmě Magnum. 
Ing.J.Hinšt (majitel firmy Magnum Club Brno) - klub je registrován na Ministerstvu vnitra, hledáme pro své    

členy příjemnou střelnici. Střelnice by nebyla využívána komerčně, nýbrž pro závody a pod.  
Dr.Marek - existuje spojitost s firmou Kombat a Magnum ? 
Ing.Hinšt - ne 
V.Zejda -   jednali jste se střeleckým klubem? 
Ing.Hinšt - ne, majitelem je město, proto jsme se obrátili na vás. 
Ing.Pavlok - (předseda střelec. klubu Kuřimi) - předchozí nájemce - Kombat nám dodnes dluží ca 70 tis. Kč, 

budeme se bránit pronájmu či prodeji střelnice. Jaký je vztah p.Beneše k Magnum Clubu? 
Ing.Hinšt - p.Beneš je naším společníkem.  Je možné si ověřit  provozování  našeho klubu na VÚT, který nám 

.od r. .95 pronajímá prostory. 
Dr.Holman - v této chvíli je střelnice obsazená, za současné situace nebude hlasovat ke schválení pronájmu či 

prodeje. Ale pokud se  Magnum Club dohodne se střeleckým klubem, nebude mít město nic proti 
spolupráci. 

 
 
 
 
2.10. Výkup pozemků pro revitalizaci mokřiny za Srpkem (příl 4B) 
 
Přijaté usnesení : 1074/99- MZ schvaluje výkup pozemků pro revitalizaci mokřadu za rybníkem Srpek za  

cenu do 3,50 Kč/m2 a do celkové výše 50.000,- Kč. 
Hlasováno : pro 11 
 
Městu Kuřimi se naskytla možnost získat prostředky z programu péče o krajinu na revitalizaci mokřadu za 
rybníkem Srpek. Protože uvedené pozemky nejsou v majetku Města Kuřimi, je třeba s jejich vlastníky vyjednat 
buď souhlas s úpravou koridoru, nebo výkup za symbolickou cenu. 

Předkládá: Miloš Kotek 
        Vyřizuje : Ing.D.Němcová 
 
Ing.Kotek . navrhuje odkud výše uvedených pozemků za cenu do 50 tis. s tím, že výkup mokřiny za samotou 

p.Studeného se nebude letos realizovat - nepodařil by se včas získat souhlas s výkupem od všech 
vlastníků do termínu podání žádosti o dotaci z „programu péče o krajinu“. 
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2.11. Výkup pozemků pro revitalizaci mokřiny za samotou pana Studeného (příl. 4C) 
         Staženo z jednání. 
 
Návrh  usnesení : MZ schvaluje výkup pozemků pro revitalizaci mokřadu za samotou pana  Studeného za cenu 

do 3,5 Kč/m2 do celkové výše 60 000 Kč. za celý pozemek. 
Nehlasováno. 

                                                                     Předkládá: Miloš Kotek 
        Vyřizuje : Ing.D.Němcová 
 
 
 
2. 12. Žádost občanů  ul.Nádražní  o výstavbu dětského hřiště 
 
Na jednání MZ se dostavili mluvčí  občanů ul.Nádražní, aby  požádali město o výstavbu  dětského hřiště v 
místech za objektem prodejny „Karlen“. Na tomto místě má zájem Ing.Michl, majitel přilehlého autosalonu 
postavit parkoviště - parc.č. 399/4. Do části této parcely  zasahuje hřiště, které by si občasné chtěli vybudovat. 
Zmíněná  parcela  byla usnesením MZ č. 1131/98 Ing,Michlovi schválena k prodeji. Do předložené kupní 
smlouvy však  žádal uvést  zastupitelstvem neschválená fakta (projednávaná a neschválená ani dodatečně). 
Takže kupní smlouva není dosud podepsaná, neboť k dohodě mezi Ing.Michlem a městem nedošlo. 
 
Diskuze:  
Ing.Kotek . dnes jsem kontaktoval Ing..Michla ve věci odprodeje „klínu“ za Karlenem. Ing..Michl na záměru 

trvá, překážku tvoří chodník. 
Žadatelé z ul.Nádražní - vytvořila by se zpevněná netravnatá plocha. 
Dr.Holman - především by se měla vyřešit situace s Ing..Michlem. Ideální by bylo, kdyby se do prostoru vešlo 

hřiště i parkoviště Ing.Michla. 
Dr.Marek - Ing.Michl měl dost dlouhou dobu se  vyjádřit k tomuto pozemku. 
Dr.Holman  navrhuje  záležitost prozatím nerozhodnout a vše projednat na místě samém. 
Ing. Krupica - navrhuje, aby se pověřil starosta a zástupce  jednáním s Ing.Michlem a pokud se nedohodnou, 

usnesení, kterým město schválilo prodej  Ing.Michlovi - zrušit. 
Dr.Holman - starosta  a zástupce by se měli s Ing.Michlem dohodnout na časovém horizontu koupě „Karlenu“. 
 
Staženo z jednání 
 
 
Přestávka  18:30 - 18: 45 hod. 
 
 
2.13.  Návrh na vykoupení pozemků od TOS Kuřim 
Za účelem budoucího rozvoje sportovního areálu starosta navrhuje zahájit předběžné jednání o budoucím 
odkupu pozemků (v současnosti využívaných jako zahrádky) v majetku TOS Kuřim v prostorách za sportovním 
stadionem. 
Přijaté usnesení : 1075/99 - MZ ukládá MR usilovat o získání pozemku p.č. 2972 k.ú. Kuřim od TOS Kuřim 

a.s. v konkursu a to za účelem budoucího rozvoje sportovního areálu. 
Hlasováno : pro 11 
 
 
 
2.14. Výstavba obchodního domu na nám. 1. května 
 
Návrh usnesení: V návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380, k.ú. Kuřim realizovat zde výstavbu obchodního domu 

MZ schvaluje záměr na budoucí pronájem části náměstí 1. května k výstavbě veřejného 
parkoviště a to za podmínek: 

 - výstavba obchodního domu bude respektovat regulativy úz. Plánu a stanovisko MZ 
- pronájem _______m2 na 10 let , projekt parkoviště vč. technologie povrchu podléhá  

schválení města 
 - investor vybuduje parkoviště na své náklady včetně osvětlení a odvodnění  
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- vyhrazuje se možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus,  kolotoče, 
trhy, výstavy atd). 

Hlasováno : pro 8 - neschváleno 
 
Město Kuřim obdrželo nabídku společnosti MANA, prodejce potravin na pronájem prostor na náměstí 1.května 
na vybudování obchodního domu s parkovištěm. 
 
Diskuze :  
Dr.Poledňák  -  nejedná se o diskontní prodej, ale o prodejnu společnosti MANA. Na předloženém nákresu je 

zakreslenu 145 parkovacích míst, požadavek firmy je 80-90 míst.  Samotná stavba obchodu by 
měla respektovat schválené regulativy. 

P.Vodka - navrhuje  projednání návrhu odložit, neboť  nebyl předložen písemně. 
Ing.Fikar z veřejnosti - město by mělo jasně říct, co na náměstí bude stát,  jinak bych musel žádat o pozdržení 

kolaudace domu na náměstí - obává se např. diskontního prodeje. 
Starosta - pokud by Mana nedodržela podmínky prodeje- diskont, je to důvod k výpovědi. 
Dr.Holman - město bude bojovat o to, aby na náměstí  bylo co nejméně parkovacích míst. Arch.Burian posoudil 

náměstí jako velké, nevylučuje další zástavbu. MANA od nás čeká jasné stanovisko. 
Zejda - záměr MANY se nevylučuje s výsledky architektonické studie, parkovací mí 
 
 
Pozměňující návrh  p.P.Vodky : viz usn.1076. 
Přijaté usnesení : 1076/99 - V návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380 k.ú. Kuřim realizovat zde výstavbu 

obchodního domu je MZ připraveno jednat o  budoucím pronájmu části náměstí 1. května 
k výstavbě veřejného parkoviště a to za podmínek: 

- výstavba obchodního domu bude respektovat regulativy ÚP a stanovisko MZ 
- pronájem  na 10 let , projekt parkoviště vč. technologie povrchu podléhá  schválení města 
- investor vybuduje parkoviště na své náklady včetně osvětlení a odvodnění  
- vyhrazuje se možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus,  kolotoče, trhy, 

výstavy atd). 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
 
 

3. Zánik mandátu člena městského zastupitelstva  (příl. 5) 
 
Přijaté usnesení : 1077/99 - MZ podle § 55, odst. 5, zákona 152/94 Sb vyslovuje zánik mandátu člena 

Městského zastupitelstva Kuřimi Ing. Jana Brabce (1938). 
Hlasováno : pro 11 
Odůvodnění: - zákon 152/1994 Sb. (o volbách do zastupitelstev v obcích) § 7, § 55. 
 
§ 7 - právo být volen 
  (1) Členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič; členem obvodního nebo místního zastupitelstva  

v městském obvodu, nebo v městské části územně členěného statutárního města, anebo v městské části  
hlavního města Prahy může být zvolen  ten volič, který má v tomto městském  obvodu nebo městské části 
trvalý pobyt. K překážce výkonu volebního práva podle §  6 odst. 2 písm. b), c), e) a f) se nepřihlíží. 

  (2) Funkce  člena   zastupitelstva  v   obci  je  neslučitelná s funkcemi 
a) pracovníka  obce  zařazeného do jejího úřadu, nebo do úřadu městského obvodu, anebo městské části, 
pokud jde o volby do všech zastupitelstev v příslušné obci, 

       b) pracovníka pověřeného obecního úřadu, okresního úřadu a finančního úřadu, které mají  
působnost vztahující se na územní obvod zastupitelstva, vykonávajícího přímo státní správu 
vztahující se k působnosti zastupitelstva. 

------------------------------------------------------------------ 
§ 55 zánik mandátu 

(1) Mandát zaniká 
a) odmítnutím slibu člena zastupitelstva v obci nebo složením slibu s výhradou, 
b) okamžikem, kdy starosta, primátor územně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města 
Prahy obdrží písemnou rezignaci člena zastupitelstva na  jeho mandát; starosta, primátor  územně 
členěného statutárního města a primátor hlavního města Prahy podává rezignaci na zasedání zastupitelstva, 
c) úmrtím člena zastupitelstva v obci, 
d) dnem nových voleb do zastupitelstva v obci. 
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  (2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 zaniká mandát člena zastupitelstva v obci okamžikem, kdy to 
vysloví příslušné zastupitelstvo z důvodů: 
a) pravomocného rozhodnutí  soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen za úmyslný trestný čin, 
b) že člen zastupitelstva v obci přestal být volitelný (§ 7), 
c) neslučitelnosti funkcí podle § 7 odst. 2. 

  (3) Nevysloví-li zastupitelstvo  v obci na nejbližším zasedání zánik mandátu podle odstavce 2, přednosta  
okresního úřadu požádá o svolání mimořádného zasedání  zastupitelstva, které se uskuteční nejpozději do 
30 dnů od  doručení této žádosti. Není-li  zániku mandátu  dosaženo, zaniká  mandát  člena zastupitelstva 
v obci okamžikem, kdy to vysloví přednosta okresního úřadu. 

  (4) Úkoly přednosty okresního úřadu podle odstavce 3 plní u místních zastupitelstev v územně členěných 
statutárních městech a v hlavním městě Praze primátoři  těchto měst; u  Zastupitelstva hlavního města 
Prahy a u zastupitelstev měst Brna, Ostravy a Plzně plní tyto úkoly ministr vnitra. 

  (5) V případě neslučitelnosti funkcí podle odstavce 2 písm. c), která nastane okamžikem zvolení členem 
zastupitelstva v obci, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu  na ustavujícím zasedání, ale 
umožní takto zvolenému členu zastupitelstva v obci, aby do 48  hodin po ustavujícím zasedání učinil 
právní úkon směřující ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva v obci nepředloží 
do tří měsíců po ustavujícím zasedání příslušnému zastupitelstvu doklad o  tom, že důvod 
neslučitelnosti funkcí pominul, postupuje zastupitelstvo obce podle odstavce 2. 

 
      Předkládá a vyřizuje: Dr.I.Poledňák 

 
Ing.Brabec  předal kopii dopisu náměstka  MV ČR JUDr.P.Zářeckého CSc. - stanovisko ke slučitelnosti funkce 

člena MZ a pracovníka  OKÚ.  
 
 
 
 
 

4. Výstavba města  
 
4.1. Změna plánu investic (příl. 6A) 
 
Přijaté usnesení : 1078/99 - MZ schvaluje změnu plánu investic čís. 5  se změnou. 
Hlasováno : pro 11 
 
Bod 29 - Vybudování komunikace, parkoviště a osvětlení podél východního křídla podnikatelských domů na 

nám. 1.Května. Lze předpokládat, že v uvedené části budoucího náměstí v blízké době nevzniknou 
další stavby a nic nebrání v zahájení konečné úpravy volného prostranství. 

 
Bod 66 - Vybudování mokřadu za rybníkem srpek, který by spočíval v odstranění části hráze, vyhloubení 

systému tůní pro mokřadní vegetaci a obojživelníky a plynulý přechod vodní plochy do krajiny. 
Realizace akce je  podmíněna souhlasem vlastníků pozemků a dotací z programu péče o krajinu. 

 
Bod 67 - Vytvoření suché louky vedle samoty pana Studeného a vytvoření tůní v původním korytě Lučního 

potoka a mokřadu v lokalitě porostlé palachem za uvedenou samotou.  Realizace akce je podmíněna 
souhlasem vlastníků pozemků a dotací z programu péče o krajinu.  

 
Bod 68   Zabránění rozplavování břehů rybníka Srpek. 

Předkládá: Miloš Kotek 
Vyřizuje : o. výstavby 

Změna - bod 67 zařazen  do priority  4 
 
 
 
4.2. Státní program integrace uprchlíků 1999 (příloha 7) 
 
Přijaté usnesení : 1079/99 - MZ souhlasí s poskytnutím jednoho bytu v roce 1999 v rámci státního programu 

„Zabezpečení integrace osob s přiznaným postavením uprchlíka“ s tím, že si město zachová 
možnost vznesení námitky ke konkrétním osobám. 
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Hlasováno : pro 11 
 
Město Kuřim má dobré zkušenosti s dosavadní integrací uprchlíků, nemáme s nimi žádné problémy, tito jsou 
řádnými platiči nájemného a přátelskými občany (rodina Sarojan z Arménie a rodina Nguyen z Vietnamu).  

MR s ohledem na pohnuté dění v Evropě navrhuje i v letošním roce poskytnout byt alespoň jedné 
rodině. Předběžně uvažujeme o podkrovních bytech na objektu Brněnská 200, ale podle informací z poradny pro 
integraci uprchlíků není vyloučena ani kombinace státní dotace 320 tis. na nájemní byt a souběžné čerpání 
dotace 300 tis. na integraci uprchlíků. V tom případě se nabízí poskytnutí jednoho bytu ze čtyř, které se 
dokončují v ul.Na Královkách 896-897. 

     Předkládá MR usn. 179/99 
Vyřizuje : Dr.I.Poledňák 

 
 
 
4.3.  Zadání podmínek projektové přípravy na úpravu náměstí 1.května   (příl. 8) 
 
Přijaté usnesení : 1080/99 - MZ  žádá stavební komisi o předložení návrhů MR a MZ výchozího zadání pro 

projekční přípravu ve variantách v prostoru nám.1. května v Kuřimi. 
Hlasováno : pro 11 

 
Návrh usnesení :  MěZ ukládá tajemníkovi MěÚ následně zajistit ve spolupráci s Fakultou architektury VUT v 

Brně studentské návrhy řešení úpravy veřejného prostranství náměstí 1.května ve variantách 
dle zadání orgánů samosprávy,  v ceně do 20.000 Kč.  

Nehlasováno, odloženo. 
 
Náměstí 1.května lze v rámci možností městského rozpočtu začít upravovat tak, aby nepůsobilo dojmem 
věčného staveniště. Nelze již dále čekat na zahájení staveb dalších podnikatelských domů. Přístup ke stavbě 
bude zachován a úpravě veřejného prostranství na Náměstí 1. května nestojí v cestě nic víc, než omezené 
možnosti rozpočtu. Představy o tom, jak by s omezenými finančními prostředky bylo možné náměstí efektivně 
zkultivovat, se mohou rozcházet zejména v poměru zeleně, zpevněných ploch, parkovacích stání, resp. 
komunikací. Aby samospráva dobře definovala zadání projektové přípravy, musí se nejprve na základním zadání 
dohodnout. 

Zpracoval :  Dr.David Holman (KOL) 
Předkládá : Miloš Krupica a Hana Novotná (KOL) 

 
Ing.Novotná má výhrady k architektonickému návrhu předloženému  na jednání MR - příliš mnoho parkovacích 

míst, budova obchod domu se neslučuje představami integrovaného domu na náměstí. 
Dr.Poledňák - jedná se o studii z loňského roku firmy Penny. 
Dr.Holman  druhou část usnesení odkládá do doby vyřešení situace se společností  MANA. 
 
 
 
4.4. Návrh na regulaci stánkového prodeje ve městě (příl. 9 
 
Návrh  usnesení : MZ zakazuje provozování tzv. stánkového prodej na náměstí Osvobození mimo prostory 

tržnice. 
Pro 4, proti 3, zdrž.4 
 
Přijaté usnesení : 1081/99 - MZ ukládá MR předložit návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích  v části poplatků za užívání veřejného prostranství v termínu  do příštího  zasedání 
MZ. 

Hlasováno : pro 11 
 
Stánkový prodej je v Kuřimi soustředěn do k tomuto účelu zbudované tržnice za Domem kultury. Počítá se i s 
příležitostnými akcemi, ke kterým patří tato forma prodeje. „Stánky“ v tržnici jsou součástí sítě prodejních míst 
ve městě a zejména pro sociálně slabší vrstvy mají svůj význam. S ohledem na tuto skutečnost je potřeba ve 
městě zachovat prostor i pro tuto formu prodeje. Na druhou stranu město má svoji pozornost věnovat také 
podmínkám pro rozvoj místních „kamenných“ obchodů. Situace, kdy město povoluje prodej z chodníku přímo 
proti obchodům, které pronajímá k prodeji často stejného zboží, vytváří nerovné tržní podmínky.  
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Zpracoval a předkládá : David Holman (KOL) 
Vyřizuje SO, PO, FO 

Diskuze: 
Dr.Holman - každé město se snaží regulovat prostory stánkového prodeje - vymezit do určitých prostor - do 

tržnice. 
Ing.Kotek - tržnice není  v majetku města, nemá možnost zasahovat do jejího obsazení. Město může regulovat 

prodej ve městě zvýšením cen pronájmu prodejní plochy.  
    V této souvislosti  je připravována novela  tržního  řádu.  
Z.Kříž  -  po pronájmu prostor tržnice  prodejcem vietnamské národnosti byl zvýšen nájem prostor v tržnici. Tím 

začal vznikat tlak na město ze strany prodejců, kteří nemohli nebo nechtěli toto zvýšené nájemné 
akceptovat. 

 
 
 
4.5.  Likvidace černé skládky  (příl. 10) 
          Staženo z jednání 
Návrh  usnesení : MZ ukládá zajistit likvidaci černé skládky v prostoru mezi železniční dráhou a tratí vlečky, 

směrem k rybníku Srpek. Majiteli pozemku doporučit vymáhání vynaložených nákladů po 
zjištěných pachatelích a seznámit ho s výsledky přestupkového řízení v této věci. 
MZ doporučuje odboru životního prostředí MěÚ poskytovat místním sdělovacím 
prostředkům zprávy o výsledcích šetření ve věcech týkajících se tzv. černých skládek. 

 
Po dlouhou dobu se opakovaně vrší černá skládka v prostoru mezi železniční drahou a tratí vlečky do TOSky (ve 
směru k rybníku Srpek). V současné době se šetřením pracovníků MěÚ podařilo vypátrat některé z viníků.  
 

Zpracoval a předkládá: Dr.D.Holman (KOL) 
Diskuze:  
Ing.Kotek - majitel pozemku s černou skládkou byl kontaktován, na odstranění se pracuje 
Dr.Poledňák - řešení  a odstraňování černých skládek je v náplni odboru životního prostředí a ten je průběžně 

během roku společně s KPPP řeší. 
Ing.Veselý  potvrdil, že  v minulosti byly uloženy pokuty za černé skládky. 
P.Vodka  -  vysvětlil právní mechanizmus nápravy v případě nápravy  např. černých skládek. 

  Žádá, aby MZ bylo informováno o průběhu likvidace černé skládky na tělese mezi železniční  dráhou 
a tratí vlečky. 

Dr.Holman - stahuje bod z jednání. 
 
Přestávka 20:00 - 20:15 
 
 
 
4.6. Ing.M.Bojanovská - Nové dětské hřiště Na Královkách (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1082/99 - MZ schvaluje výstavbu dětského hřiště v ul. Na Královkách a U stadionu podle 

návrhu Ing. M.Bojanovské s použitím výtěžku „benefičního plesu stavebníků půdních 
vestaveb“ a stanovuje  pro podíl města Kuřimi finanční limit do 50.000,- Kč z Fondu na 
podporu kulturní a spolkové činnosti. 

Hlasováno : pro 11 
 
První dětské hřiště, které dle návrhu Ing. Bojanovské vzniklo v ulici Bezručova č. je stabilně využíváno. Nový 
návrh zasluhuje pozornosti zejména proto, že z iniciativy stojící vně orgánů samosprávy přichází pro nové hřiště 
i finanční příspěvek - výtěžek „benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb“. 

 
      Předkládá : Dr.I. Poledňák 
      Vyřizuje : O. výst. a  ŽP 

 
Dr.Poledňák - od doby rozeslání  materiálů předložený návrh  dostál změny..Původní návrh je pro tuto lokalitu  

robustní, bude zpracován nový. 
Dr.Marek   navrhuje, aby výstavba hřiště probíhala ve 2 etapách a s příspěvkem města do 50 tis. Kč 
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Dr.Holman doporučuje snížit rozpočet na oslavy založení ZŠ Tyršova a Komenského na 50 tis. Kč s tím, že se 
almanach školy bude prodávat. Rozpočet byl konzultován s ředitelem Dr.Z.Motlíčkem. 

Starosta - nesouhlasí  s prodáváním almanachu. 
Ing.Novotná a MUDr.Dvořáčková - se domnívají, že oslava  založení školy  bude stát město peníze, které by 

mohlo investovat  např. do vybudování dětského hřiště. 
Návrh usnesení : MZ mění  limit  v usnesení MR  č. 162/99..na 50 tis. Kč.  

     Hlasováno : pro 7, oproti 2,zdrž.2 - neschváleno 
 
 
 
4.7. Prohlášení hřiště u ZŠ Jungmannova  veřejným hřištěm 
 
Přijaté usnesení : 1083/99- MZ ke dni 15.5.1999 vyhlašuje hřiště u Základní školy na ul.Jungmannova v 

Kuřimi veřejným sportovním hřištěm. 
   MZ ukládá tajemníkovi do 15.5. 1999 připravit provozní řád upravující provoz hřiště, 

zejména v době školní výuky. 
Hlasováno : pro 11 
        Předkládá : Dr.David Holman 
        Vyřizuje : tajemník, SO 
 
Dr.Holman - hřiště je vhodně situováno, dá se dále rozšiřovat. 
Škola bude vymaněna ze zodpovědnosti event. úrazů prohlášením veřejným hřištěm. 
 
 
 

5. Finanční záležitosti  
 

5.1. Vymáhání náhrady za znečištění vodního zdroje  (příl. 11) 
 
Přijaté usnesení : 1084/99 - MZ ukládá tajemníkovi do 5.5.1999 požádat u příslušných odborů Ministerstva 

vnitra ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a OÚ Brno-venkov o stanovisko doporučující 
další postup města ve věci uplatnění náhrady škod za znečištění pitné vody způsobené v 
prostoru Obalovna Podlesí. 

Hlasováno : pro 9, zdrž.2 
 
Dne 12.6.1996 bylo Policii ČR oznámeno tehdejším starostou města Kuřimi Ing.V.Růžičkou, že došlo ke 
kontaminaci pitné vody v Kuřimi-Podlesí. Bylo zjištěno místo, kde ke znečištění došlo – Obalovna Podlesí. 
Doba znečištění se ale nedala zjistit přesně a byla pouze odhadována na období cca před 10 lety (tzn. již okolo 
roku 1986). Ke znečištění tak podle této zprávy došlo v době, kdy ještě neplatila novela tr.zákona, která až dnes 
upravuje tzv. trestný čin ohrožení životního prostředí.  

Předkladatel se domnívá se, že by způsobení škody takového rozsahu a následků nemělo zůstalo bez 
jakýchkoliv právních důsledků. Otázkou je, zda je nutné takový čin kvalifikovat pouze jako tr. čin ohrožení 
životního prostředí a zda se skutečně nedá určit pachatel, jestliže sám vyšetřovatel ve své zprávě píše:“ke  
kontaminaci pitné vody došlo dřívějším majitelem“.  

Zpracoval a předkládá: Dr.D. Holman (KOL) 
Vyřizuje  : tajemník, PO 

 
 
 
5.2. Zveřejňování dlužníků města (příl. 12) 
Dr. Holman stahuje  jednání  
 
Návrh usnesení : MZ ukládá tajemníkovi připravit aktuální seznam  dlužníků, kteří městu Kuřim dluží déle jak 3 

měsíce. Seznam musí obsahovat údaje vylučující záměnu osob a rovněž dlužné částky. 
 
Návrh usnesení : MZ ukládá tajemníkovi do 5.5. 1999 písemně informovat všechny dlužníky uvedené v 

seznamu, že nedoloží-li do 31.5.1999 na podatelně MěÚ, že dlužnou částku uhradili, budou 
zveřejněni v seznamu dlužníků města prostřednictvím místních médií. 

 

 12



Návrh usnesení : MZ ukládá�starostovi provést kontrolu správnosti připraveného seznamu dlužníků 
 
Návrh usnesení :  MZ ukládá tajemníkovi 7.6.1999 předat výše uvedený seznam bez uvedení jmen osob, které 

vymáhaný dluh do té doby uhradili, místním sdělovacím prostředkům. 
 
Návrh usnesení : MZ ukládá tajemníkovi prověřit možnost zveřejnění dlužníků pokut uložených v místním 

přestupkovém řízení a v případě, že neexistují zákonné překážky, postupovat při jejich 
zveřejnění stejně jako v případě dlužníků města. 

 
Smyslem zveřejnění dlužníků města není samoúčelná skandalizace, nýbrž varování dlužníků, nezaplatí - li ve 
stanoveném termínu, budou zveřejněni prostřednictvím místních médií.  
 
        Zpracoval a předkládá Dr.D.Holman 
 
 
5.3. Předpis o převodu peněz (příl. 13) 
 
Přijaté usnesení : 1085/99 - MZ schvaluje  předpis o převodu peněz členům MZ, MR a komisím dle přílohy. 
Hlasováno : pro 11 
 
Nařízením vlády 23/1999 byly stanoveny nové výše částek, kterými lze odměnit členy MZ. MZ je tímto 
předkládáno novelizované znění tohoto předpisu. Tento přepis umožňuje průběžné odměňování členů MZ a 
komisí bez dalšího projednávání a schvalování v MZ. Městské radě budou odměny předkládány ke kontrole, 
nikoliv ke schvalování. 

       Předkládá: Dr. I. Poledňák  
Vyřizuje: Z.Kříž  

 
 
5.4. Odprodej akcií energetických společností (příl. 14) 
 
Přijaté usnesení : 1086/99 - MZ schvaluje odprodej 2135 ks akcií Jihomoravské plynárenské a.s. nejvyšší 

nabídce, minimálně však za 4000,- Kč/akcii. 
 
Přijaté usnesení : 1087/99 - MZ potvrzuje svůj souhlas s prodejem akcií Jihomoravské energetiky a.s. učiněný 

usnesením MZ č. 1209/97 a k tomuto stanoví minimální prodejní cenu 4000,-Kč/kus. 
 
Přijaté usnesení : 1088/99 - V souvislosti se záměrem obce Česká odprodat své akcie JME a.s., MZ souhlasí 

s uvolněním zástavy, kterou k těmto akciím drží Město Kuřim a to s podmínkou, že z výnosu 
prodeje obec Česká splatí Městu Kuřimi poskytnutou půjčku. 

Hlasováno pro všechny návrhy současně : pro 11 
 
V poslední době se zvyšuje aktivita kolem akcií energetických společností, které obce dostaly v rámci jejich 
privatizace. Město již obdrželo několik nabídek (stejně jako ostatní sídla v našem okrese), a proto bylo mezi 
pověřenými obcemi dohodnuto, že se pokusíme koordinovat vzájemný postup natolik, abychom mohli oslovit 
případného zájemce společnou nabídkou a to v naději, že větší balík akcií pohromadě usnadní jednání o větší 
ceně. K tomuto účelu Kuřim oslovila sousední obce (zatím odpověděly kladně Jinačovice) a s pověřenými 
obcemi se koná schůzka 21.4.99 v Rosicích. O této schůzce bude předkladatel informovat na jednání MZ.  
Při jednání o prodeji bude hrát jistě klíčovou roli nejen velikost nabízeného balíku, ale neméně i akceschopnost a 
připravenost k prodeji. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na schválení převodu v předstihu, ale s cenovým 
limitem. 

     Předkládá : Dr.I.Poledňák 
 
Dr.Poledňák - po rozeslaní materiálů  jsem se dověděl, že akcie byly prodány za cenu 4100,-. 
 
 

6. Zajištění dopravní obslužnosti 
 
6.1. Hrazení ztrát dopravce na autobusové lince Brno - Lelekovice - Kuřim - Drásov - 

Tišnov v měsících leden až duben 1999 (příl. 15) 
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Vzhledem k přijetí usnesení  bodu 6.2. je tento bod stažen z jednání. 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje příspěvek Městu Tišnovu na úhradu prokázaných ztrát, které vznikly dopravci 

ČSAD Tišnov provozováním víkendových spojů linky 730870  v měsících lednu až dubnu do 
výše 23 tis. Kč. 

 
Vzhledem k tomu, že MZ dne 15.3. neschválilo prodloužení smlouvy s Městem Tišnovem o zajištění provozu na 
autobusové lince 730870 (předpokládaný příspěvek Města Kuřimi v roce 1999 do výše 70 000 Kč),  vyvolalo 
Město Tišnov jednání  se starosty obcí na uvedené lince, které mělo vyřešit další provozování a financování této 
linky. Starostové obcí Tišnova, Drásova, Malhostovic, Čebína a Lelekovic konstatovali, že nejsou schopní 
vykrýt ze svých rozpočtů podíl města Kuřimi na financování  této linky a dohodli se společně s ředitelem ČSAD 
Tišnov Ing. Sovou, že pokud nedojde ke změně stanoviska Kuřimi, dopravce ukončí k 30.4. provoz na těchto 
spojích. Současně se starostové uvedených obcí obrátili na nás obrátili se žádostí o uhrazení podílu Kuřimi 
alespoň za měsíce leden až duben ve výši která byla nasmlouvaná v loňském roce a se kterou uvedené obce 
počítaly i pro rok letošní, tj 28% z celkových vykázaných ztrát což by měla být částka do 23 tis Kč.  
MR doporučila MZ přijmou usnesení v navržené podobě. 
Předkladatel, zejména s ohledem na dobré sousedské vztahy mezi obcemi, doporučuje v tomto směru žádosti 
vyhovět.  

Předkládá: Ing.M.Kotek 
 
6.2.  Hrazení ztrát dopravce na autobusové lince Brno - Lelekovice - Kuřim - Drásov - 

Tišnov v měsících leden až prosinec 1999 (příl. 15B) 
 
Přijaté usnesení : 1089/99 - MZ schvaluje uzavření smlouvy s Městem Tišnov  na příspěvek Města Kuřimi ke 

krytí   prokázaných ztrát vzniklých provozováním víkendových spojů linky 730870 dopravci 
ČSAD Tišnov v předpokládané výši do 50.000,- Kč  pro rok 1999. 

Hlasováno : pro 11 
 
Vzhledem k opětovným žádostem obcí Tišnova, Drásova, Malhostovic, Čebína a Lelekovic o prodloužení 
smlouvy mezi Kuřimí a Tišnovem zajišťující dopravu na víkendových spojích linky 730870 a s ohledem na 
skutečnost, že odmítnutí žádosti bude znamenat zastavení provozu na těchto spojích k 30.4. 99, je předkládána 
celá věc k opětovnému posouzení. 
V loňském roce MZ schválilo příspěvek na uvedenou linku 80 000 Kč a z této položky bylo skutečně vyplaceno 
62 053 Kč.  
V letošním roce předpokládaly obce na lince podíl Kuřimi 28% (dle počtu cestujících nastupujících a 
vystupujících v jednotlivých obcích)  z celkové ztráty linky (stejně jako v r. 98), což by dle aktualizovaného 
výpočtu  činilo 70 000 Kč. Po neschválení této částky v MZ jednotlivé obce konstatovaly, že nejsou schopny 
navýšit svůj podíl dotace.  Redukce spojů by byla z technickoekonomického hlediska obtížná a obce si ji ani 
nepřejí. Z těchto důvodů obce po dohodě s dopravcem dohodli, že pokud Město Kuřim neuzavře smlouvu na 
dotaci linky (28% z celkové ztráty), provoz na spojích bude ke 30.4. 99 ukončen. 
MR nejprve 2.3. 99 přijala usnesení 130/99, ve kterém MZ doporučuje prodloužení smlouvy s Městem 
Tišnovem na příspěvek ke krytí ztrát dopravce ČSAD Tišnov na víkendových spojích do výše 70 000 Kč/rok. 
Následně po neschválení usnesení zastupitelstvem MR dne 20.4. 99 přijala usnesení 194/99, ve kterém MZ 
doporučuje schválit příspěvek Městu Tišnovu na úhradu prokazatelných ztrát, které vzniknou dopravci ČSAD 
Tišnov provozováním víkendových spojů linky 730870 s nepřekročitelným finančním limitem 35 000 Kč za celý 
rok 99.    
Předkladatel doporučuje schválit navržené usnesení s částkou do 50 000 Kč. Tato varianta by umožnila 
nekonfliktním způsobem vypořádat „již proježděné“ měsíce leden až duben a předpokládá pro další období 
snížení podílu dotace pro Kuřim na 17%.  Tato varianta by dle mého názoru a bez ohledu na výroky starostů 
dalších obcí na lince umožnila zachování provozu spojů i po 30. dubnu tím, že by obce buď zvýšily svoje podíly 
nebo přistoupily na redukci spojů. Zároveň by zohledňovala míru potřebnosti spojů pro jednotlivé obce.  
 

Předkládá: Ing.M.Kotek 
Vyřizuje : o. výst, FO 

 
 
 

7. Různé 
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7.1. Vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na příspěvky z Fondu na podporu kulturní 

a spolkové činnosti 
 
Přijaté usnesení : 1090/99 - MZ vyhlašuje další kolo  výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na  

podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi. 
   Termín odevzdání žádostí na podatelně MěÚ - do 24.5.1999. 

Hlasováno : pro 11 
 
Další kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků  z KF by mělo proběhnout tak,  aby z něj mohly být 
podpořeny nejen letní aktivity v oblasti kultury a sportu, ale především aby sportovní oddíly zformulovaly své 
žádosti na zabezpečení své činnosti  ve druhé polovině r.1999 a podle výše poskytnutého příspěvku odpovědněji  
naplánovali svoji  další činnost. 
        Zpracoval a předkládá :Dr.D.Holman 
        Vyřizuje : SO 
 
 
 
7.2. Jmenování dalšího člena komise pro výběrová řízení kulturního fondu 
 
Přijaté usnesení : 1091/99.- MZ jmenuje členem komise pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti p. Alenu Szabovou. 
Hlasování : pro 10, zdrž.1 
 
Ing.Kotek navrhuje do výběrové komise Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti po konzultaci s ČSSD 
p,Alenu Szabovou. 
                                                                                                            Předkládá: Ing.M. Kotek 
 
 
 
7.3. Zpravodajství na infokanálu TKR Kuřim (příl. 17A) 
 
Přijaté usnesení : 1092/99- MZ vyhlašuje permanentní soutěž na dodávku zpravodajské relace pro infokanál 

TKR Kuřim. 
Hlasováno : pro 11 
 
Atmosféra kolem stávající zpravodajské relace se vyznačuje vlnami kritiky. Předkládaný návrh si klade za cíl 
změnit současný stav (kdy mezi sebou soupeří názory na to, co by měl a neměl dělat A.Kadlec) na přirozený 
stav, kdy spolu permanentně soupeří kvality vysílaného zpravodajství a zastupitelstvo dle svého názoru a se 
zřetelem na obecní rozpočet  vybírá. 

     Předkládá : Dr.I.Poledňák 
     Vyřizuje : MTCK 

 
 
 
7.4. Vyhlášení ankety Mecenáš roku 1999 (příl. 18) 
 
Přijaté usnesení : 1093/99 - - MZ vyhlašuje anketu MECENÁŠ ROKU 1999 a obrací se na organizátory 

veřejného života, předsedy sportovních oddílů, ředitele škol a předsedy občanských sdružení 
s výzvou, aby do 31.12.1999 zaslali k rukám starosty své  nominace na udělení titulu 
MECENÁŠ ROKU 1999. 

 Součástí nominace musí být i zdůvodnění vč. uvedení výše poskytnutého příspěvku či 
konkretizace poskytnuté pomoci uvedených sponzorů. 

 Součástí nominace může být i seznam ostatních fyzických a právnických osob, které jim 
pro jejich  veřejně-prospěšnou činnost  během r. 1999 poskytly finanční prostředky nebo 
jinou pomoc. Je třeba uvést konkrétní výši prostředků. 

 Dotace poskytované prostřednictvím  Programu podnikatelský obolus se v anketě 
nehodnotí. 

 MECENÁŠ ROKU 1999 bude vyhlášen ve dvou kategoriích :  
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 a) fyzické osoby,  b) právnické osoby. 
 Porotou, která vyhodnotí výsledky anket, bude Komise pro výběrová řízení KF. 

Hlasováno : pro 11 
 
Součástí  přijaté Koncepce podpory kulturních aktivit v Kuřimi (kap.IV. bod 7) je jako prostředek  podpory 
sponzorských aktivit uvedena také anketa „Mecenáš roku“. Tato anketa proběhla  již v r. 1996 v rámci  oslav 
770. výročí zmínky o Kuřimi a nabyté zkušenosti lze bez problémů převzít i pro r.1999. 
 
        Předkládá : Dr.D.Holman 
        Vyřizuje : SO 
 
 
7.5. Informace o přípravě provozu plaveckého areálu v letní sezóně r.1999 (příloha č. 

20A,B)  
 
Přijaté usnesení : 1094/99 - MZ bere na vědomí informace o přípravě provozu plaveckého areálu v letní 

sezóně roku 1999. 
Hlasováno : pro 11 
 
Komplex plaveckého areálu tvořený jak krytou plovárnou, tak letním koupalištěm, je organizován a řízen tak, 
aby byla zvyšována kvalita i sortiment poskytovaných služeb návštěvníkům a současně aby byly snižovány 
provozní náklady tohoto areálu.  
Dle bulletinu Asociací plováren ČR je kuřimská plovárna dle technicko-hospodářských ukazatelů hodnocena 
velmi dobře. 
Vlastní stav příprav plaveckého areálu k letnímu provozu : 
1. počet pracovníků :- stálých ......- dle plánu práce 8,5 

  - sezónních .- 18 
2. harmonogram prací podmiňujících zahájení provozu letního koupaliště  

- předpokládá provozní připravenost plovárny ke dni 1.6.1999 (skutečný dle 
meteorologických podmínek v tomto měsíci). Předpokládáme, že v průběhu měsíci června 
bude dle potřeby v provozu i krytá plovárna. 

3. informovanost občanů a propagace provozu plovárny je zabezpečena s využitím : 
TKR, městského rozhlasu,  plakátů,  je uvažováno o informování brněnské veřejnosti 
Rovností a rádiem Kiss Hády,  vydáním informačních a propagačních letáků  

4. cena vstupného a poskytovaných služeb : 
- dospělí 30,-Kč (od 16:00 sleva) 

 - děti od 2-6 let 15, (od 16:00 zdarma) 
- děti 6-15 let 20,-  (od 16:00 15,- Kč) 
- tobogán 1 jízda 2,-Kč, 5 jízd 9,-Kč, 10 jízd 17,-Kč 
- kuželky 30,-Kč/hod. 
- plážový volejbal 80,-Kč/hod. jedno hřiště 

5. parkování vozidel a dopravní značení v okolí plovárny : 
- v bezprostředním okolí plovárny je k dispozici cca 400 míst k parkování. Před zahájením 
provozu bude provedena kontrola dopravního značení a chybějící značky budou doplněny. 

6. Den otevřených dveří plovárny : 
poslední den ve školním roce  bude opět pro veškerou mládež vstup na plovárnu zdarma, 
pro děti přichystány různé soutěže. Ve večerních hodinách pak posezení u táboráku  
s trampskými písněmi. 

 
                    Předkládá : Ing. František Veselý 
 
Ing.Veselý na dotaz Dr.Holmana  v souvislosti s parkováním u PA - je zpracováno dopravní značení v prostoru  

sportovního areálu, policie ČR nedoporučuje měnit dopravní značení v těchto místech  
 
 
 
7.6. Vytvoření  organizace Plavecký areál Kuřim s.r.o. (příl. 21) 
 
Přijaté usnesení : 1095/99 - MZ schvaluje záměr na vznik organizace Plavecký areál Kuřim s.r.o. a ukládá 

tajemníkovi  MěÚ  do příštího zasedání MZ společně s vedoucím FO p. Z.Křížem zpracovat 
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na základě podkladů r. 1998 zprávu o možnostech  hospodaření PA při změně statutu 
organizace. 

Hlasováno : pro 11 
 
Vzhledem k vzrůstající výši dotace na provoz PA ze strany města, která stačí na provoz a není větší prostor pro 
rekonstrukce, předkladatel se domnívá, že je  nutné přejít na jiný způsob hospodaření PA - placení DPH. 
 
        Předkládá : Marian Uchytil 
         Vyřizuje : Ing.Veselý 
Diskuze :  
Ing.Veselý - vkládané prostředky nemají  stoupající, ale klesající tendenci.  Nesprávné závěry p.Uchytila jsou 

dokládány i hodnocením Asociací bazénů. Přebytek hospodaření nemůže vzniknout, může jenom 
poklesnout ztráta (600-700 tis) z provozu.  Založení s.r.o. nevidí jako vhodné, neboť příští rok se má 
zvyšovat DPH z 5 na 22 % v oblasti  služeb.. Ustanovení s.r.o. vidí jako předčasné. 

M.Uchytil - proč tedy bylo  v rozpočtu plánováno na r. 1999 2,6 mil.Kč? 
Ing.Veselý - vysvětlil. 
Ing.Krupica - vzhledem  k technickému stavu budovy  PA  by možná bylo  výhodné být plátcem DPH. 
Dr.Holman - uvažuje o začlenění   PA  k  MTCK.  
Z.Kříž - MTCK  není plátcem DPH 
 
 
 
7.7. Vytvoření dozorčí rady městských organizací (příl..22) 
 
Přijaté usnesení : 1096/99- MZ ukládá MR předložit návrh změny zřizovací listiny  MTCK s.r.o., kterou se v 

této společnosti zřídí pětičlenná dozorčí rada. 
Hlasováno : pro 11 
 
Vzhledem ke stávající situaci kolem Služeb města Kuřimi je třeba vytvořit dozorčí orgán, který bude kontrolovat 
činnost těchto organizací a jejich vedoucích pracovníků. V současné době se jedná o SMK  a MTCK. Tato 
dozorčí rada bude odpovědna MZ. Předpokladem je účast jednoho zástupce  z každého politického uskupení. 
        Předkládá : M.Uchytil 
        Vyřizuje : MTCK 
 
 
 
7.8. Vytvoření rejstříku firem  (příl. 23) 
 
Přijaté usnesení : 1097/99- - MZ ukládá tajemníkovi MěÚ vypracovat metodiku pro aktualizaci rejstříku 

podnikatelů a firem uveřejněného v telefonním seznamu Kuřimi. 
Hlasováno : pro 11 
 
Předkladatel žádá  vytvoření rejstříku kuřimských firem dle oborů a ten dát k dispozici vedoucím jednotlivých 
odborů MěÚ, aby při vyhledávání dodavatelů zboží a služeb placených z rozpočtu města nedocházelo k jejich 
opomíjení. 
        Předkládá : M.Uchytil 
        Vyřizuje : Ing.Veselý, ŽÚ 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že již rejstřík firem dle oborů existuje v telefonním seznamu Kuřimi, je uloženo 
tajemníkovi vypracovat metodiku jeho aktualizace. 
 
Dr.Holman odchází z jednání - přítomno 10 členů MZ. 
 
Informace :  
Ing,Kotek informoval o slavnostním převzetí hasičské cisterny a  uspořádání  běhu  Terryho foxe dne 14.5.99. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1065/99  
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MZ  bere na vědomí ztrátu mandátu člena Městského zastupitelstva Kuřimi Ing.Jiřího Krutílka ( 1955) podle § 
29, odst.3, zák. 367/90 Sb. 
 
1066/99  
MZ schvaluje 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 12,54/m2 Kč s tím, že 
nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem  včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1067/99  
MZ neschvaluje záměr na  odprodej části cca  320 m2 z pozemku p.č. 281/2 v k.ú. Kuřim paní Evě Opálkové, 
bytem Legionářská 181, Kuřim, dokud nebude dořešena situace s objektem bývalého MěNV na pozemku p.č. 
281/1 k.ú. Kuřim. 
 
1068/99  
MZ schvaluje odprodej 12 m2 pozemku  p.č. 123 v k.ú. Kuřim pro dostavbu garáže manž. Pavlovi a Ivaně 
Chýlkových, bytem Kuřim, Husova 308 za cenu 80,-Kč/m2  + daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s 
převodem. 
 
1069/99  
MZ schvaluje  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. běžného roku za cenu 1,-Kč/m2/rok - 
zahrádka lokalita „u Investy“. 
 
1070/99  
MZ schvaluje spotřebnímu družstvu KONZUM Brno přenechání do podnájmu nebytové prostory 841/9, 843/8 
o celkové výměře 550,05 m2 v domě čp. 839,840,841,842,843 a 844 v Kuřimi, Bezručova čtvrť dle NS ze dne 
20.12.1996 spotřebnímu družstvu VČELA Praha, Střelničná  1347/47 Praha 8. 
 
1071/99  
MZ schvaluje budoucí odprodej podmíněný  kolaudací stavby - části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim o 
výměře cca 40 m2 k přístavbě dvojgaráže manž. Boháčovým, Kuřim, Zámecká 1036 za cenu  dle znaleckého 
posudku  + náklady a daň z převodu nemovitosti. 
 
1072/99  
MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod 
stavbami místních komunikací. 
 
1073/99  
MZ neschvaluje odprodej ani změnu nájemce objektu střelnice v Kuřimi   p.č. 3476 v katastrálním území 
Kuřim. 
 
1074/99  
MZ schvaluje výkup pozemků pro revitalizaci mokřadu za rybníkem Srpek za  cenu do 3,50 Kč/m2 a do celkové 
výše 50.000,- Kč. 
 
1075/99  
MZ ukládá MR usilovat o získání pozemku p.č. 2972 k.ú. Kuřim od TOS Kuřim a.s. v konkursu a to za účelem 
budoucího rozvoje sportovního areálu. 
 
 
1076/99  
V návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380 k.ú. Kuřim realizovat zde výstavbu obchodního domu je MZ 
připraveno jednat o  budoucím pronájmu části náměstí 1. května k výstavbě veřejného parkoviště a to za 
podmínek: 

- výstavba obchodního domu bude respektovat regulativy ÚP a stanovisko MZ 
- pronájem  na 10 let , projekt parkoviště vč. technologie povrchu podléhá  schválení města 
- investor vybuduje parkoviště na své náklady včetně osvětlení a odvodnění  
- vyhrazuje se možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus,  kolotoče, trhy, 

výstavy atd). 
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1077/99  
MZ podle § 55, odst. 5, zákona 152/94 Sb vyslovuje zánik mandátu člena Městského zastupitelstva Kuřimi Ing. 
Jana Brabce (1938). 
 
1078/99  
MZ schvaluje změnu plánu investic čís. 5  se změnou. 
1079/99  
MZ souhlasí s poskytnutím jednoho bytu v roce 1999 v rámci státního programu „Zabezpečení integrace osob 
s přiznaným postavením uprchlíka“ s tím, že si město zachová možnost vznesení námitky ke konkrétním 
osobám. 
 
1080/99  
MZ  žádá stavební komisi o předložení návrhů MR a MZ výchozího zadání pro projekční přípravu ve 
variantách v prostoru nám.1. května v Kuřimi. 
 
1081/99  
MZ ukládá MR předložit návrh změny obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích  v části poplatků 
za užívání veřejného prostranství v termínu  do příštího  zasedání MZ. 
 
1082/99  
MZ schvaluje výstavbu dětského hřiště v ul. Na Královkách a U stadionu podle návrhu Ing. M.Bojanovské  
s použitím výtěžku „benefičního plesu stavebníků půdních vestaveb“ a stanovuje  pro podíl města Kuřimi 
finanční limit do 50.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
 
1083/99  
MZ ke dni 15.5.1999 vyhlašuje hřiště u Základní školy na ul.Jungmannova v Kuřimi veřejným sportovním 
hřištěm. 
MZ ukládá tajemníkovi do 15.5. 1999 připravit provozní řád upravující provoz hřiště, zejména v době školní 
výuky. 
 
1084/99  
MZ ukládá tajemníkovi do 5.5.1999 požádat u příslušných odborů Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva 
životního prostředí ČR a OÚ Brno-venkov o stanovisko doporučující další postup města ve věci uplatnění 
náhrady škod za znečištění pitné vody způsobené v prostoru Obalovna Podlesí. 
 
1085/99  
MZ schvaluje  předpis o převodu peněz členům MZ, MR a komisím dle přílohy. 
 
1086/99  
MZ schvaluje odprodej 2135 ks akcií Jihomoravské plynárenské a.s. nejvyšší nabídce, minimálně však za 
4000,- Kč/akcii. 
 
1087/99  
MZ potvrzuje svůj souhlas s prodejem akcií Jihomoravské energetiky a.s. učiněný usnesením MZ č. 1209/97 a 
k tomuto stanoví minimální prodejní cenu 4000,-Kč/kus. 
 
 
1088/99  
V souvislosti se záměrem obce Česká odprodat své akcie JME a.s., MZ souhlasí s uvolněním zástavy, kterou 
k těmto akciím drží Město Kuřim a to s podmínkou, že z výnosu prodeje obec Česká splatí Městu Kuřimi 
poskytnutou půjčku. 
 
1089/99  
MZ schvaluje uzavření smlouvy s Městem Tišnov  na příspěvek Města Kuřimi ke krytí   prokázaných ztrát 
vzniklých provozováním víkendových spojů linky 730870 dopravci ČSAD Tišnov v předpokládané výši do 
50.000,- Kč  pro rok 1999. 
 
1090/99  
MZ vyhlašuje další kolo  výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti v Kuřimi. 
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Termín odevzdání žádostí na podatelně MěÚ - do 24.5.1999. 
 
 
 
1091/99  
MZ jmenuje členem komise pro výběrová řízení Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti p. Alenu 
Szabovou. 
 
1092/99  
MZ vyhlašuje permanentní soutěž na dodávku zpravodajské relace pro infokanál TKR Kuřim. 
 
1093/99  
MZ vyhlašuje anketu MECENÁŠ ROKU 1999 a obrací se na organizátory veřejného života, předsedy 
sportovních oddílů, ředitele škol a předsedy občanských sdružení s výzvou, aby do 31.12.1999 zaslali k rukám 
starosty své  nominace na udělení titulu MECENÁŠ ROKU 1999. 

 Součástí nominace musí být i zdůvodnění vč. uvedení výše poskytnutého příspěvku či 
konkretizace poskytnuté pomoci uvedených sponzorů. 

 Součástí nominace může být i seznam ostatních fyzických a právnických osob, které jim 
pro jejich  veřejně-prospěšnou činnost  během r. 1999 poskytly finanční prostředky nebo 
jinou pomoc. Je třeba uvést konkrétní výši prostředků. 

 Dotace poskytované prostřednictvím  Programu podnikatelský obolus se v anketě 
nehodnotí. 

 MECENÁŠ ROKU 1999 bude vyhlášen ve dvou kategoriích :  
 a) fyzické osoby,  b) právnické osoby. 
 Porotou, která vyhodnotí výsledky anket, bude Komise pro výběrová řízení KF. 

 
1094/99  
MZ bere na vědomí informace o přípravě provozu plaveckého areálu v letní sezóně roku 1999. 
 
1095/99  
MZ schvaluje záměr na vznik organizace Plavecký areál Kuřim s.r.o. a ukládá tajemníkovi  MěÚ  do příštího 
zasedání MZ společně s vedoucím FO p. Z.Křížem zpracovat na základě podkladů r. 1998 zprávu o možnostech  
hospodaření PA při změně statutu organizace. 
 
1096/99  
MZ  ukládá MR předložit návrh změny zřizovací listiny  MTCK s.r.o., kterou se v této společnosti zřídí 
pětičlenná dozorčí rada. 
 
1097/99 
MZ ukládá tajemníkovi MěÚ vypracovat metodiku pro aktualizaci rejstříku podnikatelů a firem uveřejněného 
v telefonním seznamu Kuřimi. 
 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení  - pro 10. 
Starosta ukončil jednání MZ v  10:00 hod.  
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 26.4.1999 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
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Miloš Kotek         Marián Uchytil 
Přílohy :  
1. Majetkoprávní úkony 
1A-C Grafické přílohy 
2.,2A,B  Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
3.,3A Návrh obecně závazné vyhlášky 
4.,4A-C.Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
5.5A Zánik mandátu člena MZ 
6.6A Změna plánu investic, Jmenování člena KF 
7. Státní program integrace  uprchlíků 
8.  Zadání podmínek projektové přípravy na úpravu nám.1.května 
9. Návrh na regulaci stánkového prodeje 
10. Likvidace černé skládky 
11. Vymáhání náhrady za znečištění vodního zdroje 
12. Zveřejňování dlužníků města 
13. Předpis o převodu peněz členům MR, MZ a komisím 
14. Odprodej akcií energetických společností 
15,15A,B Hrazení ztrát dopravcem  autobusových linek 
16. Vyhlášení dalšího kola KF 
17,17A. Zpravodajství na infokanálu TKR Kuřim 
18. Vyhlášení ankety Mecenáš roku 
19.19A-C  Dětské hřiště Na Královkách, grafic, příloha 
20,20A,B Informace o přípravě provozu PA v r.1999 
21. Vytvoření organizace Plavecký areál Kuřim s.r.o. 
22. Vytvoření dozorčí rady městských organizací 
23. Vytvoření rejstříku firem 
24 Žádost občanů o výstavbu dětského hřiště 
25. Prohlášení hřiště u ZŠ Jungmannova veřejným hřištěm 
26. Reinpo s.r.o. - pronájem pozemků na nám.1. května 
- Parkování  u PA v době letní sezóny 
- Prezenční listina 
- Usnesení návrhové komise 
 
 


