
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 08 / 99 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 7.6.1999 
 

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

                   Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková 
 
Ověřovatelé zápisu : M.Uchytil, V.Zejda 

        Hlasováno : pro 10 
 

Návrhová komise :    Dr.J.Marek, P.Vodka  
        Hlasováno : pro 10 

 
 
Program :  1.  Majetkoprávní úkony 

2.  Bytová agenda 
3.  Výstavba města 
4.  Zadání změn  č. I. II. a III. ÚP 
5.  Finanční záležitosti 
6.  Vyhláška o místních poplatcích 
7.  MTCK - změna zakladatelské listiny 
8.  Schválení příspěvků z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
9.  Různé 

 
Program bez připomínek.  
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Řešení situace ve věci Ing. Michl x pozemky pod objektem „Karlen“(příl 1A.,B) 
 
Přijaté usnesení : 1100/99 - MZ ke svým usnesením č.1131/98 a  č. 1173/98 - namísto odprodeje pozemků Ing. 

Josefu Michlovi schvaluje veřejný příslib odprodeje předmětných pozemků za stejných 
podmínek (s výjimkou věcného břemene veřejného chodníku) tomu, kdo se stane novým 
vlastníkem objektu Tyršova 1263. 

 
Přijaté usnesení : 1101/99 - MZ schvaluje odprodej pohledávky 210 tis. Kč za firmou Karlen spol. s r.o. Ing 

Josefu Michlovi za smluvní cenu 210 tis. Kč s tím, že o tutéž částku mu bude snížena kupní 
cena pozemků pod a přilehlých k objektu Tyršova 1263, stane-li se Ing. Michl, či společnost 
v níž je společníkem, vlastníkem objektu Tyršova 1263 a projeví-li zájem o odkoupení 
pozemků za podmínek usn.MZ č. 1100/99. 

 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 9, proti 0, zdrž.2 
 
Okresní soud svým usnesením nařídil výkon rozhodnutí prodejem nemovitého majetku fy Karlen, která objekt 
„koupila“ a nikdy nezaplatila. Třemi hlavními věřiteli jsou FÚ (900 tis.), KB (?12-15mil.) a město Kuřim (400 
tis. nájem od roku 94). Město je v pořadí zápisu zástavního práva až na posledním místě a proto bude také jako 
poslední po výkonu rozhodnutí jeho pohledávka sanována.  
Ing. Michl má v současné době předjednáno odkoupení pohledávek od KB a podaří-li se mu totéž v případě 
města, stane se jediným „nestátním“ věřitelem a tím partnerem pro FÚ ve přímém jednání o narovnání situace. 
Město Kuřim realizací navržených usnesení získá: 
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 záruku, že pozemek i objekt budou mít již v prvním kroku stejného vlastníka, a tedy nemůže nastat situace, 
že nový vlastník pozemku drží v hrsti případného nového vlastníka objektu (což bylo významnou příčinou 
odmítavého postoje některých členů MZ) 

 jasný důkaz toho, že ing. Michl má skutečný zájem o objekt, neboť se vystavuje riziku, že objekt získá někdo 
jiný a jeho nakoupená pohledávka přijde vniveč 

 v případě, že se stane ing Michl vlastníkem obdrží město část ceny za pozemek v předstihu 
 v případě, že se nestane Ing. Michl vlastníkem objektu,  město si nechá 210 tis. a zachovává se mu možnost 

požadovat po novém (jiném) vlastníkovi plnou cenu ve smyslu učiněného příslibu 
Město ustoupí ze svého požadavku na zabřemenění pozemku v jeho klíčové části veřejným chodníkem 

neboť případní chodci si v nejkrajnějším případě prodlouží cestu kolem objektu o 84 metrů. 
 

       Předkládá : Dr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO Němcová 
 
 
 
1.2. Záměr na budoucí pronájem části náměstí 1.května (příl. 2A) 
 
Přijaté usnesení : 1102/99 - V návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380 k.ú. Kuřim realizovat zde výstavbu 

obchodního domu, MZ schvaluje záměr na uzavření smlouvy o budoucím pronájmu pozemků na 
náměstí 1. května k úpravám a výstavbě veřejného parkoviště za podmínek: 
 pozemky se pronajmou na dobu určitou 10 let s možností prodloužení o 2 x 5 let 
 počínaje pátým rokem se městu vyhrazuje (na základě případného záměru další výstavby na 

náměstí) možnost redukce pronajatých ploch na minimálně 90 funkčních veřejných parkovacích 
míst 

 výstavba obchodního domu bude respektovat regulativy schválené zastupitelstvem 
 projekt parkoviště včetně technologie povrchu podléhá schválení města 
 investor vybuduje parkoviště a upraví ostatní plochy na své náklady včetně osvětlení a odvodnění  
 městu se vyhrazuje možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus, kolotoče, 

trhy, výstavy atd).  
 nepřipouští se diskontní prodej. 

Hlasováno : pro 11  ,proti,  0 zdrž.0 
 
Přijaté usnesení : 1103/99 - MZ schvaluje zadání regulativů pro výstavbu na náměstí 1.května dle návrhu 

komise výstavby. 
Hlasováno : pro 11  ,proti 0 ,  zdrž.0 
 
Přijaté usnesení : 1104/99 - Ke konečnému projednání budoucího pronájmu ploch na náměstí 1. května MZ 

žádá předložení studie obchodního domu ve variantách: 
 dvoupodlažní objekt jako minimum dle schválených regulativů 
 třípodlažní objekt s byty na III. podlaží s tím, že se městu vyhrazuje možnost vlastními silami či 

zprostředkovaně III. podlaží investovat. 
Hlasováno : pro  11, proti 0, zdrž. 0 
 
Na základě minulého usnesení MZ k předmětné věci bylo svoláno jednání, kde bylo rámcově dohodnuto, že část 
(A) plochy náměstí bude pronajata k výstavbě parkoviště (90 míst) v režimu dlouhodobém a zbylá část (B) 
k parkovým úpravám a částečně rovněž k výstavbě parkoviště v režimu střednědobém se záměrem na zachování 
územní rezervy pro případnou budoucí výstavbu centrálního objektu na náměstí. K vlastnímu rozvržení ploch se 
sešla  stavební komise spolu s architekty plánované i stávající výstavby. 
Komise výstavby doporučila pro dostavbu  nám.1. května tyto regulativy: 
- změnit regulativy v tom smyslu, aby byla umožněna  rezerva pro centrální objekt 
- požaduje, aby objekt ve východní části  náměstí firmy MANA byl minimálně dvoupodlažní 
- zásobování budoucí prodejny  MANA bude řešeno z jižní strany (z ul. Tyršova) - tzn. vjezd a výjezd 

nákladních vozidel 
- situovat parkovací stání k jižní straně náměstí a podél východní fasády objektu MANY 
 

      Předkládá : Dr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO, PO, Výst....... 
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1.3. Veřejný příslib na budoucí odprodej pozemku v lokalitě Záhoří (příl. 3A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1105/99 - MZ mění své usnesení č.1078/96 tak, že namísto schváleného budoucího 

odprodeje předmětného pozemku konkrétní firmě se město Kuřim zavazuje veřejným 
příslibem, že pozemek pronajme a odprodá investorovi, který lokalitu „Záhoří „ využije 
k výstavbě objektů bydlení v souladu s územním plánem. Nájemní smlouva se uzavře k datu 
podání žádosti o územní rozhodnutí a budoucí odprodej je podmíněn kolaudací stavby. 

Hlasováno : pro  11, proti 0,  zdrž.0 
 
Jižní část lokality Záhoří je v územním plánu určena k výstavbě objektů bydlení. V polovině roku 1996 město 
schválilo nájemní smlouvu a smlouvu o budoucím odprodeji předmětného pozemku firmě F + H. Smlouva 
nebyla z důvodů stojících na straně firmy podepsána a záležitost mírně upadla v zapomnění. V současné době se 
na město obrátila jiná firma, která jedná se soukromými vlastníky pozemků v lokalitě o odprodeji a zamýšlí zde 
stavět. U vědomí si skutečnosti, že tato situace se může ještě mnohokrát opakovat s jinou firmou, je navrhováno 
změnit usnesení o adresném odprodeji pozemků na veřejný příslib, kde se město zaváže, že pozemek bude 
odprodán tomu, kdo v uvedené lokalitě pozemky skoupí a bude zde investovat výstavbu objektů bydlení. 
Záměrům soukromé výstavby bychom tak pomohli tím, že každý, kdo se o scelení pozemků kdy v budoucnosti 
pokusí, bude mít jistotu, že mu město za rozumných podmínek prodá parcelu, která činí stavební pozemek 
celistvým. 

       Předkládá: Dr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO 
 
 
1.4. Nalezení ceny pro odprodej soukromých pozemků pod ZŠ Jungmannova (příl. 4A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1106/99 - MZ souhlasí s vykoupením soukromých pozemků v areálu ZŠ Jungmannova (p.č. 

1177/2, /3, /5, /6, /7, /9 ) od  p.Miloše Krejčího a p.Jiřiny Procházkové za cenu maximálně dle  
znaleckého posudku. 

Hlasováno : pro 11, proti 0, zdrž.0 
 
Schválená vyhláška o výkupu soukromých pozemků ošetřuje výhradně a jen komunikace a nechává 
zastupitelstvu ostatní pozemky k projednání jednotlivě. Za současného stavu poznání se jedná zejména o 
pozemky v areálu ZŠ Jungmannova a v areálu stadionu. V případě předmětných pozemků byly vypracovány 
znalecké posudky, avšak vlastníci požadují 100,- Kč za m2 pozemku. Při posledním jednání s panem Krejčím 
bylo dohodnuto, že se na zastupitelstvu (obdobně jako v případě ceny za kulturní dům) pokusíme nalézt největší 
akceptovatelnou cenu pro nadpoloviční většinu členů MZ. Navrhováno je určovat cenu spíše v násobcích 
znalecké ceny než v cenách za m2 za všechny typy kultur. 
p.Krejčí  - 84 018 Kč/ 2196m2  - prům.38,- Kč/m2 
p.Procházková - 112 924 Kč/ 2230m2 - prům. 51,- Kč/m2 

      Předkládá : Dr.I.Poledňák 
         Vyřizuje SO 
 
Na dotaz Dr.Poledňáka,  zda někdo z  členů MZ navrhuje cenu vyšší než je znalecký posudek, se nikdo z 
přítomných  nepřihlásil. 
 
 
1.5. Návrh na zřízení věcného břemene pro uložení, údržbu a opravy vedení 

plynovodního potrubí - plyn. přípojka NTL v délce cca 22 m2 v ulici Farského pro 
České dráhy s.o. (příl.5A,B ) 

Přijaté usnesení : 1107/99 - MZ souhlasí se zatížením pozemků - parcel č. PK 1201/4, 1202/5 a 1202/7  k.ú. 
Kuřim v majetku města Kuřimi věcným břemenem, spočívajícím v právu vstupu a vjezdu pro 
uložení, údržbu a opravy vedení plynovodního potrubí - plyn. přípojka NTL pro České dráhy 
s.r.o.. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně s tím, že veškeré náklady za jeho zřízení 
spolu s daní nese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno : pro  11, proti 10, zdrž.0 
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České dráhy s.r.o. požádaly  Město Kuřim o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu za 
účelem uložení, údržby a oprav vedení plynovodního potrubí - plyn. přípojka NTL v ulici Farského na 
následujících pozemcích v majetku města:  parcely č. PK 1201/4, 1202/5 a 1202/7 v k.ú. Kuřim. Výše uvedená 
plyn. přípojka vede přes pozemky ve vlastnictví města v délce cca 6 m. Vzhledem k její délce a k tomu, že 
vedení plynovodního potrubí - plyn. přípojka NTL je vedeno pod chodníkem a místní komunikací a tudíž by 
nemělo omezovat disponování s výše uvedenými pozemky, navrhuje správní odbor, aby toto věcné břemeno ve 
prospěch Českých drah s.r.o. bylo zřízeno bezúplatně.  

Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
Zpracovává: SO Ing. Němcová  

 
 
 
1.6. Žádost o stanovisko Města Kuřimi k odprodeji domu č.p. 720 na pozemku p.č. 2769   

a k odprodeji pozemků p.č. 2770/1, 2770/2 a 2771 v k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města 
Brna (příl. 5C,D) 

 
Přijaté usnesení : 1108/99 - MZ nemá  námitek proti odprodeji domu č.p. 720 na pozemku p.č. 2769 v 

k.ú.Kuřim a k odprodeji pozemků p.č. 2770/1, 2770/2 a 2771 v k.ú. Kuřim ve vlastnictví 
Města Brna. 

Hlasováno : pro 11, proti 0, zdrž.0 
 
Magistrát města Brna požádal Město Kuřim o stanovisko k zamýšlenému odprodeji domu č.p. 720 na pozemku 
p.č. 2769 a k odprodeji pozemků p.č. 2770/1, 2770/2 a 2771 v k.ú. Kuřim v jeho vlastnictví. Dům č.p. 720 na 
pozemku p.č. 2769 chce jeho budoucí majitelka využít částečně k bydlení a v části chce provozovat hostinskou 
činnost. Odbor výstavby z hlediska územního plánu k tomuto záměru vydal následující stanovisko: Území, na 
němž se nacházejí všechny výše uvedené pozemky je územním plánem určeno k bydlení v rodinných domcích 
městského charakteru. Provozování hostinské činnosti je možné, pokud to nebude obtěžovat obyvatele ve svém 
okolí. 

Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
Zpracovává: SO Ing. Němcová  

 
 
 
1.7. Městský dům dětí a mládeže, zast. Ivou Zejdovou, Kuřim, Legionářská 338 - žádost    

o prominutí  nájemného pro rok 1999  
 
Přijaté usnesení : 1109/99 - MZ schvaluje prominutí  nájemného Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, 

Legionářská 338 za pronájem objektu býv. Dělnického domu ve výši 20.000,- Kč pro rok 
1999. 

Hlasováno : pro  11, proti 0, zdrž.0 
 
Městský dům dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338, zastoupený Ivou Zejdovou  požádal o prominutí  
nájemného za pronájem objektu MDDM pro rok 1999, neboť pro letošní rok neobdržel dotaci. Nájemné pro rok 
1999 bylo stanoveno „Dodatkem č. 1 k NS z 23.11.1995 ve výši 20.000,- Kč. Dle původní NS ze dne 23.11.1995 
činilo nájemné 40.000,-Kč/rok. MR svým usnesením z 25.5.1999 doporučuje MZ prominutí  nájemného pro rok 
1999 Městskému domu dětí a mládeže Kuřim ve výši 20.000,- Kč schválit. 
 

Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
        Vyřizuje : SO, FO 
 
Dr.Poledňák - původní smlouva s MDDR  na pronájem  budovy byla bezúplatná. Později byla  změněna , neboť 

byla naděje získat prostředky  na  provoz z OkŠÚ. Pro letošní rok však  vedoucí MDDM dotaci 
nezískala, z toho důvodu  žádá o prominutí nájemného. 

 
 
 
1.8. Ul. Zámecká - budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb - část pozemku 

parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim vlastníkům RD OKAL (příl.5) 
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Přijaté usnesení : 1110/99 - MZ  schvaluje budoucí odprodej části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim 
podmíněný kolaudací staveb žadatelům - vlastníkům RD OKAL na ulici Zámecké v Kuřimi, 
který dosud užívají jako zahradu za cenu dle znaleckého posudku + náklady + daň z převodu 
nemovitosti. 

Hlasováno : pro  11, proti 0, zdrž.0 
 
Usn. MR č. 146/99 z 30.3.1999 byl schválen záměr na budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb a záměr 
na pronájem  části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim, žadatelům - vlastníkům RD OKAL na ulici Zámecké 
v Kuřimi, který dosud užívají jako zahradu. Cena za odprodej dle znaleckého posudku + náklady + daň 
z převodu nemovitosti. 
Schválený záměr byl od 1.4.1999  po dobu 30-ti dnů zveřejněn. Ke zveřejněnému záměru na budoucí odprodej 
nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. 
 

Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
Zpracovává: SO Ing. Němcová  

 
 
 
1.9.  Manželé Dolníčkovi - opakovaná žádost o odprodej části pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. 

Kuřim u potoka Kuřimky (příl.5E) 
 
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 bude posunut na základě nového 
geometrického plánu ještě před uzavřením kupní smlouvy. Pokud tato podmínka nebude 
splněna do 15.9.1999, pozbývá toto usnesení platnosti. 

Nehlasováno 
 
Přijaté usnesení : 1111/99 - MZ neschvaluje záměr odprodat manželům Mgr. Karlu a Vladimíře 

Dolníčkovým, bytem Brno, Bořetická 24, část pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. Kuřim., schvaluje 
vypovězení nájemní smlouvy  č. 358/1993 na pronájem pozemku p.č. 2331/2 v k.ú.Kuřim  k 
1.10.99 za účelem  zřízení přístupu k zahradám u potoka Kuřimky, pokud do 31.7.1999 
manž. Dolníčkovi nepřemístí oplocení na hranici mezi parc. č. 2331/1 a 2331/2 a nebudou 
souhlasit se změnou NS , podle které zůstanou nájemci části parcely č. 2331/2 a to po hranici 
vymezenou patou kmenů ovocných  stromů ze strany od potoka. 

 
Přijaté usnesení : 1112/99 - MZ schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2309/2 o výměře 76 m2 od rodiny 

Peslových, bytem  Kuřim, Bezručova č. 1110, poz.p.č. 2307/2 o výměře  30m2 od 
p.Bohuslava Filky, bytem Brno, Nohavicova 10, p.č. 2306/4 o vým. 29 m2 od manž. 
Bohuslava a Marie Filkových, bytem Brno, Nohavicova 10 do majetku  mìsta Kuøimi za 
úèelem zøízení  pøístupu k zahradám u potoka Kuøimky. Náklady   spojené s pøevodem 
ponese mìsto. 

 
Přijaté usnesení : 1113/99 - MZ ruší  své usnesení  č. 1149/98 a usnesení  MR č. 256/98 z 21.7.1998. 
 
Hlasováno o návrzích současně: pro 11, proti 0, zdrž.0 
 
Rekapitulace stavu: 
      Na základě žádosti manželů Dolníčkových ze dne 8.3.1991 o odprodej pozemku p.č 2331 v k.ú. Kuřim za 
účelem rozšíření přídomní zahrady jim byla v roce 1993 odprodána 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 ve vlastnictví rodiny 
Filkovy a Peslovy (vzhledem k jejich žádosti o umožnění přístupu k jejich pozemkům) a byla manželům 
Dolníčkovým pronajata. 

Dne 24.6.1998 manželé Dolníčkovi požádali o odkup i tohoto pozemku. 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 nimi úpravu jejich 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 
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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 postoupena. 

Manželé Dolníčkovi 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. 

MR svým usnesením č. 187/99 ze dne 13.4.1999 nedoporučuje MZ odprodat manželům  
Dolníčkovým.  

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.  

 
Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
Zpracovává: SO Ing. Němcová  

Diskuze : 
 
Dr.Poledňák - navrhuje neschválit záměr na prodej, schválit výpověď nájemní smlouvy, darování pozemků 

manž. Peslových a Filkových a  zrušit usn. 1149/98. 
p.Dolníčková - nesouhlasím s navrženým řešením., na přístupovou cestu stačí 3 m a ne 5 metrů.  
Dr.Marek    - stavbu plotu na pronajatém pozemku jste provedli se souhlasem města ?  Existuje stavební 

povolení? 
p.Dolníčková - v té době se stavba plitu nemusela povolovat úřadem, s vysázením stromů také souhlasili. Co se 

14 ovocnými stromy ? To je bude město kácet? 
p.Pesl            - nikdo nechce, aby se kácely stromy, ale  my nevěříme, že plot posunete, protože jste nám řekla, 

že ho neposunete. 
Ing.Kotek      - ze strany města nejsou důvody ke kácení ovocných stromů, pokud by Dolníčkovi. nesouhlasili s 

nájmem pozemku. 
p.Dolníčková - my jsme se nebránili posunutí plotu, ale chtěli jsme odkoupit zbytek pozemku. 
Dr.Poledňák   - městu jde o přístup k ostatním pozemkům, plot by měl stát na vlastnické hranici.  
p.Dolníčková - proč nám tedy  nechcete pozemek prodat? 
p.Vodka     - aby byl zajištěn přístup k dalším pozemkům pro rezervu, kdyby se ostatní majitelé pozemků 

rozhodli  na těchto pozemcích stavět. 
 
 
 
1.10. Nabídka prodeje objektu bývalého Městského národního výboru ve vlastnictví 

České spořitelny a.s. (příl. 5F) 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje odkup objektu bývalého Městského národního výboru  č.p. 23 na pozemku a s 

pozemkem p.č. 281/1 o výměře 705 m2 od České spořitelny a.s. za cenu Kč 800.000,- s tím, že 
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí prodávající. 

Nehlasováno  
 
Přijaté usnesení : 1114/99 -  MZ neschvaluje předloženou nabídku na odkup  objektu bývalého MěNV č.p. 

23 na pozemku p.č. 281/1 o výměře 705 m2 od České spořitelny a.s. 
 
Přijaté usnesení : 1115/99 - MZ odkládá projednání zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu vstupu a 

vjezdu na pozemek p.č. 281/2 v majetku Města Kuřimi, až po dořešení situace s objektem 
bývalého MěNV č.p. 23 na pozemku p.č. 281/1 v k.ú. Kuřimi 

Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 11, proti 0, zdrž. 0 
 
Česká spořitelna a.s. zastoupena  realitní kanceláří  SINREAL s.r.o. nabízí městu Kuřim k odprodeji bývalý 
objekt MěNV v Kuřimi č.p. 23 na pozemku a s pozemkem pč. 281/1 o výměře 705 m2 za cenu Kč 800.000,-, 
neboť předpokládají zájem města o tento strategický pozemek např. pro výstavbu nového objektu městského 
úřadu.  

Dále Česká spořitelna a.s.  zastoupena  realitní kanceláří  SINREAL s.r.o. projevila zájem o zřízení 
věcného břemene, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 281/2 (oplocený dvůr za objektem 
bývalého  MěNV v Kuřimi) v majetku Města Kuřimi. SO v návaznosti na usnesení MZ č. 1067/99 z 26.4.1999, 
kterým MZ  neschválilo paní Evě Opálkové odprodej části téhož pozemku, dokud nebude dořešena situace s 
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objektem bývalého MěNV, navrhuje odložit také projednání zřízení tohoto věcného břemene, až po dořešení 
situace s předmětným objektem: 

Předkládá: RNDr. Igor. Poledňák 
Zpracovává: SO Ing. Němcová  

 
Dr.Poledňák a Ing.Kotek navrhuje objekt prozatím  neodkupovat  a nezatěžovat věcným břemenem. 
 
 
 

2. Bytová agenda 
 
2.1. Integrace osob s přiznaným statutem uprchlíka (příl.6) 
 
Přijaté usnesení : 1116/99 - V rámci svého usnesení 1079/99 MZ schvaluje k integraci osob s přiznaným 

statutem uprchlíka poskytnutí obecního bytu ul. Bezručova čtvrť 1121/8 (po jeho uvolnění 
současným nájemníkem). 

Hlasováno : pro  11, proti 0, zdrž.0 
 
Ministerstvo vnitra - odbor pro integraci uprchlíků má naléhavý zájem o ubytování jedné ženy z Arménie, která 
čeká na byt již asi pět roků. Pro tento účel se jeví jako nejvhodnější byt 1121/8, který je maličký a každý žadatel 
z pořadníku se snaží jej co nejdříve vyměnit za byt větší. Naplněním navrhovaného usnesení bychom předmětný 
byt vyřadili z kolotoče dočasných nájemníků a navíc v sousedním domě bydlí jedna Arménská rodina, což by 
bylo oběma jistě přínosné. Byt by se měl uvolnit ještě v měsíci červu tohoto roku - čeká se na dokončení 
posledního bytu na objektu Bezručova 1116-1118. Dotace v případě integrace jediného uprchlíka činí 250 tis a 
byla by vložena do bytových fondů města. 

      Předkládá a vyřizuje: Dr.I.Poledňák 
 
 
 
2.2. Kontrola čerpání dotace v roce 1996  (příl. 7A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1117/99 - MZ bere na vědomí zprávu Finančního úřadu Brno - venkov o výsledku kontroly 

čerpání dotace poskytnuté v roce 1996 a bere na vědomí odmítavé vyjádření městské rady 
Kuřimi k této zprávě, podle které má město Kuřim vrátit 4.48 mil. Kč a k tomu uhradit penále 
3.86 mil. Kč.  

 MZ schvaluje další postup  v této věci dle důvodové zprávy. 
Hlasováno : pro 11, proti 0, zdrž. 0 
 
S ohledem na mimořádnou závažnost situace jsou členům MZ předkládány k informaci klíčové dokumenty 
v souvislosti s  čerpáním dotace  na bytovou výstavbu v r. 1996 - Zpráva  finančního úřadu Brno - venkov o 
výsledku kontroly čerpání prostředků státního rozpočtu a vyjádření města k tomuto dokumentu.. 
FÚ Brno - venkov, přestože účel dotace - výstavba 6 podkrovních bytů byla naplněna - byla naplněna, žádá  
vrácení dotace  ve výši 4.480.000,- + penále 3.861.760,- .Důvod k těmto krokům se uvádí : 
- nedodržení termínu realizace stavby a k překročení 10% zálohy v průběhu výstavby  na dvou bytových 
domech. 

Další postup ve věci starosta navrhuje  následující : na základě zprávy vydá FÚ rozhodnutí, proti 
kterému je možné podat odvolání a žádost o odložení platby. V případě neúspěšného odvolání je ještě možné 
žádat o prominutí a odložení platby. V případě zamítnutí žádosti o prominutí se město ještě  může soudit.  

 
     Předkládá a vyřizuje: Dr.I.Poledňák 

 
Dr.Poledňák - Rozhodnutí o zaplacení dotace i penále byla již doručena. Pokud město  ihned nezaplatí  

požadovanou částku hrozí, že se penále bude dále zvyšovat, i když  bude jeho zaplacení  
odloženo. 

Ing. Fikar     - přečetl  své vyjádření k výše uvedené záležitosti  - domnívá se, že současný starosta městu  škodí. 
V.Zejda        - Naprosto souhlasím se slovy a činy Dr.Poledňáka. Znám obec, kde byla poskytnuta  záloha 100% 

a nikdo z FÚ se nad tím nepozastavil. A kdyby někteří lidé v Kuřimi nebyli vedeni politickou 
snahou poškodit Dr.Poledňáka a stávající MZ, nikdo by se tímto rovněž nezabýval. 
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Na jednání se v 17:50 dostavil Dr.Holman - přítomno 12 členů MZ. 
 
2.3. Dokončení výstavby na objektu Na Královkách 896-897 (příl. 8) 
 
Přijaté usnesení : 1118/99 - MZ vyhlašuje výběrového řízení na budoucí výměnu obecních bytů budovaných 

na objektu 896 a 897 s možností budoucího nájemce ovlivnit dle svých potřeb a vkusu 
závěrečnou fázi výstavby. Naplnění výběrového řízení je podmíněno poskytnutím státní 
dotace na výstavbu předmětných bytů. 

Hlasováno : pro  11, proti  0, zdrž. 0 
 
Na objektu jsou dokončovány čtyři byty a k nim je požádáno o státní dotaci. Ve smlouvě s dodavatelskou firmou 
máme domluveno, že poslední úhrada částky 4 x 320 tis. Kč  se uskuteční až v září, kdy bude jasno, zda město 
obdrží státní dotaci, o kterou požádalo.  

Současný stav rozestavěnosti umožňuje, aby budoucí nájemce sám ovlivnil některé prvky vnitřní 
dispozice jednotlivých bytů. Tento přístup se nám již osvědčil na objektu 1116 - 1118. 
 Podmínit budoucí pronájem poskytnutím státní dotace je nezbytné neboť pokud dotace nebude 
poskytnuta, budeme muset pouvažovat o tom, zda byt postavený pouze z obecních prostředků neprodáme. 
 

       Předkládá: MR 
         Vyřizuje: SO, SB, Dr.Poledňák 
 
 
 
2.4. Úhrada 50% příspěvku města Kuřim manž.Kameníkovým, Školní 849 na 

rekonstrukci ústředního vytápění (příl. 9) 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje příspěvek města Kuřim na rekonstrukci ústředního vytápění Školní 848-850 

manž.Kameníkovým, Školní 849 ve výši  60.613 Kč, přestože nesplnili podmínku 
dne usnesení č.407/98 přijatém na jednání  MR č.17/98 ze dne 27.10.1998 s podmínkou, že 
úhrada úroku z prodlení za pozdní platbu 29.000,- Kč ve výši 2.105,- Kč bude uhrazena do 
14.6.1999. 

Hlasováno : pro  8, proti 1, zdrž.3 - neschváleno 
 
Havarijní situace kotelny na ul.Školní - porucha tří kotlů ze šesti - vedla k urychlenému řešení situace topení v 
bytových domech na ul.na Školní . 
Na schůzkách společenství vlastníků Školní 848-850 :byli vlastníci seznámeni se studií rekonstrukce, která 
obsahovala čtyři varianty. Obyvatelů domů byli informováni o usnesení městského zastupitelstva č.01/98, 
konaného dne 19.1.1998, ve kterém MěZ schválila  50% úhradu rekonstrukce topného systému (včetně 
vlastníkům bytů),  Mgr. Trtílková informovala vlastníky o možnosti získání půjčky 30.000 Kč z fondu rozvoje 
bydlení. Na základě výběrového řízení byli vybráni dodavatelé. Rekonstrukce započala v srpnu 1998, ukončena 
byla 10/1998.  

Manž. Kameníkovým byla 21.9.1998  zaslána zálohová faktura na úhradu 51.546,- Kč. (koeficient 
12.000 Kč  x  spoluvlastnický podíl), splatnost 20.10.1998. Pan Kameník částku neuhradil, o vysvětlení požádal 
jeho právní zástupce JUDr.Jiří Haneček. Přestože odpověď byla řádně v termínu odeslána, JUDr. Haneček si ji 
nevyzvedl.  

Zastupitelstvo města svým usnesením č.1014/98 schválilo úhradu 50% nákladů na rekonstrukce topení 
za vlastníky bytů v těch případech, kdy konkrétní vlastníci vypořádají svůj vlastní podíl na úhradě do 
15.prosince 1998, resp.tento svůj podíl písemně uznají“. Manž.Kameníkovi uhradili 15.12.1998 22.546,- Kč. 
Zbývající dluh 29.000,- Kč písemně neuznali, jak stanovila podmínka MěZ. Až 22.4.1999 byla na účet správy 
bytů převedena částka 29.000 Kč. Úrok z prodlení pan Kameník odmítl uhradit. 
 
Úhrada města Kuřim společenství vlastníků Školní 848-850 za rok 1998 činila    1.411.088 Kč 
Příspěvek města na bytovou jednotku 849/06 (spoluvlastnický podíl 4,2955) je        60.613 Kč. 
 
MR na jednání č.14/99 ze dne 25.5.1999 usn.č. 253/99 doporučila schválit příspěvek města Kuřim s podmínkou , 
že do 14.6.1999 bude uhrazen úrok z prodlení ve výši 2.105,- Kč   
 
       Předkládá: RNDr. Poledňák Igor 
       Vyřizuje: Coufalová Dagmar - správa bytů 
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3. Výstavba města 
 
3.1. Návrh na novou dislokaci a zřízení tržnice města Kuřimi (příl. 11A) 
 
Přijaté usnesení : 1119/99 - MZ schvaluje nové zasituování a zřízení tržnice v Kuřimi s využitím prostoru 

bývalé hydroforové stanice. 
Hlasováno : pro 11, proti 0, zdrž.1 
 
V uplynulých létech byla učiněna dohoda, že město Kuřim bude využívat dvora Kulturního domu k umísťování 
prodejních stánků trhovců. Z rozhodnutí dřívější firmy Consumia a TOS Kuřim a.s., který je v likvidaci, však 
nelze tuto dohodu již po 3 roky uplatňovat. Dalším trhovcům mimo těch, kteří již své stánky mají ve dvoře 
Kulturního domu vybudovány, firma umístění stánků nepovoluje. Z tohoto důvodu a ve snaze nezamezit 
uskutečňování stánkového prodeje v Kuřimi (v zájmu sociálně slabých vrstev obyvatelstva) je až dosud 
povolováno umisťování těchto stánků v okolí Kulturního domu. Tento způsob provozování stánkového prodeje 
lze však z následujících důvodů považovat za nevhodný. 
 provozem stánkového prodeje je bráněno standardnímu užívání chodníků ve frekventované části města 
 provozem stánkového prodeje je znemožněn přístup k nástěnkám politických stran  
 samostatný provoz stánků způsobuje nepořádek v místech, kde by město mělo být uspořádané a čisté.... 
 
K odstranění výše uvedených závad předkladatel navrhuje: 
 k výstavbě tržnice použít prostorů bezprostředně přilehlých k bývalé hydroforové stanici a vlastního objektu    

bývalé hydroforové stanice - náklady by činily celkem 135.260,- Kč 
 po dobudování tržnice přijmout na dohodu o činnosti vhodného důchodce - správce tržnice 
Mzda správce tržnice by byla  stanovena v návaznosti na počet umístěných stánků v tržnici v tom kterém dni.  
 

                                                                                                    Předkládá a vyřizuje : Ing. F.Veselý 
 
 
 
3.2. Návrh změny plánu výstavby města čís.6 (příl. 10 A,B,C) 
 
Přijaté usnesení : 1120/99 - MZ schvaluje návrh změny plánu výstavby města čís.6 dle přílohy. 
Hlasováno : pro 12 , proti 0,zdrž.0 
Plynovod Luční 
Na základě žádosti o zřízení hlavního plynovodního řadu na ulici Luční v Kuřimi podepsanou vlastníky 
dotčených pozemků předkládá odbor výstavby tuto záležitost k projednání.  Žádost byla  již projednána na 
stavební komisi dne 19.5.1999. 
Komise doporučuje zařadit uvedenou akci do plánu investic pro rok 1999 a to s prioritou 3.   
Odbor výstavby se přiklání k doporučení stavební komise z důvodu, že se již jedná o poslední lokalitu domků (8 
RD), které ještě nejsou plynofikovány.  Realizací této akce se zvýší komfort bydlení v této lokalitě.  Majitelé 
pozemků provedou zemní práce svépomocí.  Návrh byl schválen MR ze dne 25.5.1999  usn. 256/99 se změnou 
priority na „2“. 

  Předkládá a vyřizuje : Kříž  
Pavel 

Informační systém města 
Městský úřad v Kuřimi se již delší dobu snaží o vybudování jednotného městského informačního systému. Byly 
osloveny dvě firmy zabývající se budováním těchto systémů. Oběma firmami byly na Městský úřad Kuřim 
zaslány nabídky, jejichž srovnání je vypracováno v příloze této stručné zprávy. Jedná se o firmy Sepes Media, 
s.r.o., Hradilova 3, 615 00 Brno, tel: 05/45213519, jednatel Ing. Petr Paulczyňski  a firmu Hostalek Werbung, 
s.r.o., Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, tel.: 0465/ 531112, obch. zástupce Miroslav Navrátil.  
 Obě nabídky jsou po technické stránce srovnatelné. Každá z firem nabízí vybudování značení místních 
cílů, ulic, veřejného prostranství a komerční sféry. Obě  firmy  nabízí za určitých předpokladů vybudování 
značení místních cílů pro město zdarma. MěÚ proto předpokládá, že v případě ¨schválení akce MZ bude výběr  z 
předložených nabídek dále zpřesněn a MR bude doporučeno zdůvodnění, které z firem bude dány přednost v 
realizaci akce. 

    Předkládá : Ing. Veselý František 
        Vyřizuje : Ing.F.Veselý,  P.Kříž 
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3.3. Petice občanů ul.Podhoří (příl.19) 
 
V průběhu jednání MZ se přihlásila o slovo  obyvatelka ul.Podhoří a předala  starostovi petici, ve které žádají 
občané této ulice vybudování kanalizace a zpevněné komunikace v této části Kuřimi za prostředky získané 
prodejem akcií JME a JMP. 
 
Dr.Poledňák - peníze ještě nejsou na účtu města. Rekonstrukce ul.Podhoří nebyla pro svoji finanční náročnost 

schválena k realizaci, ale  je dlouhodobě  zařazená  v plánu investic. 
V.Zejda       - na  akci rekonstrukce Podhoří se stále pracuje. Pokud by město získalo státní dotace, společně 

s prostředky města by se mohla rekonstruovat realizovat. Pro naše město není jednoduché 
vynaložit cca 25 mil. (rozpočet na rekonstrukci Podhoří). 

Dr.Holman - v této chvíli ještě nenastala diskuze co s penězi z prodeje akcií. 
 
Ing.Brabec - se dotázal, kolik je sazba  PRIBOR - žádá písemnou odpověď. 
 
Přijaté usnesení : 1121/99 - MZ bere na vědomí petici občanů ul.Podhoří a ukládá MR vypracovat koncepci  

investiční činnosti  města  v nadcházejícím období ve vazbě na mimořádný příjem z prodeje 
akcií. 

Hlasováno . pro 12, proti 0, zdrž.0 
 
 
Přestávka : 18:20 - 18:45 hod. 
 
 
 
3.4. Obnova asfaltového povrchu na hřišti u ZŠ Komenské (příl. 12) 
 
Přijaté usnesení  : 1122/99 - MZ schvaluje  rekonstrukci asfaltového povrchu hřiště u ZŠ na ul.Komenského za 

cenu do 210.000,-Kč. Cílem je úprava asfaltového povrchu tak, aby na něm bylo možné 
rekreačně provozovat míčové hry a tenis. 

Hlasováno : pro 12, proti 0,zdrž.0 
 
 
Přijaté usnesení : 1123/99 - MZ schvaluje úpravu oplocení kolem dětského hřiště u ZŠ na ul.Komenského za 

cenu do 22.000,- Kč  tak, aby bylo přístupné veřejnosti a oddělené od školní zahrady . 
Hlasováno : pro 11, proti  1,zdrž.0 
 
Vzhledem k ideální poloze hřiště, snadné dostupnosti ze sídliště „Loučky“ i z „horní“ Kuřimi, ke stavu 
asfaltového povrchu a s odkazem na „Koncepci rozvoje podmínek  pro sportovní činnost v Kuřimi“ Dr.Holman 
předkládá výše uvedené návrhy. 
        Předkládá : Dr.David Holman - člen MZ 
        Vyřizuje : O. výstavby 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - na tuto akci  je naplánovaný rozpočet  cca 840 tis. Kč. 
Ing.Veselý    - 840 tis. je kompletní rekonstrukce i další stavební objekty.  Pokud by se udělal jen asfaltový 

povrch hřiště, odborník se vyjádřil, že jej za 200 tis. není možné kvalitně po technické stránce 
zrenovovat. Bylo by nutné  definovat vlastnosti , které by hřiště mělo mít,  MR by musela vyhlásit 
výběrové řízení a stanovit podmínky a kvalitu. 

Dr.Holman - mám prověřeno mezi firmami, že je možné hřiště za 250 tis. opravit. Jaká technologie bude zvolena  
mě nezajímá. 

V.Zejda        - navrhuje, aby částka na rekonstrukci nebyla limitována a  stanovit vlastnosti povrchu. 
Dr.Poledňák  navrhuje, aby Dr.Holman byl členem výběrové komise. 
Dr.Holman -  odmítá. 
 
 
 

4. Projednání návrhu zadání změn č. I, II a III územního plánu města Kuřimi 
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      (příl 13A,B,C) 
 
Přijaté usnesení : 1124/99 - MZ bere na vědomí bez připomínek předloženou zprávu o projednání návrhu 

zadání měn č. I, II a III územního plánu města Kuřimi a stanoví termín k projednávání 
změn ÚP města Kuřimi - do 30.9.1999. 

Hlasováno : pro 12  , proti     ,zdrž. 
 
Na základě žádostí o změnu územního plánu města Kuřimi z řad občanů  předkládá odbor výstavby MZ 
k projednání návrh zadání  změn č. I, II a III územního plánu města Kuřimi. Na základě žádostí  byl zpracován 
návrh zadání změn  a zahájení projednávaní návrhu zadání změn č.I, II a III bylo oznámeno dotčeným orgánům 
státní správy i právnickým a fyzickým osobám.   

Změna č.I územního plánu města Kuřimi se týká výstavby  1 RD na ulici  Sv. Čecha na pozemku p.č. 
1457/14 a 1457/15 v k.ú. Kuřim. 

Změna č. II ÚP města Kuřimi se týká výstavby 3 RD na ulici Hybešova na pozemku p.č. PK 
1443/1,1443/6,  KN 1081/2 a 2614/1 v k.ú. Kuřim. 

Změna č. III se týká výstavby 1 RD na  ulic U rybníka pozemku p.č. 850 v k.ú. Kuřim. Zadáni je 
vyvěšeno na úřední tabuli od 3.5.1999 do 2.6.1999. Dotčené orgány se k zadání vyjádří do 7.6.1999, jednání 
s veřejností  bude na veřejném zasedání měst. zastupitelstva dne  7.6.1999. 

Jelikož výše uvedené pozemky  (jejich návrhové využití)  dle schváleného územního plánu města 
Kuřimi nepřipouští výstavbu RD je nutno provést změnu územního plánu města Kuřimi. Návrh změn byl 
schválen MR dne 12.5.1999. 
Termín k přijímání změn ÚP -  do 30.9. 99. 

 
      Předkládá: Kříž  Pavel 

                  Vyřizuje: Dokládalová Monika 
 
 

5. Finanční záležitosti 
 
5.1. Rozpočet na rok 1999 (příl. 14A) 
 
 
Přijaté usnesení : 1125/99 - MZ schvaluje rozpočet na rok 1999 ve znění schváleného rozpočtového provizoria 

se změnami. 
Hlasováno : pro 12, proti  0, zdrž.0 
 
Dne 21.5.1999 schválilo Okresní shromáždění rozpočet okresu Brno - venkov. Z tohoto důvodu je předkládán 
návrh na potvrzení rozpočtu na letošní rok. Rozpočet je po celou dobu od projednávání provizoria vyvěšen na 
vývěsce města. 
K projednání rozpočtu na rok 1999 je předkládán dodatek.  
 
 Je navrhováno do rozpočtu promítnout rozpočtová opatření č. 1 až 11, která byla schválena v MR.  
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Rozpočtová opatření k rozpočtovému provizoriu - rok1999.

Poř. Schváleno Účetní kontace Důvod
čís. MR - MZ SU AU Odd.§ Pol ZP Úz ORJ ORG MD D

1 MR 100/99 232 10 5331 4312 3201 370000000 300 000 Penzion - dle schváleného příspěvku
232 10 6409 5901 3201 -300 000 na provoz příspěvkové organizace

2 MR 133/99 232 10 3111 5139 2201 204000000 10 000 MŠ Komenského - spotřební materiál
232 10 6409 5901 3201 -10 000 dle žádosti

3 MR 162/99 232 10 3113 5169 3201 212000000 80 000 ZŠ Tyršova a Komenského - služby
232 10 6409 5901 3201 -80 000 založení ZŠ Tyršova

4 MR 171/99 232 10 3141 5171 4404 233000000 36 000 ŠJ ZŠ Jungmannova - údržba
232 10 6409 5901 3201 -36 000 dle žádosti

5 MR 199/99 232 10 3141 5137 4402 231000000 25 000 ŠJ MŠ Jungmannova - drob.hmot.majetek
232 10 6409 5901 3201 -25 000 dle žádosti

6 MR 232/99 232 10 6171 5169 1002 373000004 50 000 videostudio SERPENS
232 10 6409 5901 3201 -50 000

7 MR 240/99 232 10 3111 5137 2201 202000000 3 600 MŠ Jungmannova k 40. výročí zakoupení
232 10 3111 5139 2201 202000000 700 hraček - DHIM
232 10 6409 5901 3201 -4 300 květin - materiál

8 MR 264/99 232 10 3419 5139 1003 603000000 8 000 Tělovýchova - střelnice
232 10 6409 5901 3201 -8 000

9 MR 264/99 232 10 3111 5136 2201 203000000 3 000 MŠ Otevřená - knihy, uč.pomůcky
232 10 3111 5137 2201 203000000 30 000 DHIM nábytek, koberec
232 10 3111 5139 2201 203000000 7 000 materiál - barva na plot
232 10 3111 5169 2201 203000000 10 000 služby - malování
232 10 3111 5171 2201 203000000 15 000 údržba - odstranění závad z revizí
232 10 6409 5901 3201 -65 000

10 MR 264/99 232 10 1031 5166 2501 511000000 9 400 Zemědělství - konzultační služby
232 10 1069 5169 2501 511000000 20 000 služby
235 10 1039 2310 51100 29 400 Příjmy z prodeje dřeva

11 MR 264/99 232 10 3111 5171 2201 205000000 21 000 MŠ Zborovská - údržba a opravy oken
232 10 6409 5901 3201 -21 000

 
Jedná se o navýšení výdajů v jednotlivých oblastech a proti tomu ponížení rezervy. Pouze u rozpočtového 
opatření č. 10 se jedná o současné navýšení příjmů a výdajů. 
 
 Dále je navrhováno do rozpočtu zařadit následující změny, které vyplývají z přidělení dotací dle 

schváleného rozpočtu okresu Brno-venkov: 
 
Příjmy:     Rozpočtové provizorium 1999   Rozpočet 1999 
Dotace globální (včetně sociálních dávek)  8 852 300 Kč    9 499 000 Kč 
Územně vyrovnávací dotace                 0 Kč    2 319 000 Kč 
 
Výdaje: 
Sociální dávky     4 069 300 Kč    4 269 300 Kč 
 
Změna položky 5321 platby mezi obcemi se mění  na 5229 neinvestiční dotace ve výši 40 000 Kč (Pouze 
technická záležitost vzhledem k návaznosti okresního rozpočtu mezi obcemi.) 
 
Navýšení rozpočtu je navrhováno v oblasti rezervy. Zde se jedná o prostředky bytových fondů. 
Rezerva      6 613 500 Kč    8 779 900 Kč  
 
 Rozpočet je za použití položky rezerva postaven jako vyrovnaný a celkový objem dosahuje částky 84 

299 400 Kč. 
       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Zdeněk Kříž  
 
 
 
5.2. Půjčka FC Kuřim oddíl kopané (příl.15A,B,C,D) 
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Přijaté usnesení : 1126/99 - MZ souhlasí     
a) se změnou platebního kalendáře ve smlouvě o půjčce s FC Kuřim oddíl kopané a  

s prominutím penalizace dle přílohy  
b)  s vypuštěním posledního  odstavce v Čl  II.  Smlouvy o půjčce (smluvní pokuta). 

Hlasováno : pro 12 , proti 0 , zdrž.0 
 
Na základě smlouvy o půjčce ze dne 23.7.1997 poskytlo naše město půjčku FC Kuřim oddílu kopané ve výši 
170.000,- Kč. Původní text smlouvy stanovoval výši splátek s příslušnými termíny splatnosti. Usnesením MR 
268/98 byly na žádost FC Kuřim termíny změněny. Ani přes tyto změny však FC Kuřim půjčku nesplácí 
Dopisem ze dne 15.2.1999 oznamuje FC Kuřim, že vzhledem k nepříznivé finanční situaci došlo k posunu 
splátky 30.000.,-.Kč a že uhradí ihned po ukončení jednání se sponzory. K  19.5.1999 dle ustanovení smlouvy je 
propočítána smluvní pokuta z neuhrazené splátky 30 000 Kč do 31.12.1998 ve výši 41 700 Kč. 

Dle usnesení MR 277/99 je navrhována změna platebního kalendáře  ve smlouvě o půjčce a prominutí 
penalizace. 
      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák starosta města 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí finančního odboru 
 
 
 

6. Vyhláška o místních poplatcích (příl.16A) 
 
Přijaté usnesení : 1127/99 - MZ schvaluje novelizované úplné znění vyhlášky o místních poplatcích se 

změnou. Jednotlivé články budou přečíslovány průběžnou řadou čísel. 
Hlasováno : pro  11 , proti 1    ,zdrž. 
 
Pro jednání MZ je předkládána novela Vyhlášky o místních poplatcích v úplném znění, kterou schválilo a 
doporučuje ke schválení MZ usn.č. 220/99. V novele jsou navrhovány nové sazby poplatků: za užívání 
veřejného prostranství: 

Zákon o místních Původní vyhláška Novela vyhlášky
Za vyhrazení místa poplatcích umožňuje o místních poplatcích o místních poplatcích

města Kuřim města Kuřim

K prodejním účelům
m2/den 100 Kč                             10 Kč                                   40 Kč

m2/týden paušální 30 Kč                                   150 Kč                                 
m2/měsíc částka 150 Kč                                 400 Kč                                 

m2/rok dle obce 300 Kč                               4 000 Kč                             

K reklamním účelům
m2/den 100 Kč                             10 Kč                                   20 Kč                                   

m2/týden paušální 30 Kč                                   100 Kč                                 
m2/měsíc částka 150 Kč                                 300 Kč                                 

m2/rok dle obce 300 Kč                                 2 700 Kč                              

Ze stavebních důvodů
je staveb..povol.m2/rok 10 Kč/m2/den 5 Kč                                     5 Kč                                     

není staveb.povol.m2/rok 10 Kč/m2/den 20 Kč                                   20 Kč                                   

Za vyhrazené parkovací
místo   zásobování /rok 10 Kč                               10 Kč                                   2 000 Kč                              
           ostatní        /rok 10 Kč                               10 Kč                                   4 000 Kč                              

za vytyčení a vyznačení - Kč                                  200 Kč                                 500 Kč                                 

Za umístění lunaparků a pod.
m2/den 100 Kč                             x 20 Kč                                   

100 Kč / den max. 200 Kč / den
m2/týden paušální částka x 100 Kč                                 

 
Dále byly provedeny změny dle upřesněné legislativy.  
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Výše uvedená tabulka byla  upravena dle hlasování MZ, rovněž znění textu dle schválené změny  bude v Čl.2 
bodu 4 upraveno : Za vyhrazené parkovací místo pro 1 osobní vozidlo se platí za parkovací místo 2.000,-/rok, 
pro zásobování, pro ostatní 4.000,-/rok. 
 
       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
Diskuze : 
Poplatek za vyhrazení místa ze stavebních důvodů.: 
Ing.Kotek - navrhuje poplatky ze stavebních důvodů bez stavebního povolení zvýšit na 40,-/m2/rok. 

Hlasováno : pro 1, proti 8, zdrž.3 - návrh nepřijat. 
M.Uchytil  - ke stejnému bodu navrhuje 120,-/m2/ rok bez  i se stavebním povolením. 

Hlasováno : pro 6, proti 4, zdrž.2 - návrh nepřijat. 
Rovněž návrh Dr.Holman  nebyl přijat. 
 
Poplatek za vyhrazení místa k prodejním účelům - schválena změna z 30,- na  40,-/m2/den. 
Další návrhy Dr.Holmana k této kapitole nebyly schváleny. 
 
Poplatek ze psů: 
M.Uchytil  navrhuje zvýšit poplatky za psy - v bytech na  480,- a  720,- 

  v domech na 150,- a 210,- 
Hlasováno : pro 4, proti 5, zdrž.3 - návrh neschválen 

Dr.Holman - zvýšení poplatků za psy nevyřeší  problém čištění města. 
MVDr.Horáková rovněž se zvýšením poplatků za psy nesouhlasí. 
 
P.Vodka - žádá, aby jednotlivé články vyhlášky byly přečíslovány průběžnou řadou čísel. 
 
 

7. MTCK - změna zakladatelské listiny 
 
Přijaté usnesení : 1128/99 - MZ schvaluje změnu zakladatelské listiny MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM 

KUŘIM, spol. s r.o.:  
   -  zřizuje se pětičlenná dozorčí rada, 

     - vypouští se slovo Kuřim z předmětu činnosti. 
Hlasováno : pro  12 , proti 0, zdrž. 0 
 
Pro jednání MZ je předkládán návrh na změnu zakladatelské smlouvy MTCK dle usnesení MZ 1096/99. Dále je 
navrhováno jednatelem společnosti vypuštění slova „Kuřim“ z předmětu činnosti, který dosud zní - provozování 
kabelové televize Kuřim. Návrh na vypuštění tohoto slova je předkládán z důvodu dalšího možného rozšíření 
činnosti společnosti dle přiložené žádosti obce Lipůvka. 
 
       Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - jednatel MTCK 
 
 
 

8. Příspěvky z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1129/99 - MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle doporučení komise se změnami a doplněním. 
Hlasováno : pro  12 , proti 0, zdrž.0 
 
Dne 15.3.1999 byla usnesením MZ čís. 1063/99 jmenována nová komise pro posouzení žádostí o příspěvek z 
Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  Komise se sešla dne 27.5.1999 a  posuzovala žádosti celkem 21 
společenských, dětských a sportovních sdružení. 

Komise neprojednala žádosti p.R.Ekla (čj. 2732/426) a žádosti Dr.D.Holmana (č.j. 2739/431, 2737/429 
a 2736/429), neboť jsou členy komise. 
 Výsledky jednání jsou v příloze materiálu. Byly rozděleny předběžně prostředky ve výši 190.230,-, v 
této sumě však není zahrnut celý příspěvek FC Kuřim - odd. kopané, o kterém bude komise opakovaně jednat 
spolu se zástupci výboru FC. 
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        Předkládá : Dr.I.Poledňák 
        Vyřizuje:    SO Stražovská 
              FO : Z.Kříž 
 
 
Připomínky: 
Dr.Poledňák : 

Bod 1 (FC Kuřim - kopaná) - navrhuje poskytnout 40 tis.Kč.  
Jiří Brabec (člen komise KF) - FC Kuřim byla navržena schůzka, neboť jejich žádost byla 
zmatečná.  Pokud se  s nimi domluvíme na výši příspěvku, do dalšího jednání MZ bude 
předložena jejich žádost s konkrétní částkou  ke schválení.  

Na základě tohoto  vysvětlení  starosta svoji připomínku bere zpět. 
 

Bod  9 (David Zoufalý) - navrhuje přispět 30 tis.Kč - pro 4,proti 5, zdrž.2 - neschváleno 
Dr.Holman - z KF  by měly být  poskytnuty prostředky  především pro činnost v Kuřimi. 
ing.Kotek  - Zoufalý pravidelně informuje a pořádá přednášky o svých cestách, jedná se o 

náročnou expedici. 
 

Bod 11 (SK. odd. volejbalu) - navrhuje ponížit o 15 tis. - (Kuřimský měšec  by město mohlo  zaplatit 
samo). - nyní příspěvek neposkytovat, ale projednat v r.2000 - pro 11, zdrž.1 - schváleno. 

 
MUDr.Dvořáčková - proč se nepřispělo odd. kulturistiky ? 
Dr.Holman - kulturisté se nemohou věnovat dětem a mládeži - tuto část obyvatel  podporujeme především. Ale 

pokud si požádají např. na cestovné na závody nebo na reprezentaci, komise jejich žádost podpoří. 
Ale nechceme vstupovat do „tržního mechanizmu“, kde se platí členství, vstupné a pod. 

 
Ing. Kotek -  

Bod 19 (MVDr.J.Filka) - navrhuje přispět 6000,- Kč - pro 9, zdrž.3 - schváleno 
J.Brabec - p.Filka má představu, že knihy předá městu a to se kontaktuje se smluvenými 

knihkupci, kteří by knihy prodali. Ale prodávat  sám knihu nechce. Zápisky jeho 
otce nejsou literárně příliš kvalitní, ale pro starší občany mohou mít význam.  
Podle jeho vlastní kalkulace  by částka 4.000,- stačila. 

    P.Vodka a Dr.Holman se nabídli, že pomohou  p.Filkovi při distribuci. 
 
Žádosti Dr.Holmana a p.R.Ekla komise neprojednávala a předložila je k posouzení přímo MZ. 
Žádost Dr.Holmana  - Otevřená hříště (č.j. 2736/428) - žádost o příspěvek 10.000,- Kč (nepoložkově) -  pro 

12 - schváleno 
        - Závod horských kol (čj. 2737/429) -  6.000,- Kč (nepoložkově) - pro 12 - schváleno 
        - VII. Memoriál MUDr.Vališe -  1000,- Kč - pro 12 - schváleno 

Žádost Rostislava Ekla -  Míčový pětiboj (č.j. 2732/426)  - žádost o 2000,- Kč - pro 12 - schváleno 
 
Závěrem  informoval Dr.Holman o nadcházející schůzce s FC kopaná, o připravované koncepci,  podle které by 
komise KF  doporučovala poskytnout příspěvky  sportovním klubům s mládežnickými - dětskými přípravkami. 
 
 
 

9. Různé 
 
9.1. Přijetí kontokorentního úvěru 
 
Přijaté usnesení : 1130/99 - MZ schvaluje přijetí kontokorentního úvěru do výše 5 mil.Kč 
Hlasováno : pro 12, proti 0, zdrž.0 
 
RNDr. Poledňák navrhuje přijatí  kontokorentního úvěr do výše 5 mil.Kč. Po 3 letech přichází platební výměry 
na vysoké částky za  prodané obecní byty.  
 
        Vyřizuje : FO Z.Kříž 
 
Připomínky z veřejnosti: 
Ing.Jindřich Fikar st.a přečetl  své připomínky  k vedení města. 
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Ing.Brabec - stěžuje si  na kvalitu chodníků na ul. U Stadionu, na ul.Legionářská naproti restaurace U mostu a u  

ZŠ Jungmannova.   
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1100/99  
MZ ke svým usnesením č.1131/98 a č. 1173/98 - namísto odprodeje pozemků Ing. Josefu Michlovi schvaluje 
veřejný příslib odprodeje předmětných pozemků za stejných podmínek (s výjimkou věcného břemene 
veřejného chodníku) tomu, kdo se stane novým vlastníkem objektu Tyršova 1263. 
 
1101/99  
MZ schvaluje odprodej pohledávky 210 tis. Kč za firmou Karlen spol. s r.o. Ing Josefu Michlovi za smluvní 
cenu 210 tis. Kč s tím, že o tutéž částku mu bude snížena kupní cena pozemků pod a přilehlých k objektu 
Tyršova 1263 stane-li se Ing. Michl, či společnost v níž je společníkem, vlastníkem objektu Tyršova 1263 a 
projeví-li zájem o odkoupení pozemků za podmínek usn.MZ č. 1100/99. 
 
 
 
 
 
1102/99  
V návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380 k.ú. Kuřim realizovat zde výstavbu obchodního domu, MZ schvaluje 
záměr na uzavření smlouvy o budoucím pronájmu pozemků na náměstí 1. května k úpravám a výstavbě 
veřejného parkoviště za podmínek : pozemky se pronajmou na dobu určitou 10 let s možností prodloužení o 2 x 
5 let, počínaje pátým rokem se městu vyhrazuje (na základě případného záměru další výstavby na náměstí), 
možnost redukce pronajatých ploch na minimálně 90 funkčních veřejných parkovacích míst,výstavba 
obchodního domu bude respektovat regulativy schválené zastupitelstvem, projekt parkoviště včetně technologie 
povrchu podléhá schválení města, investor vybuduje parkoviště a upraví ostatní plochy na své náklady včetně 
osvětlení a odvodnění ,městu se vyhrazuje možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus, 
kolotoče, trhy, výstavy atd).,nepřipouští se diskontní prodej . 
 
1103/99  
MZ schvaluje zadání regulativů pro výstavbu na náměstí 1.května dle návrhu komise výstavby. 
 
1104/99  
Ke konečnému projednání budoucího pronájmu ploch na náměstí 1. května MZ žádá předložení studie 
obchodního domu ve variantách: dvoupodlažní objekt jako minimum dle schválených regulativů, třípodlažní 
objekt s byty na III. podlaží s tím, že se městu vyhrazuje možnost vlastními silami či zprostředkovaně III. 
podlaží investovat. 
 
1105/99  
MZ mění své usnesení č.1078/96 tak, že namísto schváleného budoucího odprodeje předmětného pozemku 
konkrétní firmě se město Kuřim zavazuje veřejným příslibem, že pozemek pronajme a odprodá investorovi, 
který lokalitu „Záhoří „ využije k výstavbě objektů bydlení v souladu s územním plánem. Nájemní smlouva se 
uzavře k datu podání žádosti o územní rozhodnutí a budoucí odprodej je podmíněn kolaudací stavby. 
 
1106/99  
MZ souhlasí s vykoupením soukromých pozemků v areálu ZŠ Jungmannova (p.č. 1177/2, /3, /5, /6, /7, /9 ) od 
p.Miloše Krejčího a p.Jiřiny Procházkové za cenu maximálně dle  znaleckého posudku. 
 
1107/99  
MZ souhlasí se zatížením pozemků - parcel č. PK 1201/4, 1202/5 a 1202/7  k.ú. Kuřim v majetku města Kuřimi 
věcným břemenem, spočívajícím v právu vstupu a vjezdu pro uložení, údržbu a opravy vedení plynovodního 
potrubí - plyn. přípojka NTL pro České dráhy s.r.o.. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně s tím, že veškeré 
náklady za jeho zřízení spolu s daní nese oprávněný z věcného břemene. 
1108/99  
MZ nemá  námitek proti odprodeji domu č.p. 720 na pozemku p.č. 2769 v k.ú. Kuřim a k odprodeji pozemků 
p.č. 2770/1, 2770/2 a 2771 v k.ú. Kuřim ve vlastnictví Města Brna. 
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1109/99  
MZ schvaluje prominutí  nájemného Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338 za pronájem 
objektu býv. Dělnického domu ve výši 20.000,- Kč pro rok 1999. 
 
1110/99  
MZ  schvaluje budoucí odprodej  části pozemku parc.č. 761/1 k.ú.Kuřim podmíněný kolaudací staveb 
žadatelům - vlastníkům RD OKAL na ulici Zámecké v Kuřimi, který dosud užívají jako zahradu za cenu dle 
znaleckého posudku + náklady + daň z převodu nemovitosti. 
 
1111/99  
MZ neschvaluje záměr odprodat manželům Mgr. Karlu a Vladimíře Dolníčkovým, bytem Brno, Bořetická 24, 
část pozemku p.č. 2331/2 v k.ú. Kuřim, schvaluje vypovězení nájemní smlouvy  č. 358/1993 na pronájem 
pozemku p.č. 2331/2 v k.ú.Kuřim  k 1.10.99 za účelem  zřízení přístupu k zahradám u potoka Kuřimky, pokud 
do 31.7.1999 manž. Dolníčkovi nepřemístí oplocení na hranici mezi parc. č. 2331/1 a 2331/2 a nebudou souhlasit 
se změnou NS , podle které zůstanou nájemci části parcely č. 2331/2 a to po hranici vymezenou patou kmenů 
ovocných  stromů ze strany od potoka. 
 
 
 
1112/99  
MZ schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 2309/2 o výměře 76 m2 od rodiny Peslových, bytem  Kuřim, 
Bezručova č. 1110, poz.p.č. 2307/2 o výměře  30m2 od p.Bohuslava Filky, bytem Brno, Nohavicova 10, p.č. 
2306/4 o vým. 29 m2 od manž. Bohuslava a Marie Filkových, bytem Brno, Nohavicova 10 do majetku  mìsta 
Kuøimi za úèelem zøízení  pøístupu k zahradám u potoka Kuøimky. Náklady   spojené s pøevodem ponese 
mìsto. 
 
1113/99  
MZ ruší  své usnesení  č. 1149/98 a usnesení  MR č. 256/98 z 21.7.1998. 
 
1114/99  
MZ neschvaluje předloženou nabídku na odkup  objektu bývalého MěNV č.p. 23 na pozemku p.č. 281/1 o 
výměře 705 m2 od České spořitelny a.s.. 
 
1115/99  
MZ odkládá projednání zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu vstupu a vjezdu na pozemek p.č. 
281/2 v majetku Města Kuřimi, až po dořešení situace s objektem bývalého MěNV č.p. 23 na pozemku p.č. 
281/1 v k.ú. Kuřimi. 
 
1116/99  
V rámci svého usnesení 1079/99 MZ schvaluje k integraci osob s přiznaným statutem uprchlíka poskytnutí 
obecního bytu ul. Bezručova čtvrť 1121/8 (po jeho uvolnění současným nájemníkem). 
 
1117/99  
MZ bere na vědomí zprávu Finančního úřadu Brno - venkov o výsledku kontroly čerpání dotace poskytnuté 
v roce 1996 a bere na vědomí odmítavé vyjádření městské rady Kuřimi k této zprávě, podle které má město 
Kuřim vrátit 4.48 mil. Kč a k tomu uhradit penále 3.86 mil. Kč. MZ schvaluje další postup  v této věci dle 
důvodové zprávy. 
 
1118/99  
MZ vyhlašuje výběrového řízení na budoucí výměnu obecních bytů budovaných na objektu 896 a 897 
s možností budoucího nájemce ovlivnit dle svých potřeb a vkusu závěrečnou fázi výstavby. Naplnění 
výběrového řízení je podmíněno poskytnutím státní dotace na výstavbu předmětných bytů. 
 
1119/99  
MZ schvaluje nové zasituování a zřízení tržnice v Kuřimi s využitím prostoru bývalé hydroforové stanice. 
 
1120/99  
MZ schvaluje návrh změny plánu výstavby města čís.6 dle přílohy. 
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1121/99  
MZ bere na vědomí petici občanů ul.Podhoří a ukládá MR vypracovat koncepci  investiční činnosti  města  
v nadcházejícím období ve vazbě na mimořádný příjem z prodeje akcií. 
 
1122/99  
MZ schvaluje  rekonstrukci asfaltového povrchu hřiště u ZŠ na ul.Komenského za cenu do 210.000,-Kč. Cílem 
je úprava asfaltového povrchu tak, aby na něm bylo možné rekreačně provozovat míčové hry a tenis. 
 
1123/99  
MZ schvaluje úpravu oplocení kolem dětského hřiště u ZŠ na ul.Komenského za cenu do 22.000,- Kč  tak, aby 
bylo přístupné veřejnosti a oddělené od školní zahrady. 
 
1124/99  
MZ bere na vědomí bez připomínek předloženou zprávu o projednání návrhu zadání změn č. I, II a III 
územního plánu města Kuřimi a stanoví termín k projednávání změn ÚP města Kuřimi - do 30.9.1999. 
 
1125/99  
MZ schvaluje rozpočet na rok 1999 ve znění schváleného rozpočtového provizoria se změnami. 
 
1126/99  
MZ souhlasí : a) se změnou platebního kalendáře ve smlouvě o půjčce s FC Kuřim oddíl kopané a s prominutím 
penalizace dle přílohy , b) s vypuštěním posledního  odstavce v Čl  II.  Smlouvy o půjčce (smluvní pokuta). 
 
1127/99  
MZ schvaluje novelizované úplné znění vyhlášky o místních poplatcích se změnou. Jednotlivé články budou 
přečíslovány průběžnou řadou čísel. 
 
1128/99  
MZ schvaluje změnu zakladatelské listiny MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. s r.o.:  a) 
zřizuje se pětičlenná dozorčí rada, b)vypouští se slovo Kuřim z předmětu činnosti. 
 
1129/99  
MZ schvaluje poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle doporučení komise se 
změnami a doplněním. 
 
1130/99  
MZ schvaluje přijetí kontokorentního úvěru do výše 5 mil.Kč. 
 
Hlasováno  o úplnosti přijatých usnesení : pro 12. 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 7.6.1999 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 
 
 

Ověřovatelé 
 
 
 

Vladislav Zejda        Marian Uchytil 
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Přílohy .  
1,A,B  Majetkoprávní úkony - Ing.Michl 
2A Pronájem  části nám.1.května - MANA 
3,A,B. Majetkoprávní úkony - „Záhoří“ 
4,A,B Majetkoprávní úkony - odprodej pozemků pod ZŠ Jungmannova 
5,A-F Majetkoprávní úkony  
6. Integrace osob  s přiznaným statutem uprchlíka 
7,A,B Čerpání dotace 
8. Dokončení výstavby na objektu Na Královkách 896-7 
9. Návrh na úhradu  příspěvku manž.Kameníkových 
10,A-C Návrh změny plánu výstavby 
11,A Nová dislokace tržnice 
12 Obnova asfaltového povrchu hřiště“Komenského“ 
13A-C ÚP - změna č.I,II,III 
14,A Rozpočet na r. 1999, rozpočtová opatření 
15B-D FC Kuřim - prominutí penalizace 
16,A Novelizace Vyhláška o místních poplatcích 
17A Změna zakladatelské listiny  MTCK 
18,A-D Žádosti o příspěvek z Kulturního fondu 
19 Petice občanů ul.Podhoří 
20 Usnesení návrhové komise 

 Prezenční listina 
 
 


