
Město  Kuřim 
 
 

Z Á P I S  č. 09 / 99 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 26.7.1999 
 

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

                   .......od 17,30 MVDr.L.Horáková 
                   .......od 18,03 PaedDr.D.Holman 
                   Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Nepřítomni:, M.Kratochvil, R.Kyjovský, N. Matyasková,  Dr.Ing.J.Marek,  Z. Podešva 
  
Ověřovatelé zápisu : V. Zejda, Ing. M.Krupica 

        Hlasováno : pro 9 
 

Návrhová komise  :  MUDr. M. Dvořáčková, Ing. H. Novotná  
        Hlasováno : pro 9 

 
Program :  1.  Majetkoprávní úkony 

2.  Bytová agenda 
3.  Výstavba města 
4.  Finanční záležitosti - žádosti o půjčku, příspěvek z KF, rozpočtová opatření, nabídky na 

správu aktiv, návrh pravidel čerpání prostředků z prodeje akcií JME a.s. a JMP a.s. 
5.  MTCK - provoz TKR, zřízení dozorčí rady 
6.  Různé 

 
V 17.15 zahájil starosta jednání. 
 
Úvodem žádá p.Poledňák :odsunutí na žádost p Holmana, který přijde později, projednání bodů  Díly za Sv. 

Jánem a Medex. 
Zařadit do popředí záležitosti přítomných stran. 
Rozdány dva písemné materiály Rozdělení finančních prostředků získaných za akcie (Dr. Holman) a 
Výkupy pozemků pod retenční nádrží (Dr. Poledňák) 

 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Odprodej pozemku  p. Kalábovi p.č. 711/2 k.ú. Kuřim o výměře 83 m2 
 
p.Poledňák.: Záměr na odprodej byl zveřejněn, bez připomínek. Kalábovi dnes osobně žádají o snížení ceny na 
300 Kč/m2  
 
Přijaté usnesení : 1131/99: MZ schvaluje odprodej pozemku p.č. 711/2 k.ú. Kuřim o výměře 83 m2 panu 

Jiřímu  Kalábovi, bytem Moravské Knínice 91, Kuřim, za sníženou cenu ve výši 300 Kč/m2.  
Hlasováno: pro 9- schváleno  
 
 
1.2. Žádost manželů Pavla a Zdeny Danielových, bytem Bezručova čtvrť 1112, Kuřim     

o odprodej části cca 28 m2 pozemku p.č. 1082 a části  cca 28 m2 p.č. 2614/2 v k.ú. 
Kuřim za účelem vybudování nájezdu s opěrnou zídkou (příl. 1) 
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Přijaté usnesení : 1132/99: MZ schvaluje adresný odprodej části cca 28 m2  z pozemku p.č. 1080 a části cca 
28 m2  z p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu  a náklady spojené s 
převodem manželům Pavlu a Zdeně Danielovým, bytem Kuřim, Bezručova 1112. 

Hlasováno: pro 9 schváleno 
 
V návaznosti na žádost manželů Pavla a Zdeny Danielových o odprodej části pozemku p.č. 1080 - ostatní plocha 
- silnice a p.č. 2614/2 - ostatní plocha - manipulační plocha, v k.ú. Kuřim za účelem vybudování nájezdu s 
opěrnou zídkou a zpevněným povrchem k jejich zahradě - p.č. 1081/2 MR usnesením č. 207/99 schválila záměr 
odprodat manželům Pavlu a Zdeně Danielovým část cca 28 m2  z pozemku p.č. 1080 a část cca 28 m2  z p.č. 
2614/2 v k.ú. Kuřim za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu  a náklady spojené s převodem. Tento záměr byl po 
dobu 30 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
        Předkládá:  Ing.M.Kotek 
 
 
1.3.  Manž. Petr a Martina Chvátalovi, Kuřim, Na Loučkách 1206, - pronájem části 

pozemku parc.č. 2989/2 a 2990 k.ú.Kuřim , užívaného jako zahrádka  (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1133/99: MZ schvaluje adresný pronájem části pozemku parc.č. 2989/2 a 2990 k.ú.Kuřim o 

výměře 60 m2  manž. Chvátalovým, bytem Kuřim, Na Loučkách 1206, na dobu  neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 1,- Kč/m2/rok 

Hlasováno: pro 9 - schváleno 
 
MR svým usnesením č. 247/99 z 25.5.1999 schválila záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 2989/2 a 
2990 k.ú.Kuřim o výměře 60 m2 užívaného jako zahrádka v lokalitě „u kynologické stanice“ manž. Petru        a 
Martině Chvátalovým, bytem Kuřim, Na Loučkách 1206,  na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
cenu 1,- Kč/m2/rok. Tento záměr byl po dobu 30 dnů zveřejněn - bez připomínek.  
 
        Předkládá:  Ing.M.Kotek 
 
 
1.4. Díly za Sv. Jánem“ (příl. 1) 
 
Přijaté usnesení : 1134/99: MZ schvaluje nabytí vlastnictví k pozemku a rozestavěné stavbě rodinného domku 

dle předložené kupní smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě č. 89/98 za účelem garance výstavby 
I. etapy RD v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“. Termín realizace předmětného RD je 06/ 2000. 

Hlasováno: pro 11- schváleno 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje uzavření smlouvy o sdružení, zajištění závazku a budoucím převodu investic   

pro II. etapu výstavby RD v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“. 
Nehlasováno - staženo z jednání. 
 
1. V původní smlouvě o sdružení bylo dohodnuto ručení závazku ze strany  Moravská stavební - INVEST, a. s. 

zástavou na některém pozemku a rozestavěném domku. K uzavření zástavní smlouvy dosud nedošlo pro 
komplikace, které vznikají firmě při jednání s bankou o úvěru. Proto na jednání dne 19.7.99 došlo 
k předběžné dohodě, že namísto zástavy, se pozemek i stavba převedou do vlastnictví města se závazkem, že 
v případě řádného naplnění smlouvy, město převede nemovitosti zpět na firmu a nebo přímo na firmou 
vybraného klienta. Zástava svojí hodnotou nekryje zcela částku vyčerpané dotace 4,16 mil Kč, ale vzhledem 
k e skutečnosti, že do majetku města byly již převedeny pozemky pod komunikacemi a v jeho majetku se 
nachází rozestavěné sítě, je výše zástavy úměrná. Výběr parcely a rozestavěné stavby bude v případě 
souhlasu MZ dohodnut s firmou. V případě dalšího prodeje této nemovitosti z důvodů nenaplnění smlouvy o 
sdružení zůstane dosavadním vlastníkům zachováno předkupní právo.  

2.  Druhým usnesením je předkládán zastupitelstvu k odsouhlasení  návrh na uzavření obdobné smlouvy o 
sdružení i na druhou etapu výstavby, kde  má vzniknout  226 RD  a je požádáno o dotaci ve výši  11,6  mil..  
V tomto případě je na MMR jednáno o postupném čerpání dotace  po etapách cca 4 miliony Kč. K zajištění  
závazku se převedou do vlastnictví města tři pozemky s rozestavěnými stavbami (jeden pozemek k zajištění 
cca 4 mil). Čísla parcel a identifikace RD budou dodatečně upřesněny.  

 
        Předkládá:  Ing.M.Kotek 
Diskuze k první části usnesení: 
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p. Meister - souhlasí se zástavou 1 RD , pro II. Etapu žádají o dotaci.  Dokončení 63 domů v letošním a příštím 
roce. 

p. Holman - podmínka dotace je 84 domů, co zbývajících 21 domů ? 
p. Meister - do 5 ti let budou jednoznačně dokončeny. 
p. Zejda -  domek pro ručení by měl být dodělán do období předkolaudace, dát do katastru. 
p. Meister - tržní hodnota tohoto domu + - dva mil.Kč. 
p.Krupice - kolik je zájemců? 
p. Meister - necelých 40 je dnešní stav prodeje. 
p. Holman - nepřekážet a nebránit podnikatelské společnosti, chci bránit případnému vrácení dotace. Před rokem 

se hovořilo o ceně zastavovaného domu 3 mil. Kč, dnes se hovoří o 2 mil.Kč, což je někde jinde. 
p. Meister - je nutné předinvestovat část pozemků, aby se dalo stavět dál. 
p. Fikar - dotace, která by se měla vracet, by byla 8 mil., záruka je 2 mil. Kč. 
p. Meister - do vlastnictví města byly převedeny pozemky pod komunikacemi, budou převedeny inž. sítě, které 

pro I. etapu stály 25 mil.Kč. 
 
Diskuze k druhé části usnesení: 
p. Meister . než se bude žádat ministerstvo pro místní rozvoj, musí být smlouva o sdružení. 
p. Poledňák - předpokládá, že postup bude obdobný, jako u první dotace schválené a projednané na 4. jednání 

zastupitelstva v roce 98, ale upozorňuje, že pro město jde o daleko přísnější smlouvu 
s ministerstvem, než je ta, se kterou má město t.č. problémy. 

p. Uchytil - riziko, že firma nedokončí práci je velké, takže požaduje ručení na celou částku dotace včetně 
případné penalizace. 

p.Poledňák - nechal orientačně hlasovat, kdo je pro dnes usnesení č. 2 schválit, byť s podmínkami. 
 Hlasováno: pro pouze 2 -  návrh je stažen z jednání. 

 
 
 

2. Bytová agenda 
 
2.1. Vyhláška města o volných bytech a bytových náhradách (příloha č. 1A,B) 
 
Přijaté usnesení 1135/99: MZ  schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o volných bytech v 

majetku města   a bytových náhradách s formálními opravami. 
Hlasováno : pro 9 
 
MR svým usnesením č. 318/99 předkládá MZ ke schválení Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o volných 
bytech  v majetku města a bytových náhradách s připomínkami dle zápisu. Předkládaný návrh vyhlášky v sobě 
obsahuje stávající postup při pronajímání obecních bytů, který byl usnesením 1156/97 schválen jako experiment 
s pěti byty a později usn. MZ č.1114/98 rozšířen na dvacet případů. Tímto postupem bylo již pronajato 18 bytů a 
můžeme konstatovat, že se plně osvědčil. Formální opravy oproti rozeslanému návrhu jsou vyznačeny v příloze. 
        Předkládá : Dr.I.Poledňák 
 
 
2.2. Bytová agenda : Směna obecních bytů dle § 715 OZ (příl. 2) 

byt č. 901/3   - nájemce Faltýnková Helena 
byt č. 1118/7 - nájemci Miloš a Kateřina Kondeiovi 

 
Přijaté usnesení 1136/99: MZ schvaluje směnu bytu č. 901/3 na ul. Na Královkách za byt č. 1118/8 na ul. 

Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Hlasováno: pro 9 
 
Shora uvedení požádali dne 14.7.1999 na správním odboru MěÚ Kuřim o směnu bytů.  
Paní Faltýnková Helena má zájem se přestěhovat s dcerou do podkrovního bytu 1+1 na ul. Bezručova čtvrť 
1118/7 a manželé Kondeiovi s dítětem do bytu 2+1 Na Královkách 901/3. Výměnou se vylepší bytová situace 
mladé rodiny s dítětem. Na obou bytech neváznou žádné dluhy. 
            
        Předkládá : Dr.I.Poledňák 
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2.3. František Kameník - opětovné projednání příspěvku města k rekonstrukci UT (příl. 

13A) 
 
Přijaté  usnesení 1137/99: MZ schvaluje příspěvek města Kuřim na rekonstrukci ústředního vytápění Školní 

848-850 manž.Kameníkovým, Školní 849 ve výši  60.613 Kč, přestože nesplnili podmínku 
dle 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 
15.8.1999. 

Hlasováno pro 9 
 
Na minulém jednání zastupitelstva o jediný hlas neprošlo poskytnutí příspěvku na rekonstrukci topení panu 
Kameníkovi. Ten na základě odvysílaného jednání MZ a konzultace s právníkem pochopil vážnost situace a 
písemně požádal o opětovné projednání své záležitosti. Předkladatel tohoto návrhu si dovoluje požádat členy MZ 
o projev určité velkomyslnosti a tedy odsouhlasení příspěvku u vědomí si skutečnosti, že pan F. Kameník 
nadělal svým počínáním během rekonstrukce topení spoustu zlé krve mezi obyvateli domů na ulici Školní a 
osočoval pracovníky úřadu samosúrávy. 

    Předkládá : Dr.I.Poledňák 
 
 
      
2.4. Brněnská 200 - výběrové řízení na dodavatele stavby (příl. 20) 
 
Návrh usnesení: MZ bere na vědomí stanovisko komise k výběru zájemce o realizaci inv. akce Brněnská 200 a 

schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Chepos. 
 
Vodka:  Protinávrh: MZ ukládá nabídnout objekt Brněnská 200 k prodeji prostřednictvím několika realitních 
kancelářím s termínem do 28.2..2000. 

Hlasováno: pro 9 protinávrh schválen 
 
Přijaté usnesení : 1138/99: MZ ukládá nabídnout objekt Brněnská 200 k prodeji prostřednictvím několika 

realitních kancelářím s termínem do 28.2.2000. 
 
Další návrh usnesení: MZ ruší VŘ na dodavatele stavby Brněnská 200. 

Hlasováno: pro 9 - schváleno 
 
Přijaté usnesení : 1139/99: MZ ruší výběrové řízení na dodavatele stavby Brněnská 200 
 
Dne 21.7. 1999 proběhlo výběrové řízení  k vyhodnocení nabídek na realizaci akce Brněnská 200 (příloha 20A). 
Vzhledem k výše investice na rekonstrukci - cca 2,5 - 3,5 mil Kč - je na místě zvážit, zda město uvedenou 
investiční akci vůbec bude realizovat a nebo výběrové řízení zruší a domek spolu s moštárnou odprodá. Ceny 
jsou  bez elektroinstalace a bez topení, což by činilo dalších cca 200 tis. 
 
 
 
Komise doporučuje pořadí nabídek : 
1.  CHEPOS Engineering Brno 
2.  Němec Tišnov 
3.  RIGI Tišnov 
4.  Ing.Dvořák, Brno   

    Předkládá : Dr.I.Poledňák 
 
 
2.5. Úprava povrchu hřiště ZŠ Komenského (příl. 21) 
 
Přijaté usnesení : 1140/99:  MZ bere na vědomí předložený návrh komise výběrového řízení na dodavatele 

stavby rekonstrukce hřiště Komenského a schvaluje uzavření smlouvy s firmou  Silniční 
stavby STAVOS Brno za cenu 337 134,-. 

Hlasováno: pro 11 
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Dne 21.7. 1999 proběhlo výběrové řízení na dodavatel výše uvedené stavby. Komisi byly předloženy nabídky : 
 Silnice Znojmo  348.892,- 
 SIMOST Brno  406.972,- 
 Silniční stavby STAVOS Brno 337.134,- 
 TOPSTAV Brno  345.350,- 
 Silnice Brno   376 184,- 
 
 
 

3. Výstavba města 
 
3.1. Příjezdová komunikace k polyfunkčním domům nám.l.května v Kuřimi - I.etapa 
(příl.3) 
 
Přijaté usnesení : 1141/99: MZ bere na vědomí výsledky výběrového řízení  na dodavatele stavby příjezdová 

komunikace k polyfunkčním domům na nám. 1. května v Kuřimi - 1. etapa a schvaluje 
uzavření smlouvy s firmou TOPSTAV BRNO. 

Hlasováno: pro 9 - schváleno 
 
Dne 30.1.1999 proběhlo výběrové řízení na dodavatele výše uvedené stavby.Byly předloženy nabídky 4 firem     
a to : Silnice Brno s.r.o., (839.067,-Kč), SIMOST Brno s.r.o., (782.778,-Kč), TOPSTAV Brno s.r.o., (614.355,-
Kč) a Dopravní stavby Praha s.r.o., (699.847,-Kč). 
 
Komise navrhuje toto pořadí : 
l. TOPSTAV Brno s.r.o., 
2.Dopravní stavby Praha s.r.o., 
3.SIMOST Brno s.r.o., 
4.Silnice Brno s.r.o., 
 
Komise posuzovala nabídky především podle smluvní ceny díla. Návrh komise byl předložen k posouzení MR 
dne13.7. 99,  kde jednak zazněly špatné reference na firmu TOPSTAV, jednak bylo konstatováno, že na rozdíl 
od ostatních firem nemá Město Kuřim s firmou TOPSTAV žádné zkušenosti. Do termínu konání MZ se k věci 
opětovně vyjádří členové komise tak, aby MZ mohlo bezodkladně vyhlásit výsledek VŘ. 
 
        Předkládá: Ing.M.Kotek 
 
V 17:30 přišla MVDr.L. Horáková - přítomno 10 členů MZ. 
 
 

4. Finanční záležitosti 
 
4.1. Žádost TJ SOKOL Kuřim o zápůjčku (příl. 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1142/99: MZ schvaluje zápůjčku TJ Sokol Kuřim ve výši 22 tis. Kč s datem splatnosti do 

1.4. 2000 
Hlasováno: pro 9, zdrž 1 - schváleno 
 
TJ Sokol Kuřim požádal o půjčku ve výši 22 tis. Kč, kterou hodlá použít na úhradu zálohy za plyn splatnou k 1. 
srpnu tohoto roku. Sokol Kuřim má v poslední době potíže s platbami za inkaso, které se prohloubí výpadkem 
tržeb z pronájmů tělocvičny v prázdninovém období. Právě toto období by Sokol rád překlenul půjčkou. Od 
podzimních měsíců Sokol očekává takové naběhnutí příjmů, které by mu umožnily vrátit peníze do 1. dubna 
2000. Pokud by se Sokolu nepodařilo zajistit prostředky na platby energií, obává se potíží, které by mohly 
ohrozit provoz sokolovny. 
MR doporučila MZ usnesením č. 297/99 zápůjčku schválit 
        Předkládá: Ing.M.Kotek 
 
 
4.2. Poliklinika - žádost společnosti Medex - K  s.r.o.  o půjčku (příl. 5) 
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Přijaté usnesení 1143/99: MZ schvaluje půjčku společnosti MEDEX-K s.r.o. ve výši 1 milion Kč za 

podmínek: splatnost max. 5 roků od podpisu smlouvy, úročení - diskontní sazba ČNB + 5%, 
ručení osobním učitelským prohlášením každého ze společníků  s.r.o. MEDEX. 

Hlasováno: pro 9, proti 1, zdrž. 1 - schváleno 
 
Společnost MEDEX-K uspěla s privatizačním projektem polikliniky v Kuřimi. Její povinností bylo zaplatit 7,3 
mil. a po minimálně deset let provozovat budovu jako zdravotnické zařízení se stanoveným rozsahem služeb. 
Částka 7,3 mil. byla uhrazena ze tří zdrojů:  
 5,0 mil. hrazených společností MEDEX-K (úvěr u AGB ručený budovou polikliniky) 
 1,0 mil hrazených hotově společníky  
 1,3 mil hrazených společností MEDICAL jako v předstihu uhrazený nájem za provoz lékárny (úvěr u AGB, 

který bez vědomí ostatních společníků dřívější jednatel zpětně zaručil společností MEDEX-K). Tento druhý 
úvěr společnost MEDICAL nesplácí a musí jej splácet společnost MEDEX-K jako ručitel. Tato situace je pro 
společnost MEDEX-K velice nevýhodná (20% úrok), neboť úroky vlastního úvěru si mohou odečítat z 
nákladů, avšak splátky ručitelské z nákladů odečítat nelze a společnost toto finančně vyčerpává. Ručitelské 
splátky blokují ve společnosti prostředky potřebné na nutné opravy a investice do polikliniky. Pokud by se 
společnosti nepodařilo uspokojivě svoji finanční situaci vyřešit, byla by zřejmě nucena přistoupit k dalšímu 
zvyšování nájmů jak lékařům, tak i dalším subjektům působícím v poliklinice, což by ovšem mohlo vyvolat 
odliv těchto služeb nejen z polikliniky, ale i z Kuřimi. V konečném důsledku by to zřejmě znamenalo další 
nežádoucí pokles sortimentu zdravotnických služeb pro občany Kuřimi a řadu okolních obcí. 

S ohledem na výše uvedené se společnost MEDEX-K zastoupená jednateli MUDr Jerouškem a MUDr Drahošem 
obrátila na Město Kuřim se žádostí o půjčku, která by společnosti umožnila jednorázovou splátku ručitelského 
úvěru. Za těchto okolností by věřitel rovněž upustil od úročení jednorázově splacené částky.  
Půjčka je žádána ve výši 1 mil Kč, s dobou splatnosti 5 let a úrokem snesitelným. Ručení půjčky je navrhováno 
osobním ručitelským prohlášením každého ze společníků s.r.o. MEDEX-K . Umožní se také splatit úvěr v 
předstihu bez nároku na doplacení úroku. 
MR svým usnesením č. 301/99 doporučila MZ návrh schválit v předkládaném znění 
 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák, Ing.M.Kotek 
Diskuze: 
p. Fikar - přečetl připravený kritický text. 
p. Kotek - nedoporučuji na text reagovat, protože to je demagogie. 
p. Horáková - jsem pouze zaměstnancem společnosti s pracovištěm na poliklinice, takže nejsem existenčně na 

společnosti závislá. 
p.  Holman - bude hlasovat pro, neboť poliklinika nemá v Kuřimi alternativu - konkurenci. 
 
4.3. Ing.Stanislav Dvořák - žádost o překlenovací půjčku (příl. 6) 
 
Návrh  usnesení: MZ schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 1,25 mil. Kč fy. Ing.Stanislav Dvořák na překlenutí 

období, kdy město převezme dokončenou stavbu 896-897, ale neprovede úhradu díla z důvodů 
odložené kolaudace (opožděného projednání dotace). 

 
Fy Dvořák uspěla ve výběrovém řízení na dostavbu obecních podkrovních bytů na objektu 896-7. Jednou z 
podmínek výběrového řízení bylo, že poslední platba se uskuteční až v říjnu 99, neboť město požádalo o 
přidělení státní dotace na výstavbu bytů v roce 99 a ze zkušeností víme, že projednání dotací může mít skluz. 
Tak se také stalo, naše žádost nebyla zařazena do prvního kola a dle informací OkÚ byla předložena k 
projednání až v červnu 99. S ohledem na skutečnost, že stavba je téměř dokončena a firmě v ní váznou veliké 
peníze, je navrhováno, aby firma stavbu dokončila a předala, namísto skutečné úhrady jí město poskytlo 
ekvivalentní půjčku a jakmile město dotaci obdrží, firma předloží závěrečnou fakturu a my ji z prostředků dotace 
zaplatíme. Firma je dlouhodobě solidním partnerem města a navrhovaný krok je v zájmu obou stran. 
 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák, Ing.M.Kotek 
 
Po diskusi viz níže, hlasováno o původním nezměněném návrhu s výsledkem : pro 8, proti 0, drž 2 - usnesení 
nebylo přijato. 
MR doporučila MZ schválit usnesení v předloženém znění 
p. Vodka -  pozměňující návrh: doplnit větu: půjčka bude poskytnuta v říjnu 99. 
p. Poledňák - nesouhlasí se změnou, platba sama je smluvena na říjen, půjčka pozbývá smyslu. 

Hlasování o pozměňujícím návrhu : pro 2 , proti 1, zdrž. 8- návrh nebyl přijat. 
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4.4. Příspěvek FC Kuřim z fondu na podporu kulturní činnosti (příl. 7A) 
 
Přijaté usnesení 1144/99: MZ schvaluje poskytnutí příspěvku FC Kuřim ve výši 50 tis. Kč s tím, že záloha 20 

tis.Kč již byla poskytnuta. 
Hlasováno: pro 10 
 
FC Kuřim požádal 21.5. 99 o poskytnutí příspěvku z fondu pro podporu kult. a spolk. činnosti. MZ dne 7.6. na 
základě doporučení komise KF odsouhlasila FC Kuřim pouze zálohu ve výši 20 tis Kč s tím, že o dalším se 
rozhodne na  dalším jednání KF s FC Kuřim, které se uskutečnilo 14.6. 99. Komise pro výběrová řízení KF 
navrhuje na základě posledního jednání MZ odsouhlasit příspěvek FC Kuřim pro kalendářní rok 1999 ve výši 
120 tis. Kč s tím, že 20 tis. Kč bylo odsouhlaseno již v únoru, stejná částka jako záloha v červnu, komise 
doporučuje aby byl v červencovém MZ odsouhlasen doplatek zálohy ve výši 30 tis. Kč a zbývající část bude 
projednána ke schválení na dalším zasedání komise KF a po předložení nové žádosti FC Kuřim 
 
        Předkládá: Ing.M.Kotek 
V 18:04 se dostavil na jednání Dr.D. Holman  - přítomno 11 členů MZ. 
 
 
4.5. Rozpočtová opatření (příl. 8 A-C ) 
 
Přijaté usnesení 1145/99: MZ schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu roku 1999: 

 Povýšení položky údržba a opravy organizace místní komunikace o 250 000 Kč, 
 povýšení položky investice organizace ostatní inženýrské sítě 440 000 Kč (plynovod 

Tišnovská ) a 150 000 Kč (plynovod U Rybníka), 
 povýšení položky investice organizace pitná voda 400 000 Kč (vodovod U Rybníka) a           

1 210 000 Kč (náhrada kontaminovaného zdroje), 
 povýšení položky investice organizace ZŠ Tyršova a Komenského 300 000 Kč (hřiště u ZŠ 

Komenského), 
 povýšení položky investice organizace místní komunikace 630 000 Kč (nám.1.května - 

východ), 
 povýšení položky investice organizace tržnice (bude nově zřízeno) 170 000 Kč,  
s přechodným finančním krytím prostředky získanými z prodeje bytů a z prodeje 
akcionářských práv. 

Hlasováno: pro 11 - schváleno 
 
MZ je předkládán návrh na rozpočtová opatření dle žádosti odboru výstavby a územního plánování. MR svým 
usnesením 330/99 doporučuje MZ schválit rozpočtová opatření k rozpočtu roku 1999. 

V přiložené tabulce  je přehled čerpání investic k 30.6.1999 v porovnání s rozpočtem na letošní rok.  
V rozpočtu roku 1999 není prostor pro investiční akce. Možné čerpání finančních prostředků je 

z prodeje bytů (použití bytových fondů) nebo ze získaných finančních prostředků z prodej akcionářských práv. 
 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
Diskuze:  
p.Kotek - navrhuje snížit údržbu dopravy na 250 tis.Kč. 
p.Holman - schválit vše až v září, až se vyjasní čerpání rozpočtu v I. pololetí 1999 
p.Poledňák - nesouhlasím s p. Holmanem a trvám na realizaci investičních akcí, jsou hotova výběrová řízení 

Dále z diskuse: lze přechodně krýt výdaje penězi získanými  z prodeje bytů a z prodeje akcií a následně 
je tam u položek, nezařazených do rozpočtu pro čerpání peněz z prodeje akcií, vrátit. 
 
 
 
4.6. Nabídka na správu finančních aktiv města (příl. 9A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1146/99: MZ schvaluje uzavření smlouvy o správě 10 mil. Kč aktiv města s firmou Patria 

Asset Management  a.s. Velké náměstí 1, Hradec Králové do 1 roku.  
Hlasováno: pro 10, zdrž 1  
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Společnost Patria Asset Managment a.s. předložila nabídku na správu aktiv města. Společnost nabízí městu 
zpracování investiční strategie a správu finančních aktiv. Nepředpokládá klasický přímý bankovní platební styk, 
ale obchod s cennými papíry dle navržené strategie, který by při zadaných parametrech (míra rizika, potřeba 
likvidity) zhodnotil vložené prostředky.  
S podobnou nabídkou se na Město Kuřim obrátil JUDr. Aleš Habán, finanční a majetkový poradce a firma 
HOME - FIN Tišnov, pan G. Gubík. ale rovněž i komerční banka. MR svým usnesení č. 299/99 doporučila MZ 
uzavřít smlouvu o správě finančních aktiv města s firmou Patria Asset Management. Později se na Město Kuřim 
obrátil též pan Ing. Jan Oplatek, který v této věci předkládá nabídku společnosti Atlantik, finanční trhy s.r.o.  
Nabídkové materiály jsou v příloze, členům rady jsou rozeslány jen nové. 
 
        Předkládá : Ing.M.Kotek 
 
RNDr. Poledňák vyzval p Ing. I. Kalča k představení společnosti PATRIA Společnost mimo jiné provádí správu 
financí pro Tišnov, výhoda proti bankám - nižší  daně, větší přístupnost k fin. prostředkům - 3 až 5 dnů. 
 
Brno Broker Group (p. Gajdoš) - specializují se na správu majetku, investování na účet obce a jménem obce. 
 
ATLANTIK -  struktura navrhované správy portfolia je shodná s ostatními již přednesenými návrhy. 
 
p.Brabec  Zlobice - dotaz, zda jsou zájemci ochotni spravovat i menší část a reference. 
 Atlantic. 10 mil.      zatím nespravují města 
 PATRIA je plně na klientovi kolik Kč od 3 až 5 mil.Kč Ústí, Hr.Král.,Turnov, Tišnov, 
         Holice 
 BBG  od cca 5 mil. Kč     dlouhodobě nespravují obce 
 
p.Poledňák - doporučuje svěření 10 mil. Kč na 1 rok - ostatní bez připomínek. Rozdány hlas. lístky ke zjištění 
firmy: preference:  Patria 9, Atlantic 1 
 
 
 
 
4.7. Návrh pravidel čerpání prostředků z prodeje akcií JME  a.s. a JMP a.s. (příl. 10) 
 
 
Přijaté usnesení : 1147/99: MZ ukládá MR : 

 zajistit vedení operativního přehledu o čerpání prostředků z prodeje akcií JME a.s. a JMP a.s. na 
výdaje z rozpočtu města Kuřimi (dále jen prostředky), 

 čerpat prostředky  pouze s vysloveným souhlasem MZ 
 zajistit, aby návrhy na čerpání prostředků byly  opatřeny zdůvodněním přepokládaného finančního 

dopadu  těchto návrhů na stav prostředků 
 předkládat MZ přehled o čerpání prostředků spolu se čtvrtletním vyúčtováním výsledku 

hospodaření. 
Hlasováno: pro 11 
 
Přijaté usnesení : 1148/99: MZ ukládá tajemníkovi zajistit soupis a vedení pomocné evidence platných 

organizačních a řídících opatření MZ a MR s časově neomezenou působností, přijatých  od 
24.11.1990 s termínem do 31.7.2000. 

Hlasováno: pro 11 
 
Město obdrželo zálohu na kupní cenu za akcie uvedených společností ve výši 32 mil. Kč. Lze předpokládat, že 
MZ rozhodne využít  tyto prostředky k investičním akcím. Předkládaný návrh  směřuje k tomu, aby čerpání bylo 
podřízeno přímo rozhodnutím MZ a doporučuje některá opatření k zajištění tohoto požadavku. Princip návrhu 
byl současně projednán s finančním odborem. 

Druhý návrh předpokládá vznik pomocné evidence  některých  organizačních  a řídících  opatření, 
jejichž působnost je časově neomezená, tedy opatření, která regulují činnost orgánů města dlouho po jejich 
přijetí, čímž by se mělo předejít případnému jejich opomenutí  v budoucnu.     
 
        Předkládá : P.Vodka 
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5. MTCK 
 
5.1. Provoz Televizního kabelového rozvodu v Kuřimi (příl. 11) 
 
Přijaté usnesení : 1149/99: MZ bere na vědomí  materiál o alternativách budoucího rozvoje kabelové televize. 
Hlasováno: pro 11 
 
MTCK předkládá svému zřizovateli a vlastníku materiál, který se týká minulého, současného i budoucího 
provozu TKR v našem městě. 
Minulost: 

Po nástupu p. Kadlece do trvalého pracovního poměru, byla provedena komplexní kontrola kabelové 
sítě TKR, při níž byly zjištěny závažné nedostatky. Převážná většina odstranění závad byla řešena vlastními 
silami. Jednalo se např. o mělce uložené kabely, rozbočení pro jednotlivé odběratele přímo v obývacím pokoji 
jednoho z odběratelů, přemístění rozvaděčů umístěných v soukromých sklepních prostorách a pod. Kontrolou 
bylo rovněž zjištěno asi 300 neoprávněných odběrů -chybějící filtry.    

Po zkušenostech s filtrováním bylo navrženo a schváleno sloučení dvou programových nabídek v jednu. 
Pro hovořila i skutečnost, že veškeré dodávané TV stanice nejsou kódovány a ani placeny programovým 
společnostem. Výše jednotné ceny vycházela z výpočtu prosté dodávky těchto signálů odběratelům a splátky 
vložených investic do výstavby TKR městu. Nárůst oprav - seřizování se stal pro jednoho technika - ředitele 
nezvládnutelným, v době krajní nouze bylo toto řešeno dodavatelskými firmami, kdy bylo nutno čekat, až se 
těmto firmám uvolní vlastní kapacity. Proto byl v závěru roku 1998  přijat další technik. 

Postupem doby začaly přibývat reklamace síly signálu u odběratelů (např.Na Loučkách 1200 atd.) V té 
době bylo seřizování sítě prováděno ručním přístrojem. MTCK nemělo k dispozici patřičné měřící zařízení. Toto 
zařízení bylo zakoupeno až po opakovaných žádostech v letošním roce. 

I přes běžnou údržbu bylo započato s modernizací a rozšířením dodávky signálů. Byly pořízeny 
digitální přijímače na VTV, BBC Prime. Dále byly pořízeny značkové profesionální digitální přijímače PHILIPS  
na příjem TV stanic ČT2 a PRIMA. Po třech měsících provozu se však u těchto dvou digitálních přijímačů 
PHILIPS začaly projevovat závady. Přijímače byly reklamovány a tento stav trvá. 
 
Současnost: 

Nahlášené závady jsou odstraňovány týž den, v mimořádných případech do smluvně stanovených 48 
hodin. Neplatiči poplatků jsou průběžně odpojováni od signálu, průběžně jsou budovány nové přípojky. Ale i 
v současnosti zjišťujeme filtry na rozbočovacích TAPech, které zůstaly za již provedenými sádrokartonovými 
zdmi půdních vestaveb (č.p. 912, 913, ...). V současnosti je tento problém velice těžko řešitelný.  Začínají se 
projevovat technické závady jejichž identifikace je velmi obtížná, neboť se dokáží po hodině či dvou samy 
odstraňovat (studené spoje). Tímto trpí část odběratelů na ulicích Jungmannova a Na Loučkách. Patrně bude 
nutno vyměnit celé technologické celky. S těmito náklady však nebylo u propočtu výdajů na provoz kabelové 
televize uvažováno, defakto se jedná o nové investice. I přesto je z provozních prostředků dosud hrazena výměna 
investičních částí TKR, v současné době probíhá rekonstrukce na ulicích Zámecká, Školní, Na Královkách a 
Jungmannova. V dohledné době bude nutno dosadit nové zesilovače, zrekonstruovat napájení a provést 
rekonstrukci další části rozvodů. Po zakoupení měřícího přístroje PROLINK 7 probíhá průběžné zaškolení při 
provozu, ale již nyní lze konstatovat podstatné zlepšení seřízení sítě při současném počtu 2 923 přípojek.. 
Budoucnost: 

Na základě soukromé iniciativy člena MZ došlo k přehmatu v koncepci MTCK pro zařazení smluvně 
dodávaných TV stanic, především programové společnosti ZONE vision. Po četných žádostech občanů města 
jsme provedli rozsáhlá zjištění v oblasti zajištění vysílání TV stanic EUROSPORT a dalších, jako jsou MAX 1, 
SUPERMAX, HBO, HALLMARK, ANIMAL PLANET, MTV, DISCOVERY CHANNEL, MUSIC a dalších. 
Všechny tyto stanice jsou placené a až na EUROSPORT vysílají kódovaně.  Z jednotlivých jednání 
s programovými společnostmi vyplývá jednoznačný požadavek na za řazení uvedených TV stanic do nadstavby 
nad tzv. must-carry kanálů (základní nabídka) čítající do 10 různých TV stanic. V naší situaci, kdy smluvně 
dodáváme 17 TV stanic to znamená, že v případě nasazení placených programů, se musíme vypořádat i s tímto 
požadavkem. Po našem jednání v Praze s programovou společností ZONE vision (zastupuje EUROSPORT a 
další) obdržel starosta města dopis, ve kterém jsme upozorněni na to, že programy SAT 1, PROSIEBEN, RTL 2, 
VIVA, VIVA II (uvedeny jsou pouze námi dodávané programy)  jsou rovněž chráněny autorským právem 
(programová společnost VPRT v Kolíně nad Rýnem) a tudíž placené. Tuto skutečnost však doposud v našem 
městě nikdo nezjistil. (V zásadě odmítáme tvrzení, že ostatní kabelovky také jedou, tak o co jde. Navíc držitelům 
registrací je zákonem uloženo oznamování nekalé konkurence v pirátských odběrech. Od 1.1.1999 byla v ČR 
zřízena pobočka protipirátské unie.) Upozorňujeme, že s touto programovou společností jsme doposud nejednali. 
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 Po těchto zjištěních jsme se zabývali otázkou možného technického řešení poskládání programů 
v kabelové síti. Při prováděných studiích bylo přihlíženo i k dodávce základního signálu zastíněným domům 
v ulicích Nerudova a Třebízského. Jako relativně investičně nejlevnější se jeví navrácení se k filtraci signálu. 
Zde však narážíme na problém vybavenosti jednotlivých domácností moderními TV přijímači se schopností 
přijímat TV signál v „S pásmu“. Dalším problémem je případná okamžitá výměna rozvodných skříní zvláště 
v lokalitě Na Loučkách tak, aby bylo možno rozvody TKR uzamykat.  Levnost tohoto řešení je potlačena 
následnou montáží, či v případě odhlášení uživatelů demontáží filtrů a v neposlední řadě neustálou kontrolou 
případných černých odběrů. (Tato činnost by po našich skutečnost zaměstnala technika na minimálně poloviční 
úvazek).  Filtraci by bylo nutno provádět opačně než doposud - místo pasivních filtrů nasadit filtry aktivní. 
 Jako efektivnější řešení se jeví nasazení moderního způsobu rozdělení jednotlivých nabídek kódováním. 
Tento způsob spočívá v zakódování jednotlivých TV stanic v hlavní přijímací stanici (kodér) a jeho následné 
rozkódování přímo u odběratele (dekodér). Zařízení, které tento způsob umožňuje, vyrábí slovenská firma 
ANTIK Košice. Po navázaných kontaktech nám tato společnost uvedené zařízení předvedla přímo v hlavní 
přijímací stanici. Uvedené zařízení se ovládá počítačem, kdy v databázi odběratelů jsou zadávány jednotlivé 
přístupové kódy. Tím odpadá jakákoliv další kontrola případných černých odběrů, navíc změna nabídky u 
jednotlivého odběratele, jeho přestěhování či odpojení je prováděna přímo od dodavatele. 
Finance: 
Po zvážení kladných a záporných argumentů předkládáme MZ k posouzení a diskusi následující varianty dalšího 
provozu TKR. 
 
Varianta I. 
Zachování současného stavu při dodržení právních norem. 
a)  Nebude vyhověno četným žádostem občanů o zařazení TV stanic - EUROSPORT, MAX 1, SUPERMAX, 

HALLMARK, MCM, atd. 
b)  Dojde k záměně TV stanic SAT 1, PROSIEBEN, RTL 2, VIVA, VIVA II (jsou rovněž chráněny autorským 

právem  -programová společnost VPRT v Kolíně nad Rýnem a tudíž placené) za TV stanice, které nejsou 
chráněny autorským právem. Jedná se převážně o stanice menšího významu (Arabsat, atd.). Stejně tak bude 
nutno zaměnit TV stanici CARTOON NETWORKS - programová společnost ZONE vision požaduje úhradu 
v dnešních cenách cca 3,- Kč za zásuvku a měsíc. 

c)  Modernizace hlavní přijímací stanice nebude prováděna. 
d)  Do financí by se promítla pouze valorizace současné ceny o inflaci (za roky 98 a 99) a nárůst výdajů 

spojených a ochrannými svazy. 
 
Varianta II. 
a)  Bude vyhověno částečně - zařazení TV stanice EUROSPORT s českým komentářem do současné nabídky. 
b)  Jednáním s programovou společností VPRT v Kolíně nad Rýnem o TV stanicích SAT 1, PROSIEBEN, RTL 

2, VIVA, VIVA II bude ošetřena legálnost vysílání, totéž bude provedeno u TV stanice CARTOON 
NETWORKS - programová společnost ZONE vision. 

c)  Bude modernizována hlavní přijímací stanice. 
d)  Do financí by se promítla valorizace současné ceny o inflaci (za roky 98 a 99), nárůst výdajů spojených a 

ochrannými svazy, poplatky za provoz TV stanic viz bod a) a b) a podíl na výdajích bodu c). 
 
Varianta III. 
a)  Bude vyhověno četným žádostem občanů o zařazení TV stanic - EUROSPORT, MAX 1, SUPERMAX, 

HALLMARK, MCM, atd. 
b)  Jednáním s programovými společnostmi bude smluvně ošetřena legálnost vysílání TV stanic. 
c)  Bude modernizována hlavní přijímací stanice s rozšířením počtu nabídek na dvě. První nabídka (must-carry 

kanálů -základní nabídka), do které lze zařadit TV stanice ČT1, ČT2, NOVA, PRIMA, STV1, STV2, ORF1 a 
INFOKANÁL. Druhá nabídka (nadstavba must-carry kanálů) všechny doposud šířené ostatní TV stanice plus 
další požadované (celkem cca 20 programů).  

d)  Pro rozdělení nabídek použít aktivní propustné zařízení, kdy v hlavní přijímací stanici lze všech 20 programů 
jednotlivě zakódovat a na straně uživatele za pomoci aktivního propustného zařízení dodat uživateli. (Pro 
použití tohoto zařízení hovoří vstupní investice (přibližně 1,5 mil.Kč při 500 účastnících - další nárůst se 
zvedá o cca 1 500 Kč na účastníka), proti užití tohoto zařízení hovoří větší zranitelnost zneužití oproti 
variantě č. IV a větší  provozní náročnost. 

e)  Do financí by se promítla valorizace současné ceny o inflaci (za roky 98 a 99), nárůst výdajů spojených a 
ochrannými svazy, poplatky za provoz TV stanic viz bod a) a b) a podíl na výdajích bodu c) a d). Pro druhou 
nabídku by byl stanoven připojovací poplatek. 

 
Varianta IV. 
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a)  Shodné s variantu č. III. 
b)  Shodné s variantu č. III. 
c)  Shodné s variantu č. III. 
d)  Pro rozdělení nabídek použít moderní kódovací zařízení od firmy ANTIK Košice. Toto zařízení sestává 

z kodérů na straně dodavatele a dekodéru v domácnosti uživatele. Zařízení pracuje tak, že jednotlivé 
programy jsou kódovány a na straně uživatele dekódovány. Zařízení nelze zakoupit samostatně - nehrozí 
zneužití. Dodávka signálu je propojena s databází uživatelů v počítači, kde jednotlivé dekodéry mají svoji 
adresu a připojení či odpojení se děje pouhým kliknutím na klávesnici. Tato technologie umožňuje i další 
nabídky např. HBO nebo i tu variantu dodávky, kdy jednotlivé TV stanice jsou otaxovány a uživatel si 
sestaví vlastní nabídku dle ceny a zájmu. Dodávaný software k tomuto zařízení umožňuji i sledování 
pohledávek, při nedoplatcích se automaticky zablokuje dodávka signálu. (Přibližná cena tohoto zařízení činí 
4 mil.Kč při 500 účastnících - další nárůst se zvedá o cca 7 000 Kč na účastníka, téměř odpadají kontrolní 
činnosti.) 

e)  Do financí by se promítla valorizace současné ceny o inflaci (za roky 98 a 99), nárůst výdajů spojených a 
ochrannými svazy, poplatky za provoz TV stanic viz bod a) a b) a podíl na výdajích bodu c) a d). Pro druhou 
nabídku by byl stanoven připojovací poplatek. 

Závěr. 
 Tento materiál je předkládán k veřejné diskusi, která by měla vyústit na jednání MZ dne 6.9.1999. 
Konečný materiál pro toto jednání MZ by měl být zpracován do 17.8.1999. Předkladatelé si dovolují požádat o 
zaslání písemných připomínek do tohoto termínu. Zvláštní důraz klademe na způsob financování  výše 
uvedených projektů - leasing, půjčka, výše poplatků, atd. 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
 
5.2. Dozorčí rada MTCK s.r.o. (příl. 14) 
 
Přijaté usnesení 1150/99: MZ jmenuje dozorčí radu společnosti MTCK s.r.o ve složení: Marian Uchytil, ing. 

Miloš Krupica, Josef  Vozdecký, Jana Hlásenská, Zuzana Vaněrková. 
Hlasováno: pro 11 
 
Usnesením MZ č. 1128/99 byla schválena změna zřizovací listiny, kterou byla ve společnosti MTCK s.r.o. 
ustavena dozorčí rada. Je namístě jmenovat její členy, starosta předpokládá, že členové zastupitelstva navrhnou 
další kandidáty.       
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
 

6. Různé 

 
6.1. Aukce majetku TOS Kuřim a.s. v konkursu - Kulturní dům (příl.15) 

 
Bez navrhovaného usnesení je členům MZ opětovně rozeslán formulář pro stanovení maximální akceptovatelné 
ceny v případné aukci na Kulturní dům. Ten, kdo dosud nevyplnil svoji představu o maximální ceně, nebo ten, 
kdo změnil svůj názor,  vyplněný formulář  v tajnosti odevzdá starostovi nebo jeho zástupci. 
 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 

 
6.2. Vydání kolekce propagačních letáků regionů okresu Brno - venkov (příl.12) 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje navýšení příspěvku Města Kuřimi na tisk kolekce propagačních letáků  regionů 

okresu Brno - venkov o 12 tis. Kč. 
Hlasováno: pro 8, proti 1, zdrž  2, usnesení nebylo přijato. 
 
Okresní úřad ve spolupráci s pověřenými městy okresu organizuje tisk propagačních letáků regionů Kuřim - 
Tišnov, Ivančice - Rosice a Šlapanice - Židlochovice.  Všechny letáky budou formátu A3 přeloženého na A5, 
budou tištěny v jednotné úpravě a  nákladem 10 tis. ks. v češtině, 5 tis. ks v angličtině a 5 tis. ks v němčině.  
Zainteresovaná města se shodla na úsporné variantě, kdy se bude tisknout jeden leták pro 2 regiony, což dle 
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původního rozpočtu předpokládalo náklady 155 768,- Kč na sadu letáků o což se měl podělit OkÚ 100 tis Kč. a 
města po 27 884 Kč. V této podobě byla MR schválena účast Města Kuřimi na tisku letáku. Dne 12. 7. 99 se 
konalo výběrové řízení na zhotovitele letáků ve kterém zvítězila firma ARC Mikulov s cenou 181 tis. Kč za sadu 
letáků. Město Kuřim  ve výběrové komisi zastupoval tajemník Ing. Veselý.    
Protože příspěvek okresu je omezen jeho rozpočtem, jehož změnu může odsouhlasit okresní shromáždění, je 
navrhováno, že se o navýšení ceny podělí města a při nejbližší příležitosti bude okresní shromáždění požádáno o 
zpětnou úhradu navýšení z rozpočtu okresu.   

       Předkládá : Ing.M.Kotek 
     
 

6.3. Informace o havárii ohřívačů vody plovárny Kuřim – změna plánu investic č. 7 ze 
dne 20.7.1999 (příloha č. 17A ) 

 
Přijaté usnesení : 1151/99: MZ schvaluje zařazení nákupu nových ohřívačů vody pro plovárnu Kuřim do plánu 

výstavby města s prioritou číslo 1.  
Hlasováno: pro 11 
 
Při výstavbě plovárny byly instalovány ležaté ohřívače vody vyrobené dřívějším n.p. Ocelové konstrukce závod 
Žilina – provoz Bytčica r.v. 1976. Již v létech 1997 a 1998 vykazovaly tyto výměníky časté poruchy způsobené 
korozí pláště. V začátcích tohoto roku byla provedena revize těchto tlakových nádob a revizním technikem bylo 
rozhodnuto vyřadit tyto tlakové nádoby z provozu, neboť svým technickým stavem nevyhovují bezpečnostním 
předpisům a normě ČSN 69-0012. I tak provoz plovárny měl snahu udržet tyto nádoby v provozu dílčími 
opravami (svařováním prorezlých otvorů). V posledních týdnech měsíce června a v 1.polovině tohoto měsíce se 
však stav těchto nádob projevil jako neudržitelný a lze jej podle techniků označit za havarijní. Příprava provozu 
kryté plovárny proto vyžaduje urychlené řešení nákupem a instalací nových ohřívačů a to jednoho ještě v srpnu 
tohoto roku (včetně armatur a montáže) a druhého nejpozději při zahájení zimní sezóny t.j. do konce října tohoto 
roku. 

Z uvedených důvodů plovárna Kuřim učinila poptávku po dodávce a montáži nových ohřívačů a MZ 
v této souvislosti žádáme o souhlas se zařazením nákupu těchto ohřívačů do plánu investic s přiřazenou prioritou 
č. 1. Rozpočtové náklady této akce lze odhadnout na 250.000 – 300.000,- Kč.  
         
        Předkládá : Ing.F.Veselý 
Připomínka: 
p.Uchytil - 250 nebo 350 tis.Kč je dost velký rozdíl 
p.Veselý - fin. rozpětí je odvozeno od různých typů ohříváků a jejich dosažitelnosti, stávající ohříváky již nelze 

opravit a může se stát, že krytá plovárna z těchto havarijních důvodů nepojede. 
p.Uchytil - dodací lhůty jsou jaké ? 
p.Veselý - konzultované firmy jsou schopny dodat ohřívače v průběhu srpna 99. 
 
 
6.4. fy DOLP - penále ze smlouvy o dílo (příl. 22) 
 
Přijaté usnesení : 1152/99: MZ souhlasí s upuštěním od penalizace ze smlouvy o dílo s firmou DOLP ze dne 

10.10.97 (půdní vestavba Jungmannova 866-7) 
Hlasováno: pro 11 
 
Ve smlouvě o dílo se firma pod sankcí 500,- Kč/den zavázala dokončit první etapu výstavby 866-7 do 6 měsíců. 
V průběhu stavby však stavebníci změnili zadání první etapy a z tohoto důvodu bylo požádáno o změnu 
stavebního povolení. Takové změny byly v rámci podkrovní výstavby běžné, ale v tomto případě oboustranným 
opomenutím nebyl uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě o posunutí termínu. Stavba se protáhla prakticky o 10 
měsíců a penále naskočilo na nepřiměřených 150 tis. 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
6.5. Společnost s ručením omezeným - Městská bytová správa (příl.19) 
 
Přijaté usnesení : 1153/99: MZ zakládá společnost „Městská bytová správa s. r. o.“ a schvaluje podstatné 

náležitosti společenské smlouvy. 
Hlasováno: pro 10, zdrž 1 - schváleno 
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Podstatné náležitosti společenské smlouvy: 

- Město Kuřim je jediným společníkem s výší vkladu 100 tis. + majetek užívaný odborem SB 
- Sídlo společnosti je v Kuřimi, Jungmannova 968 
- Předmětem podnikání společnosti je správa bytů 
- Jednatelem společnosti je __________Ing. Aleš Varmužka__________________ 
- Členy tříčlenné dozorčí rady jsou:   __RNDr. Poledňák Igor _________________ 

   __Hana Pišťáková ______________________  
   __Mgr. Marie Plšková___________________ 

 
Městská rada svým usnesením č. 237/99 a v souladu se schválenou koncepcí politiky bydlení v Kuřimi 

doporučila zastupitelstvu vytvoření společnosti a tím de iure oddělení výkonu bytové správy od agendy               
a finančních toků města.  

Navrhuji, aby Ing. Varmužka, zaměstnanec úřadu, byl prvním jednatelem společnosti a zajistil veškerou 
agendu spojenou se vznikem a chodem společnosti  (společenskou smlouvu, stanovy, resp. organizační 
řád....atd.). Ing. Varmužka má pro takovou funkci odpovídající vzdělání a domnívám se, že i potenciál. 
Jednatelství ve společnosti mu bude dobrou praxí, testem jeho schopností a odpovědnosti, které zúročí jako 
zaměstnanec MěÚ. 

V tomto případě doporučuji ustavení dozorčí rady ve společnosti, neboť tato spravuje veliké objemy 
finančních prostředků uložených vlastníky bytů ve fondech oprav a dozorčí rada by pravidelně kontrolovala 
čerpání těchto prostředků. Personální složení dozorčí rady je věcí diskuse. 

Do nové společnosti by přešel celý kádr pracovníků bytové správy, uvažuji o tom, že sídlem společnosti 
bude t.č. drogerie na ulici Bezručově 1116. Předání agendy z města na společnost by se mělo uskutečnit k 1.1. 
roku 2000.      
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
Připomínky: 
ing. Novotná - navrhuje zaměnit p. Plškovu s p. Varmužkou a sídlo společnosti MěÚ Jungmannova 968 
p.Poledňák - nesouhlasí s záměnou osob, sídlo společnosti  na MěÚ akceptuje 

Hlasováno: pro 1, proti 4 zdrž 6 pozměňující návrh neprošel. 
 
 
6.6. Výkup pozemků pod budoucí retenční nádrží pro vodoteč Kuřimka (příl.18) 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje zahájení výkupu  pozemků pod budoucí retenční nádrží pro vodoteč Kuřimka od  

vlastníků těchto pozemků za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené s 
výkupem ponese Město Kuřim 

Hlasováno: pro 6, proti 2, zdrž 3, usnesení nebylo schváleno. 
 
SO oznamuje MZ, že byly zahájeny práce na  výkupu  pozemků pod budoucí retenční nádrží pro vodoteč 
Kuřimka. Pro orientaci ohledně ceny pozemků v této oblasti byl zpracován znalecký posudek na jeden              z 
pozemků, kterým byla cena za l m2 tohoto pozemku stanovena na 33,30 Kč. Abychom mohli zahájit 
vyjednávání ohledně výkupu pozemků s jejich vlastníky, musíme znát, kam až  můžeme ve výši nabízené ceny 
zajít. Jedná se pouze o pozemky ve vlastnictví soukromých osob. Jednání s VAILLANTem, kde budeme 
vykupovat  15.653 m2 pozemků, bude vedeno po jiné linii. Od soukromých osob potřebujeme vykoupit 
pozemky o rozloze 8.376 m2, což by znamenalo při ceně dle vzorového znaleckého posudku Kč 278.920,- + 
náklady za kolky (6 x 500,- = 3.000,-) + náklady za znalecké posudky (6 x 1.250,- = 7.500,-), t.j. minimálně Kč 
289.420,-. 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
6.7. Změna předpisu o převodu peněz ze dne 26.4.99 (příl.23) 
 
Přijaté usnesení 1154/99: MZ schvaluje změnu č. 1 Předpisu o převodu peněz s úpravami. 
 
Hlasováno: pro 11 
 
Jedná se o předpis převodu peněz členům MZ, MR a komisí. 
Úpravy:  
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Čl.1 písm.  a , b , doplnit:  pokud se v kalendářním čtvrtletí alespoň jedenkrát zúčastnily zasedání (u bodu a)  MR 
- (u bodu b) MZ. 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
6.8. Podnikatelský Obolus (příl. 24) 
 
Přijaté usnesení : 1155/99: MZ schvaluje převod fin. prostředků  8 400 ,- Kč na úpravu zeleně v okolí 

polikliniky   a 10 000,- Kč do fondu oprav domu Jungmannova 864 na vymalování vchodu a 
chodeb - uplatněný podnikatelský obolus. 

Hlasováno: pro 11 
        Předkládá: Dr.I.Poledňák 
 
 
 
6.9. Rozdělení finančních prostředků získaných za akcie JME a JMP (příl. 25) 
 
Přijaté usnesení : 1156/99: MZ schvaluje rozdělení finančních prostředků získaných za akcie JME a JMP. 
Hlasováno: pro 10, proti 1, zdrž 0 
 
Rozdělení :  
1.  Podhoří     12 mil.Kč 
2.  nám. 1.května      2 mil.Kč 
3.  nákup pozemků      1 mil. Kč 
4.  havárie na majetku města     3 mil. Kč 
5.  tepelný zdroj ZŠ Tyršova   2,5 mil.Kč 
6.  rezerva pro speciální rozvojové programy 0,5 mil.Kč 
CELKEM     21 mil.Kč 
 
        Předkládá : Dr.D.Holman 
Informace:  
p.Poledňák: K záležitosti „Filka, Pesl a Dolníčkovi“-  darovací smlouvy budou ošetřovat situaci, kdy by se městu 

nepodařilo vyřešit přístup k předmětným pozemkům - pozemky se zavážeme vrátit - bez připomínek  
 
p.Holman:Uspořádal jsem dvě akce „Horská kola“ a „Běh Dr. Vališe“. Nyní dostanu fakturu na natočené akce na 

video. Jsem zaskočen s tímto jsem nepočítal. 
p.Kadlec: Je to dlouhodobý problém - je mi placeno 40 minut. Do KF jdou peníze na další akce. Provozní 

náklady jsou vysoké. 
 
ing. Brabec: Brno získalo za akcie daleko více peněz než Kuřim. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení, která znějí: 
 
1131/99 MZ schvaluje cenu odprodávaného pozemku p.č. 711/2 k.ú. Kuřim o výměře 83 m2 panu Jiřímu  

Kalábovi, bytem Moravské Knínice 91, Kuřim, ve výši  300 Kč/m2. 
 
1132/99 MZ schvaluje adresný odprodej části cca 28 m2  z pozemku p.č. 1080 a části cca 28 m2  z p.č. 2614/2 v 

k.ú. Kuřim za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu  a náklady spojené s převodem manželům Pavlu a 
Zdeně Danielovým, bytem Kuřim, Bezručova 1112. 

 
1133/99 MZ schvaluje adresný pronájem části pozemku parc.č. 2989/2 a 2990 k.ú.Kuřim o výměře 60 m2 

manž. Chvátalovým, bytem Kuřim, Na Loučkách 1206, na dobu  neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu 1,- Kč/m2/rok 

 
1134/99 MZ schvaluje nabytí vlastnictví k pozemku a rozestavěné stavbě rodinného domku dle předložené 

kupní smlouvy a dodatku č.1 ke smlouvě č. 89/98 za účelem garance výstavby I. etapy RD v lokalitě 
„Díly za Sv. Jánem“. Termín realizace předmětného RD je 06/ 2000. 

1135/99 MZ  schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi o volných bytech  v majetku města  a 
bytových náhradách s formálními opravami. 
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1136/99 MZ schvaluje směnu bytu č. 901/3 na ul. Na Královkách za byt č. 1118/8 na ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi  

 
1137/99 MZ schvaluje příspěvek Města Kuřim na rekonstrukci ústředního vytápění v ul. Školní 848-850 manž 

Kameníkovým, Školní 849 ve výši  60.613 Kč, přestože nesplnili podmínku dle 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 15.8.1999. 

 
1138/99 MZ ukládá nabídnout objekt Brněnská 200 k prodeji prostřednictvím několika realitních kancelářím 

s termínem do 28.2..2000. 
 
1139/99 MZ ruší výběrové řízení na dodavatele stavby Brněnská 200. 
 
1140/99 MZ bere na vědomí předložený návrh komise výběrového řízení na dodavatele stavby rekonstrukce 

hřiště Komenského a schvaluje uzavření smlouvy s firmou  Silniční stavby STAVOS Brno za cenu 
337 134,-. 

 
1141/99 MZ bere na vědomí výsledky výběrového řízení  na dodavatele stavby příjezdová komunikace k 

polyfunkčním domům na nám. 1. května v Kuřimi - 1. etapa a schvaluje uzavření smlouvy s firmou 
TOPSTAV BRNO. 

 
1142/99 MZ schvaluje zápůjčku TJ Sokol Kuřim ve výši 22 tis. Kč s datem splatnosti do 1.4. 2000 
 
1143/99 MZ schvaluje půjčku společnosti MEDEX-K s.r.o. ve výši 1 milion Kč za podmínek: splatnost max.5 

roků od podpisu smlouvy, úročení - diskontní sazba ČNB + 5%, ručení osobním učitelským 
prohlášením každého ze společníků  s.r.o. MEDEX. 

 
1144/99 MZ schvaluje poskytnutí příspěvku FC Kuřim ve výši 50 tis. Kč s tím, že záloha 20 tis.Kč již byla 

poskytnuta. 
 
1145/99 MZ schvaluje rozpočtová opatření k rozpočtu roku 1999 
 povýšení položky údržba a opravy organizace místní komunikace o 250 000 Kč, 
 povýšení položky investice organizace ostatní inženýrské sítě 440 000 Kč (plynovod Tišnovská ) a 150 000 
Kč (plynovod U Rybníka), 
 povýšení položky investice organizace pitná voda 400 000 Kč (vodovod U Rybníka) a  1 210 000 Kč 
(náhrada kontaminovaného zdroje), 
 povýšení položky investice organizace ZŠ Tyršova a Komenského 300 000 Kč (hřiště u ZŠ Komenského), 
 povýšení položky investice organizace místní komunikace 630 000 Kč (nám.1.května - východ), 
 povýšení položky investice organizace tržnice (bude nově zřízeno) 170 000 Kč,  
s přechodným finančním krytím prostředky získanými z prodeje bytů  a z prodeje akcionářských práv. 
 
1146/99 MZ schvaluje uzavření smlouvy o správě 10 mil. Kč aktiv města s firmou Patria Asset Management  

a.s. Velké náměstí 1, Hradec Králové do 1 roku.  
 
1147/99 MZ ukládá MR : 
 zajistit vedení operativního přehledu o čerpání prostředků z prodeje akcií JME a.s. a JMP a.s. na výdaje z 
rozpočtu města Kuřimi (dále jen prostředky), 
 čerpat prostředky  pouze s vysloveným souhlasem MZ 
 zajistit, aby návrhy na čerpání prostředků byly  opatřeny zdůvodněním přepokládaného finančního dopadu  
těchto návrhů na stav prostředků 
 předkládat MZ přehled o čerpání prostředků spolu se čtvrtletním vyúčtováním výsledku hospodaření. 
 
1148/99 MZ ukládá tajemníkovi zajistit soupis a vedení pomocné evidence platných organizačních a řídících 

opatření MZ a MR s časově neomezenou působností, přijatých  od 24.11.1990 s termínem do 
31.7.2000. 

 
1149/99 MZ bere na vědomí  materiál o alternativách budoucího rozvoje kabelové televize. 
 
1150/99 MZ jmenuje dozorčí radu společnosti MTCK s.r.o ve složení: M. Uchytil, ing. M Krupica, J. Vozdecký, 

JUDr. Hlásenská Jana, Zuzana Vaněrková 
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1151/99 MZ schvaluje zařazení nákupu nových ohřívačů vody pro plovárnu Kuřim do plánu výstavby města 

s prioritou číslo 1.  
 
1152/99 MZ souhlasí s upuštěním od penalizace ze smlouvy o dílo s firmou DOLP ze dne 10.10.97 (půdní 

vestavba Jungmannova 866-7) 
 
1153/99 MZ zakládá společnost „Městská bytová správa s. r. o.“ a schvaluje podstatné náležitosti společenské 

smlouvy. 
1154/99 MZ schvaluje změnu č. 1 Předpisu o převodu peněz s úpravami. 
 
1155/99 MZ schvaluje převod fin. prostředků  8 400,- Kč na úpravu zeleně v okolí polikliniky a 10 000 Kč do 

Fondu oprav domu Jungmannova 864 na vymalování vchodu a chodeb - uplatněný podnikatelský 
obolus.. 

1156/99 MZ schvaluje rozdělení finančních prostředků získaných za akcie JME a JMP 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro  10 a poté jednání ukončeno 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          ......................................... 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 26.7.1999 
Zapsal :Z.Kříž 
 
 

Ověřovatelé 
 
 
.. 

Vladislav Zejda                                                                                                           Ing.Miloš Krupica 
 
 
Přílohy:  
 
Pozvánka 
Prezenční listina 
1A,B Obec. závazná vyhláška o volných bytech a byt. náhradách v majetku města 
4A Žádost TJ SOKOL Kuřim o půjčku 22.000,- Kč 
7A Zpráva o mimořádném zasedání KF s představiteli  výboru kopané FC Kuřim 
8A-C Skutečnost čerpání investic k 30.6.99, rozpočtové opatření - komunikace, RO k rozpočtu  r. 1999 
9A Správa finančních aktiv -Patria Asset Management a.s.  
9B Správa finančních aktiv - JUDr.A.Habán 
9C Správa finančních aktiv - Ing.G.Gubik 
9D Správa finančních aktiv - KB 
9E Správa finančních aktiv - ATLANTIK finanční trhy 
9F Investiční bankovnictví KB 
10 Pravidla čerpání prostředků z prodeje akcií JME a JMP 
13A Frant. Kameník - žádost o příspěvek 
16 V.Ostřižková - kritika novin Zlobice 
17A Změna plánu č.7 
18 Výkupy pozemků 
19 Městská bytová správa s.r.o 
20, 20A Brněnská 200 
21 Protokol hřiště ZŠ Komenského 
22 Fy Dolp 
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23 Předpis o převodu peněz 
24 Podnikatelský Obolus 
25 Rozdělení fin. prostředků získaných prodejem akcií 
26 Usnesení potvrzené návrhovou komisí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


