
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 10 / 99 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 6.9.1999 
 

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 

                   MVDr.L.Horáková, Dr.Ing.J.Marek, PaedDr.D.Holman 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil, R.Kyjovský, N. Matyasková, Z. Podešva 
          Ing.Veselý – tajemník - omluven 
 
Ověřovatelé zápisu : Dr.Ing.J.Marek, M.Kotek st. 

        Hlasováno : pro11 
 

Návrhová komise : Ing.M.Krupica, MUDr.M. Dvořáčková 
        Hlasováno : pro11 

 
 
 
Program :  1.  Majetkoprávní úkony, novela vyhlášky ”Fond rozvoje bydlení” 
  2. Výstavba města, změny ÚP 
  3. Finanční záležitosti – výsledky hospodaření za 1. pololetí 
  4. MTCK – modernizace, ceny 
  5. Různé 
 
Na jednání se dostavil PaedDr.D.Holman – 12 členů MZ. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Výkup pozemku p.č. 2972 k.ú. - zahrádky za stadionem (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1157/99 - MZ schvaluje výkup pozemku p.č.  2972 v k.ú. Kuřim o výměře 14727 m2 (prost 

práv třetích osob) z majetkové podstaty TOS Kuřim a.s. v konkursu za cenu dle zápisu. 
 
Hlasováno : pro 12 
 
S pozemkem p.č. 2972 o výměře 14727 m2 (v majetku  TOS Kuřim a.s. která je  v konkursu) je v územním plánu 
města Kuřimi počítáno z části pro rozšíření nynějšího sportovního areálu (stadionu) a z části k výstavbě 
silničního přivaděče z R43 do ulice Blanenské. Pokud by se městu podařilo získat pozemek do svého majetku, 
v budoucnu by to usnadnilo naplňování územního plánu. Město Kuřim se v této věci již obrátilo na správce 
konkursní podstaty JUDr. Milana Kružíka, který pro další jednání o prodeji pozemku žádá cenovou nabídku 
města. S ohledem na možné budoucí využití pozemku a s ohledu na ceny srovnatelných pozemků (zahrad) 
předkládá Ing.Kotek MZ  návrh na výkup za cenu do 310 tis. Kč za celou parcelu. Vzhledem k tomu, že 
v současnosti na pozemku váznou zástavní práva, základním předpokladem pro odkup je vedle ceny 
odbřemenění od  zástavních práv.  
     MR svým usnesením ze dne 10.8.1999 doporučuje MZ výkup výše uvedeného pozemku (prostého práv 
třetích osob) schválit za cenu dle zápisu, t. j. za cenu do 310 tis. Kč za celou parcelu. 
 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
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1.2. JUDr. Aleš Habán,Tišnov, Cihlářská 881 - žádost  o pronájem nebytového prostoru 
- kanceláře v budově MěÚ Kuřim  

 
Přijaté usnesení : 1158/99 - MZ schvaluje adresný pronájem  místnosti v objektu MěÚ v Kuřimi, dv. č. 120 o 

výměře 16 m2 na každé úterý a čtvrtek v roce, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za cenu nájmu ve výši 2.110,- Kč/rok s roční valorizací + služby 3.467,-Kč/rok s roční 
úpravou dle aktuálních sazeb  JUDr. Aleši Habánovi, bytem Tišnov, Cihlářská 881, za 
účelem zřízení kanceláře pro informační, podnikatelský  a poradenský servis. 

 
Hlasováno : pro 12 
 
MR dne 13.7.1999 schválila záměr na adresný pronájem  místnosti v objektu MěÚ v Kuřimi, dv. č. 120 o 
výměře 16 m2 na každé úterý a čtvrtek v roce, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
nájmu ve výši 2.110,- Kč/rok s roční valorizací + služby 3.467,-Kč/rok s roční úpravou dle aktuálních sazeb 
JUDr. Aleši Habánovi, bytem Tišnov, Cihlářská 881, za účelem zřízení kanceláře pro informační, podnikatelský  
a poradenský servis.  
Záměr byl zveřejněn po dobu 30 dnů - bez připomínek. 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
 
 
1.3. Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle 

vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu  (příl. 1A) 
 
Přijaté usnesení : 1159/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z  Fondu  

pro podporu bytové výstavby dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 ze dne 25. 8. 1997 po 
novele č. 3/98. Žádosti o půjčku se předkládají   na předepsaném formuláři do 15.10. 1999. 

 
Hlasováno : pro 12 
 
Cílem poskytování těchto půjček byla a je podpora aktivního řešení bytové situace kuřimských občanů - podpora 
vzniku novostaveb bytů a rodinných domků. Půjčky byly poskytovány již v letech 1997 a 1998 a v jejich 
splácení se prozatím nevyskytly problémy. 
     Jelikož zájem o poskytování těchto půjček trvá, navrhujeme vyhlásit další kolo výběrového řízení na 
poskytnutí těchto půjček s tím, že zájemci mohou předkládat své žádosti do 15. 10. 1999 na předepsaném 
formuláři, schváleném MR dne 9.9.1997 usnesením č. 366/97. 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
 
 
1.4. Návrh na podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu Bezručova 

844, Kuřim a vymožením dlužné částky  vůči paní Ludmile Pivovarčíkové k soudu 
(příl. 1) 

 
Návrh usnesení: MZ souhlasí s podáním návrhu k soudu na nařízení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu v ul. 

Bezručova č. 844, Kuřim, paní Ludmilou Pivovarčíkovou  a návrhu na výkon rozhodnutí 
vymožení dlužné částky vůči ní. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Správní odbor podává návrh na nařízení výkonu rozhodnutí Okresního soudu Brno venkov č. 14 C 403/98-10 ze 
dne 3.3.1999 (nabytí právní moci dne 26.5.1999) na vyklizení bytu Bezručova 844, Kuřim paní Ludmilou 
Pivovarčíkovou  a vymožení dlužné částky vůči ní  k soudu.  
     Dle uvedeného  rozhodnutí byla paní  Ludmila Pivovarčíková povinna vyklidit byt č. 1 v domě č. 844 na ulici 
Bezručova čtvrť v Kuřimi do jednoho měsíce od nabytí jeho právní moci. Vzhledem k tomu, že tak neučinila ani 
v dodatečné lhůtě do 16.7.1999 a ani tak dobrovolně učinit nehodlá, SO navrhuje podat návrh na výkon 
rozhodnutí soudní cestou. Také soudem uznaný dluh vůči Městu dosud neuhradila. 
     Paní  Ludmila Pivovarčíková byla nájemkyní jiného městského bytu a dlužila nájemné ve výši 60.000,- Kč. 
Město tehdy schválilo výměnu bytů - paní Pivovarčíková směnila  3 pokojový byt za 2 pokojový a dlužný nájem 
zaplatil  účastník směny. Na zmíněný  2 pokojový byt byla s p. Pivovarčíkovou uzavřena NS na dobu určitou 2 
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let bez nároku na bytovou náhradu. Po uplynutí této doby město  podalo návrh na vyklizení bytu pro uplynutí 
sjednané doby, neboť paní Pivovarčíková neplatila nájemné, ani úhradu za služby  a její dluh vůči městu činil 
31.258,- Kč.  Od podání návrhu na vyklizení bytu do dnešní doby užívá dále byt bez právního důvodu a nic 
neplatí. Dlužné nájemné a úhrady za služby včetně penále dnes v současné době činí cca 140.000,- Kč. SO proto 
navrhuje paní Ludmilu Pivovarčíkovou rovněž žalovat o úhradu dluhů. 

 
                                                                                    Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 

        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
              PO 
 
Dr.Poledňák předkládá pozměňující návrh : vyhlásit veřejnou nabídku na prodej předmětného bytu za cenu 350 

tis. Kč.  Budoucí kupec  si zajistil vyklizení sám. 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesení : 1160/99 - MZ vyhlašuje veřejnou nabídku na  odprodej bytu I. kategorie, cihlový, 2+1, 

Bezručova č. 844, Kuřim. Předmětný byt je t.č. užíván bez právního důvodu, ale k dispozici 
se dává pravomocné rozhodnutí soudu o vyklizení bytu bez náhrady. Nabídková cena činí 
350 tis., nabídky se přijímají na podatelně MěÚ Kuřim do pátku 8.října 1999. 

 
 
1.5. Návrh na podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu 

Legionářská 816, Kuřim, manželi Milanem a Danuší Medovarskými do 
náhradního bytu, k soudu 

 
Návrh usnesení: MZ souhlasí s podáním návrhu k soudu na nařízení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu v ulici 

Legionářská 816, Kuřim, manželi Milanem a Danuší Medovarskými do náhradního bytu. 
 
Rozsudkem ze dne 10.11. 1997 Okresní soud Brno-venkov přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 1 na ul. 
Legionářská 816, Kuřim p.Danuši Medovarské. Dle tohoto rozsudku je paní Danuše Medovarská s celou rodinou 
povinna byt vyklidit do 15-ti dnů po zajištění náhradního bytu.   

Usnesením MZ č. 1136/98 ze dne 17. 8. 1998 byl jmenované přidělen jednopokojový náhradní byt č. 
1260/48 na ul. Nádražní, který paní Medovarská nepřijala – nepovažovala ho za přiměřenou náhradu za byt 
stávající. Usnesením MR č.156/99 ze dne 30.3. 1999 byl vysloven souhlas s přidělením přiměřeného náhradního 
podkrovního bytu č. 1120/8, 2+1 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Manželé Medovarští však i tento byt odmítli 
(nachází se příliš vysoko) a svůj stávající byt na ul. Legionářské 816 prohlásili dne 4.6..1999 na MěÚ (úřední 
zápis Ing.Němcové) za ”vyhovující”, ale současně žádají o rekonstrukci elektriky v bytě.  

Dle sdělení vedoucí správy bytů  manželé Medovarští dluží v současné době za nájemné a služby od 
2/99-7/99   částku 7.094,- Kč + příslušné penále.  

Na základě výše uvedeného SO navrhuje podat k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí k 
vyklizení bytu manželi Medovarskými do bytu náhradního. 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
               PO 
 
Dr.Poledňák stahuje bod  z jednání s tím, že manž. Medovarským bude nabídnut uvolněný přízemní byt na 

ul.Bezručova č.- bývalá plynoslužebna. 
 
 
1.6.. MVDr. Jiří Pikula, Kuřim, Zahradní 560 - žádost o odprodej části cca 40 m2 

pozemku PK 2438 k.ú. Kuřim 
Jan Boleslav, Kuřim Tyršova 2 - žádost o odprodej části cca 35 m2 pozemku PK 
2438 k.ú. Kuřim (příl. 1B) 

 
Přijaté usnesení : 1161/99 - MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části cca 40 m2 pozemku PK 2438 k.ú. 

Kuřim  MVDr. Jiřímu Pikulovi, bytem Kuřim, Zahradní 560, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + daň z převodu. 
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Přijaté usnesení : 1162/99 - MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části cca 35 m2 pozemku PK 2438 k.ú. 
Kuřim panu Janu Boleslavovi, bytem Kuřim, Tyršova 2, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem + daň z převodu. 

 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 12 
 
MVDr. Jiří Pikula, bytem Kuřim, Zahradní 560  žádá o odprodej části cca 40 m2 pozemku PK 2438 v k.ú. Kuřim 
za účelem rozšíření předzahrádky a zarovnání hranice jeho zahrady. také jeho soused pan Jan Boleslav, Kuřim 
Tyršova 2 žádá o odprodej části cca 35 m2 z téhož pozemku za účelem zarovnání hranice jeho zahrady. Obě 
žádosti je nutno posuzovat současně, neboť spolu souvisejí a mají společné podklady. 
Stavební úřad - nemá připomínek 
Odbor výstavby a územního plánu nemá námitek za předpokladu, získají -li žadatelé kladné stanovisko 

vlastníků a správců sítí. 
BVaK nemají námitek proti posunutí oplocení na novou hranici pozemků, ke kterému by došlo po odprodeji 

požadované části pozemku PK 2438 v k.ú. Kuřim. 
Podzemní kabelové vedení VN a NN se v tomto prostoru nenacházejí. 
JMP a.s. nemají námitek proti posunutí oplocení na vzdálenost 2 m od plynovodu, ke kterému by došlo po 

odprodeji požadované části pozemku PK 2438 v k.ú. Kuřim - žadatelé tuto podmínku splňují. 
V případě schválení žádosti SO navrhuje v souladu se stanovenými cenovými pásmy (2. cen. pásmo) odprodej za 
cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem + daň z převodu. 
 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
 
 
 
1.7. JM energetika, a.s. Brno - žádost o odprodej cca 10 m2 pozemku p.č. 1782 k.ú. 

Kuřim pro zřízení nové trafostanice v ul. Na Královkách v Kuřimi.   
 
Přijaté usnesení : 1163/99 - MZ schvaluje záměr na adresný odprodej cca 10 m2 pozemku p.č. 1782 k.ú. 

Kuřim Jihomoravské energetice a.s. Brno pro zřízení nové trafostanice za cenu 200,-/m2 + 
náklady spojené s převodem + daň z převodu. 

 
Hlasováno : pro 12 
 
Jihomoravská energetika a.s. Brno žádá o odprodej cca 10 m2 pozemku p.č. 1782 k.ú. Kuřim pro zřízení nové 
trafostanice. V případě schválení tohoto odprodeje bude uzavřena smlouva o budoucím odprodeji po kolaudaci   
a geometrickém zaměření zbudované trafostanice.    
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 
Dr.Poledňák  navrhuje odprodej za cenu min. 200,- Kč 
Ing.Krupica – navrhuje, aby poplatky a daň z převodu zaplatil nabyvatel. 
 
 
 
1.8. Informace - nabídka odprodeje objektu občanské vybavenosti na ul Brněnská 

200   v Kuřimi  
 
Přijaté usnesení : 1164/99 - MZ doplňuje své usnesení č. 1138/99 a vyhlašuje veřejnou nabídku na odprodej 

objektu občanské vybavenosti na ul Brněnská 200  v Kuřimi. Nabídky je možno podat do 
15.10.1999 na MěÚ v Kuřimi.  

 
Hlasováno : pro 12 
 
V návaznosti na usnesení MZ č. 1138/99 ve znění: ”MZ ukládá nabídnout objekt Brněnská 200 k prodeji 
prostřednictvím realitních kanceláří s termínem do 28.2.2000” navrhujeme, nabídnout tento objekt k odprodeji 
nejprve formou veřejné nabídky, zveřejněné na vývěskách města, ve Zlobici i v Kabelové televizi s tím, že 
nabídky je možné podat do 15.10.1999. Realitním kancelářím bychom tuto nabídku města zaslali pouze na 
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vědomí, aniž bychom s nimi uzavírali exkluzivní smlouvu. Po shromáždění nabídek bychom mezi zájemci 
provedli výběr formou dražby. 
                                                                                     Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizují :    SO Ing. Němcová 

PO Mgr. Plšková 
 
Dr.Poledňák - dražba je jeden z možných způsobů rozhodneme se podle situace - kolik bude zájemců o 
předmětnou nemovitost. 
 
 
1.9. Novela vyhlášky "Fond  rozvoje bydlení"  (příl. 2A) 
 
Přijaté usnesení : 1165/99 - MZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č.5/99, kterou se mění a 

doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/95 ze dne 27.3.1995 o vytvoření a použití účelových 
prostředků ”Fondu rozvoje bydlení” na území města se - změnou. 

 
Hlasováno : pro 12 
 

Fond rozvoje bydlení byl založen v roce 1995 a od roku 1996 se z něj pravidelně poskytují půjčky a to 
výhradně třetím osobám - vlastníkům bytů a domů. Město samo pro své aktivity v bydlení fond nevyužívá. U 
zrodu  fondu stála státní dotace (návratná) ve výši 2.6 mil. Kč,. ale aktiva fondu t.č. převyšují 7 mil Kč., neboť 
město fond pravidelně dotuje ze svého rozpočtu (cca 4.5mil. Kč). 
Novela 
 vyhlášky si klade za cíl zejména přizpůsobit tituly půjček poznatkům z praxe, jsou upraveny některé 
termíny úročení a výše poskytovaných půjček a jsou zavedeny některé nové tituly. Nově se zřizuje titul půjčky 12 
-(připojení objektu bydlení na inženýrské sítě) a to zejména se zřetelem na budovanou kanalizaci ve staré 
zástavbě na ul. Podhoří. V této lokalitě žije větší množství starých a osamělých lidí, pro které bude jednorázový 
výdaj na kanalizační přípojku neřešitelným problémem. 
 Dále vyhláška umožňuje konání výběrového řízení vícekrát ročně a čerpání půjčky v dostatečně 
dlouhém termínu bez vazby na konec kalendářního roku. Víceré výběrové řízení v roce je operativnější a není 
věcných důvodů k omezování čerpání půjček na konkrétní kalendářní rok 
 Byl vypuštěn odstavec, který kategoricky zakazuje jakékoli doplňování předkládaných žádostí, neboť 
zvláště v případech, kdy je nezbytná součinnost jednotlivých stavebníků nebo v případech, kdy se jedná o 
havarijní řešení je dodatečné doplnění žádosti (zejm. o stav. povolení) rozumné a akceptovatelné. 

Byl  změněn odstavec, který pevně stanovil zánik fondu, neboť město nemá v úmyslu po navrácení 
částky zapůjčené státem fond zrušit, ale hodlá jej zachovat jako velice užitečnou a praktickou instituci 
pomáhající ke kontinuální obnově objektů bydlení v jeho územním obvodu. 
 

     Předkládá: MR, usn. 381/99 
     Vyřizuje : Mgr.A.Trtílková 

 
Dr.Poledňák - fond dobře funguje, o půjčky je zájem.  Závěrem roku by mohlo být vyhlášeno výběrové řízení. 

        Dle přípisu OKÚ Brno-venkov byl účel půjčky označený kódem 12 pojmenován” připojení 
objektu bydlení na inženýrské sítě”. 

 
 
1.10. Vozdecký Jan, Kuřim, Šmeralova 1044 - žádost o odprodej pozemku parc.č. 

3204/13 k.ú.Kuřim (příl. č. 11) 
 
Přijaté usnesení : 1166/99 - MZ schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku  ve zjednodušené 

evidenci – parcely původ PK čís. 1822 k.ú.Kuřim, nově označená GP 1198-164/99 z 
13.8.1999 jako  parc.č. 3204/13 k.ú.Kuřim o výměře 666 m2 - orná - Janu Vozdeckému, 
Kuřim, Šmeralova 1044, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené s převodem + 
daň z převodu nemovitosti 

 
Hlasováno : pro 12 
 
Jan Vozdecký požádal  o odprodej pozemku parc.č. 3204/13 k.ú.Kuřim o výměře 666 m2. Předmětný pozemek 
byl oddělen z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely  původního  pozemkového katastru  (PK) číslo 1822 
k.ú.Kuřim, kterou Město Kuřim nabylo do svého vlastnictví ”notářským zápisem” - osvědčením o prohlášení o 
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vlastnickém právu k nemovitostem dle souhlasného prohlášení účastníků a to Města Kuřimi a Státního statku 
Kuřim,  st.podniku,  v konkurzu  z letošního roku. O odprodej předmětné parcely žádá pan Vozdecký z důvodu 
uložení inž. sítí a zbudování komunikace k uvažované stavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 3204/6 
k.ú.Kuřim. Parc.č. 3204/6 k.ú.Kuřim je ve vlastnictví společnosti  s r.o. SONJA, Brno, Údolní ll, jejímž je 
žadatel společníkem. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1. 11. Manželé Štěpánkovi, Kuřim, Na Královkách 935 - žádost o odprodej části 

pozemku p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim 
 
Přijaté usnesení : 1167/99 - MZ schvaluje záměr na odprodej části cca 32 m2 pozemku p.č. 2614/2 v k.ú. 

Kuřim manželům ing. Ctiradu Štěpánkovi a MUDr. Dagmar Štěpánkové, bytem Kuřim, Na 
Královkách 935 za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu a náklady spojené s převodem. V 
případě odprodeje bude k pozemku zřízeno věcné břemeno, spočívající v právo vstupu 
vlastníků přilehlých garáží a jimi pověřených osob za účelem oprav a udržování těchto 
garáží. 

 
Hlasováno : pro 12 
 
Manželé Štěpánkovi jsou vlastníky pozemku p.č. 1081/1 v k.ú. Kuřim a v rámci přípravy výstavby RD se 
chystají pozemek oplotit. Pozemek žadatelů navazuje na pozemek p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim, který vytváří mezi 
jejich pozemkem a garážemi úzký pruh o šířce 0,8 - 1,2 m a délce 27 m. V případě, že by žadatelé oplotili svůj 
pozemek, zbylý pruh vlastníkům garáží umožňuje jen velmi ztíženou údržbu fasád garáží. Manželé Štěpánkovi 
mají zájem tento úzký pruh mezi jejich pozemkem a garážemi odkoupit s tím, že by vlastníkům garáží umožnili 
nutné opravy jejich garáží. V této souvislosti  SO navrhuje, aby v případě odprodeje požadované části pozemku 
p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim bylo k odprodávanému pozemku zřízeno věcné břemeno, spočívající v právo vstupu 
vlastníků přilehlých garáží a jimi pověřených osob za účelem oprav a udržování těchto garáží, aby vlastníci 
garáží při jejich opravách nebyli odkázáni na blahovůli manželů Štěpánkových. V případě odprodeje navrhuje 
SO cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu a náklady spojené  s převodem (analogicky jako při schváleném 
odprodeji části téhož pozemku manželům Danielovým). 

Předkládá Ing. Kotek 
Vyřizuje Ing. Němcová 

 
 
 
1.12. Žádost společnosti Karlova pekárna spol. s.r.o. o upuštění od penalizace za 

nezaplacený nájem po spotřebním družstvu Konzum Brno (příl. 17) 
 
Přijaté usnesení : 1168/99  - MZ schvaluje upuštění od penalizace za nezaplacený nájem a služby  po SD 

Konzum Brno té společnosti, která převezme  od SD Konzum Brno závazky vůči městu 
Kuřim. 

 
Přijaté usnesení : 1169/99  - MZ bere na vědomí přechod užívacího práva k nebytovým prostorům č. 841/9, 

843/8 o celkové výměře 550,05 m2 vyplývajícího z nájemní smlouvy NS ze dne 20.12.96 
uzavřené mezi Městem Kuřim a SD Konzum Brno, Sukova 2 na společnost, která  převezme 
závazky SD Konzum vůči městu 

 
Hlasováno pro obě usnesení : pro 12 
 
SD Konzum Brno, která má na základě smlouvy s Městem Kuřim užívací práva k uvedeným nebytovým 
prostorům (samoobsluha a prodejna masa na Nám. Osvobození) dluží městu nájemné včetně služeb za 3 měsíce 
(06, 07, 08/99)  ve výši 39 895,- (za každý měsíc), plus penále za pozdní platby ve výši 10 000 Kč (za každý 
měsíc). Termín pro další platbu nájemného (další dluh) je 10.9.99.  Uvedená situace zakládá městu důvod pro 
vypovězení nájemní smlouvy. V takovém případě bude nájemné a penále zřejmě obtížně vymahatelné.  
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Mezi tím se na město obrátila Karlova pekárna s.r.o., že je ochotna převzít pohledávky Konzumu vůči 
městu s tím, že na ni přejdou užívací práva k uvedeným prostorům, ale pouze za podmínky, že město nebude 
vyžadovat platbu penále. 

Předkládá: Ing.M.Kotek 
        Vyřizuje : SO 
 
Na jednání se dostavil a vystoupil p.Svoboda, zástupce firmy Karlova pekárna : 

Konzum se dostal do finančních problémů,  síť prodejen převzala formálně Včela Praha. Karlova 
pekárna by tam provozovala obchod se širokým sortimentem potravin a masa.  
V současné době zbývá doplatit nájemné a penále. Žádá prominout penále, nájemné za červenec -
srpen KP doplatí. 

Ing.Kotek - pokud by město nyní neschválilo odpuštění penále, museli by jsme vyhlásit VŘ a to nám nezaručuje 
doplacení ani nájemného. 

 
 
 
Starosta vyzval občany Podlesí, zda mají připomínky či dotazy. 
Majitel RD na ul Fučíkova : 

-ad 1) Žádá na ul. Fučíkova položit nový povrch,  umístit na ni značku “jednosměrná ul.” a  
omezení rychlosti do 40 km/hod. 

- ad 2)  Žádá náhradní zdroj vody pro Podlesí - vyčistit studnu 
  - ad 3)  Rozhlas není slyšet 

- ad 4) Špatné autobusové spojení ( v 18 hod na Podlesí.- spoj Brno-Kunštát), žádá vyvolat 
jednání o zastavení  Boskovického a Býkovického autobusu na Podlesí 

- ad 5)  Vyčistit  pozemky od plevele v prostorách budoucí výstavby RD. do pořádku 
- ad 6) Zamezit pronikání potkanů do kanalizace na Fučíkově - ze strany lesa. 

  - ad 7)  Vybudování přístupové cesty k zahrádkám nad ul.Fučíkova. 
 
Odpověď Ing.Kotek : 

  - ad1) Peníze, které má město k dispozici půjdou prioritně na vybudování komunikace a 
kanalizace v  Podhoří, jednosměrku lze zařídit. 

   - ad 2) Bere jako podnět. 
   - ad 3) Rozhlas je špatně slyšet v některých částí Kuřimi, problém se řeší. 

 - ad 4) Přesměrování  některých linek bylo na žádost Kuřimanů, s Boskovicemi se pokusí   
jednat - dosud s nimi  město nemá navázaný kontakt. 

 - ad 5) Záležitost je známá, odbor ŽP ji již řeší - majitel pozemku byl vyzván, aby zaplevelení 
pozemků řešil 

Jiří Brabec (Zlobice) - odbor ŽP kontaktoval majitele a uložili jim pozemek dát do pořádku. V dalších krocích 
dostanou pokutu kterou zaplatí nebo nezaplatí, ale u nás neexistuje zákon, který by 
umožnil vniknout na cizí pozemek a likvidovat plevel. 

Dr.Poledňák      - ad7) v době, když jste se k záměru výstavby RD vyjadřovali, měly pozemky jiného majitele. 
Současný vlastník má zájem udělat výstavbu hustší, a nikdo ho nedonutí, aby tolik svého 
pozemku “věnoval” na obecní účely. Bude jej prodávat za cca 1000,-Kč/m2. 

MVDr. Horáková -      v minulém volebním  období bylo slíbeno, že peníze utržené z prodeje nemovitosti nad 
kulturním domem na Podlesí budou zde opět investovány. 

Dr.Holman            -    Nesouhlasím, že Podlesí město zanedbává. Sledováním investic lze zjistit, že do této části 
Kuřimi je investováno nemálo prostředků. 
K bodu ad1) - ul.Fučíkova byla zařazena do prioritních akcí, ale neobstála v kritériu 
frekventovanosti. 

 
 
 

2. Výstavba města , územní plán 
 
2.1. Schválení konceptu a návrhu změny  č. I. územního plánu města Kuřimi (příl. 3A) 
 
Přijaté usnesení : 1170/99 - MZ schvaluje vyhlášku  č.6/99 , kterou se schvaluje změna č. I vyhlášky č. 9/98 o 

územním plánu města Kuřimi. 
 
Hlasováno : pro 12 
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 Na základě žádostí o změnu územního plánu města Kuřimi z řad občanů  předkládá odbor výstavby MZ 
ke schválení koncept a návrh změny č. I územního plánu města Kuřimi sestávající se ze změn A,B,C. Zadání 
změny č. I bylo projednáno usnesením MZ 1124/99.  Na základě zadání  byl zpracován koncept a návrh změny 
č. I a zahájení změny bylo oznámeno dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.   
 Změna č.A územního plánu města Kuřim se týká výstavby  1 RD na ulici  Sv. Čecha na pozemku p.č. 
1457/14 a 1457/15 v k.ú. Kuřim, změna č. B ÚP města Kuřim se týká výstavby 3 RD na ulici Hybešova na 
pozemku p.č. PK 1443/1,1443/6 a  KN 1081/2 v k.ú. Kuřim a změna č. C se týká výstavby 1 RD na  ulici U 
rybníka na pozemku p.č. 850 v k.ú. Kuřim.  Oznámení i projednání konceptu a návrhu je vyvěšeno na úřední 
tabuli od 12.7.1999 do 10.8.1999 a projektová dokumentace ke změně je k nahlédnutí na MěÚ v Kuřimi, odbor 
výstavby. Dotčené orgány se vyjádří do 26.8.1999, jednání s veřejností bylo dne 27.7.1999. Jelikož výše 
uvedené pozemky  (jejich návrhové využití)  dle schváleného územního plánu města Kuřimi nepřipouští 
výstavbu RD je nutno provést změnu územního plánu města Kuřimi. 
Koncept a  návrh změny č. I územního plánu města Kuřimi sestávající se ze změn A,B,C + dodatek č.1 
k vyhlášce č. 9/1998 byl projednán MR 359/99 dne 10.8.1999. 
 

      Předkládá: Ing. Veselý František 
        Vyřizuje : Ing.Dokládalová Monika 
 
 
 
2.2. Projednání studie zástavby lokality B 6.1. Kuřim Podlesí - I. etapa  (příl. 4A) 
 
Přijaté usnesení : 1171/99 - MZ bere na vědomí bez připomínek zprávu o projednání studie zástavby lokality 

B 6.1. Kuřim Podlesí - I. etapa. 
 
Hlasováno : pro 12 
 

Na základě zájmu o výstavbu RD v lokalitě B 6.1. byla vypracována Ing. Bojanovskou Martinou studie 
zástavby této lokality. První etapa obsahuje výstavbu komunikace A s inženýrskými sítěmi a 5 RD pod 
komunikací A -jih. Odbor výstavby  předkládá MZ tuto záležitost k informaci.  Vše bylo  již projednáno na 
stavební komisi dne 14.4.1999. Komise konstatovala, že předložený návrh je v souladu z ÚPN Kuřim.  
 

    Předkládá: Ing. F.Veselý  
        Vyřizuje: Ing.M.Dokládalová  
 
 
 
2.3. Bytová výstavba v lokalitě Podlesí (příl. 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1172/99 - MZ konstatuje zájem města Kuřimi o nabytí státních pozemků v lokalitě Kuřim-

Podlesí, určených územním plánem k výstavbě objektů bydlení  
 
Přijaté usnesení : 1173/99 - V návaznosti na usnesení čís. 1172/99 MZ schvaluje záměr Ing. Martiny 

Bojanovské na společný postup města a soukromých investorů ve věci zajištění technické 
infrastruktury pro připravovanou výstavbu rodinných domů v lokalitě Kuřim-Podlesí s tím, 
že náklady města budou průběžně hrazeny z částečného prodeje předmětných pozemků. 

 
Hlasováno pro obě usnesení : pro 12 
 
Ing.Bojanovská předložila po konzultaci s městem zastavovací studii pro lokalitu na Podlesí.  
Dle výpisu z katastru nemovitostí  vyplývá, že více než polovinu tvoří pozemky ve vlastnictví  ČR, 
Pozemkového fondu neb OKÚ Brno – venkov. Tyto pozemky lze  dle § 5 zákona  95/99 převést bezplatně do 
majetku obce, tím by město získalo  cca 9.000 m2 určených pro bydlení. Před zahájením individ. výstavby RD je 
nutné  pozemky vybavit komunikacemi, veřejnou sítí kanalizace, vodovodu plynovodu silno a slaboproudu a 
veřej. osvětlení. Takto vybavené pozemky je možné nabídnout k prodeji občanům za tržní cenu – obvyklá cena 
pozemku + podíl na inž. sítích. 
Vzhledem k rozsahu lokality se jeví účelné, aby se na zainvestování komunikace podíleli všichni majitelé – po 
převodu tedy i město Kuřim. 

Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
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2.4. Výstavba kanalizace a komunikace v Podhoří   
 
Přijaté usnesení : 1174/99 - MZ souhlasí v  případě podpory stavby kanalizace na ul.Podhoří ze strany SFŽP 

s rozdělením  stavby v předpokládané výši investičních prostředků 24,4 mil. Kč do 2 etap 
(roků)  s tím, že do této investice bude zahrnuta i ulice Kout.  

 
 
Přijaté usnesení : 1175/99 - MZ schvaluje změnu v usnesení MZ 1156/99 o rozdělení prostředků získaných 

z prodeje akcií JME v bodě 1 (ul.Podhoří) - z původně 12 mil. Kč na 15 mil. Kč a v bodě 4 
(havárie) se vypouští. 

 
Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 12 
 

Město Kuřim zpracovává se souhlasem MR žádost ke Státnímu fondu životního prostředí o podporu 
stavby kanalizace Podhoří. V případě úspěšného přijetí žádosti bychom mohli získat dotaci v max. výši 30% 
nákladů na kanalizaci a úvěr v max. výši 30% nákladů úročený 3%. Protože jedno z kriterií pro přijetí žádosti - 
minimální počet ekvivalentních obyvatel napojených na budovanou kanalizaci je při dolní hranici, navrhuji aby 
byla do investice zahrnuta i výstavba kanalizace v ulici Kout o předpokládaných nákladech 1,2 mil. Kč s tím,že 
výstavba komunikace Kout v předpokládaných nákladech 2,4 mil. Kč by do investice zahrnuta nebyla. Kout je 
projekčně připraven a počet ”připojených” obyvatel nám tím vzroste o dalších 40.  Dle předběžných propočtů 
(projektová příprava 2. etapy dosud není ukončena) je možné celkové náklady stavby Podhoří včetně Koutu 
(vyjma komunikace v Koutu) odhadnout na cca 24,4 mil Kč, z čehož budou náklady spojené s výstavbou 
kanalizace cca 17,6 mil Kč a náklady spojené s výstavbou komunikace cca 6,8 mil. Kč. Za těchto okolností 
bychom v případě úspěchu mohli získat dotaci ve výši cca 5,28 mil. Kč a půjčku ve výši 5,28 mil. Kč. Pro 
podání žádosti o dotaci je však nutné přijmout investiční strategii, zejména pokud se týče rozložení investic 
v čase. V souladu s přijatým usnesením MZ 1156/99 je pro  Podhoří vyčleněna v ”investičním fondu” částka  
12mil Kč což by znamenalo z hlediska financování stavby celou investici rozložit do delšího období alespoň  4 
roků.  Při takovémto řešení je ovšem možné očekávat nezanedbatelné navýšení ceny stavby, což by mimo jiných 
komplikací snížilo efektivnost přijaté půjčky.  Pro omezení těchto negativních vlivů a s přihlédnutím k vůli MZ 
zrealizovat stavbu kanalizace doporučuji v případě přiznání podpory SFŽP rozložit výstavbu pouze do 2 roků 
s tím, že by se pro Podhoří z investičního fondu vyčlenilo 14 mil. Kč (tím by se snížila rezerva pro havárie o 2 
mil.), ze SFŽP bychom přijali půjčku ve výši 5,28 mil Kč splatnou v r. 2007 a doufali bychom, že konečné 
náklady budou nižší než předpokládané. V případě zamítnutí žádosti o podporu ze strany SFŽP bude celá věc 
opětovně v MZ projednána. 
 
Návrh harmonogramu prací pro případ úspěchu při vyřizování dotace: 
Podání žádosti o dotaci :                                                   09. 1999 
Projektová dokumentace pro územní řízení II. etapy:        09. 1999 
Územní rozhodnutí stavby - II. etapy:                               10. 1999                          
Projektová dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení: 01. 2000 
Vodoprávní povolení II. etapy a stavební povolení pro přípojky a přeložky sítí: 03. 2000  
Vyřízení žádosti o dotaci:                                                  03. 2000 
Zahájení 1. etapy a 1. části II. etapy výstavby:                   04. 2000 
Ukončení I etapy výstavby:                                                12. 2000 
Zahájení 2.části II. etapy výstavby a kanalizace Kout:        04. 2001 
Ukončení 2. části II. etapy výstavby a kanalizace Kout:      11. 2001 
Kolaudace stavby:                                                              12. 2001 
 
Původní návrh na Financování stavby: 
                                                                 rok 2000                rok 2001             Celkem 
Prostředky z investičního fondu města    6 890 000 Kč        6 890 000 Kč     13 780 000 Kč 
Dotace SFŽP                                          2 640 000 Kč        2 640 000 Kč       5 280 000 Kč 
Půjčka SFŽP                                           2 640 000 Kč        2 640 000 Kč       5 280 000 Kč  
Celkem                                                 12 170 000 Kč      12 170 000 Kč     24 340 000 Kč   
 
                                                                                                                    Předkládá: Ing.M.Kotek 
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Diskuze: 
Ing.Kotek - Na výstavbu v Podhoří. bylo původně vyčleněno MZ 12 mil. Kč, čerpala by se dotace i půjčka státu. 

Navrhuje celou výstavbu rozložit na 2  roky (tím by se zefektivnila půjčka státu) s tím, že by bylo 
čerpáno ne 14, ale 15 mil Kč (vzhledem ke komplikovanosti výstavby 15 mil.). Potřebný 1 mil. Kč 
navrhuje vzít z rezervy na havárie. 

MVDr.Horáková - a co když dojde a havárii ? 
Ing.Kotek - město by si  muselo vzít půjčku, pokud by se peníze nenašly. 
V.Zejda    - se domnívá, že by se nemuselo  ihned schvalovat navýšení na 15 mil., o částce by se domlouvali až 

na základě výběrového řízení. 
Ing.Kotek - při žádání o půjčku je třeba znát základní strategii - jde o to, o kolik budeme žádat, co napsat do 

žádosti, jaké prostředky budou asi potřeba. Je lepší zažádat o prostředky na celou stavbu. O příspěvek 
z prostředků SFŽP je možné požádat jen na výstavbu kanalizace. Proto jsou vyčleněny částky na 
komunikaci a zvlášť na kanalizaci. Půjčka bude úročena 3% a bude se splácet za 9 let. 

 
 
 
2.5. Rekonstrukce sítí nízkého napětí v Kuřimi  (příl. 7) 
 
Přijaté usnesení : 1176/99 - MZ schvaluje spoluúčast Města Kuřimi na pokládce kabelů nízkého napětí (pod 

povrch ulic)  v ulicích: Zahradní,  Podhoří, U rybníka, Láznisko a  Buďárkova. 
 
Hlasováno : pro 12 
 
V pondělí 23.8. proběhlo projednání dalších záměrů JME na rekonstrukcích sítí nn v Kuřimi. 
Podle původního záměru JME  by se v nadcházejícím období síť nn měla rekonstruovat ve třech etapách. 
I.  etapa zahrnuje ulice: Komenského, F. Vojty, Havlíčkovu a Dr. Vališe. 
II.  etapa zahrnuje ulice: Legionářská od ul. Popkovy po žel. most a ul Jiráskovou 
III.  etapa zahrnuje ulice: Zahradní, Farského, Štefanikovou , Husovu a zbytek ulice Legionářské. 
 
Ředitel POS JME  Ing. Tesař vyslovil předpoklad, že v příštím roce by měla proběhnout rekonstrukce ulice 
Zahradní a Štefanikové po dohodě s Městem Kuřimí též ulice Otevřené a Školní a bude-li příznivá situace snad i 
celé III. etapy.  Další etapy by pak měly proběhnout v letech následujících. Jme však v ulicích Jiráskové, Dr. 
Vališe,  Štefanikové a části ulice Zahradní z ekonomických důvodů počítá s ponecháním ”vrchního vedení” na 
betonových sloupech. Dle sdělení pana Ing. Tesaře by k položení kabelu do země v těchto ulicích mohlo dojít za 
předpokladu, že by Město Kuřim neslo rozdíl v nákladech na rekonstrukci vrchního vedení a kabelizací. Jme 
rovněž z ekonomicko provozních důvodů odmítla požadavek na kabelizaci ulic Podhoří, U rybníka, Láznisko a 
Buďárkovu. Náklady na kabelizaci těchto ulic by muselo nést plně Město Kuřim. 
 Považuji za vhodné, pokud se bude síť nn rekonstruovat, aby byla z hlediska vzhledu ulic, spolehlivosti sítě a 
nákladů na údržbu, zejména veřejného osvětlení provedena kabelizací do země i za cenu určitých nákladů pro 
město Kuřim. Předpokládám, že by v příštím roce mohlo dojít k realizaci III. etapy, což by v případě 
”spoluúčasti” města na výstavbě nn znamenalo navýšení nákladů pro město oproti nákladům na budování 
veřejného osvětlení   cca  o 839 000 Kč a v případě kabelizace ulic Podhoří, U rybníka, Láznisko a Buďárkova o 
dalších 1 075 tis. Kč.  

                                                                                                  Předkládá:Ing.M. Kotek 
                                                                                                  Vyřizuje: P. Kříž 

 
Změny: 
Ing.Kotek - žádá  o každé ulici uvedené v návrhu usnesení hlasovat zvlášť (pro vedení kabelu pod povrchem). 
Hlasováno :  ul.Zahradní - pro 11 
  Štefánikova - pro 6 - neschváleno 
  Dr.Vališe    - pro 3 - neschváleno 
  Jiráskova     - pro 1 – neschváleno 
  Ul.Podhoří, U rybníka, Láznisko a Buďárkova – pro 12 – schváleno 
 
 
2.6. Změna plánu investic č.8 (příl.15) 
 
Přijaté usnesení : 1177/99 - MZ schvaluje změnu č. 8 plánu investic se změnami. 
 
Hlasováno : pro 12 
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Změna č. 8 předpokládá změnu priorit z 5 na 3 u položek č. 62, 64, 65, tj. výstavba osvětlení v Blanenské ulici 
od TOS po Prefu, a stavbu autobusových ostrůvků u rozcestí k Prefě a u polikliniky. Záměrem změny je zahájit 
přípravné a projektové práce tak, aby bylo možné vyčíslit celkové náklady na dílo a jednat s dalšími partnery o 
spoluúčasti na investici. 
Změna dále předpokládá projektovou přípravu na výstavbu veřejného osvětlení v ulicích dle přílohy, která 
souvisí s plánovanou rekonstrukcí sítí nízkého napětí v Kuřimi. 
 
Změny :  
Rekonstrukce veřejného osvětlení nebude provedena  v ul. Štefanikova, Jiráskova a Dr.Vališe (základě  

neschválené kabelizace uvedených ulic předchozím hlasováním). 
 

Předkládá: Ing.M.Kotek 
        Vyřizuje : Ing.Dokládalová 
 
Ing.Kotek - osvětlení na ul. Blanenské je potřeba - je velmi frekventovaná. Předpokládá oslovit firmy ke 

spoluúčasti na financování.  
 
 
Přestávka 18:45 - 19:00. 
Během přestávky odešel Dr.Holman – přítomno 11 členů MZ. 
 
 
 

3. Finanční záležitosti 
 
3.1. Výsledky hospodaření za I. pololetí 1999 (příl. 8A,B.C) 
 
Přijaté usnesení : 1178/99 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí 1999. 
 
Hlasováno : pro 11 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města za I. pololetí 1999.  

I. čtvrtletí 1999 I. pololetí 1999
Kč Kč

Příjmy 20 885 160,88 88 600 210,51
Výdaje 20 394 319,44 58 885 770,74
Příjmy mínus výdaje 490 841,44 29 714 439,77
Příjmy ze splátek půjček 385 000,00 550 000,00
Výdaje ze splátek půjček 417 000,00 834 000,00
Přebytek 458 841,44 29 430 439,77
Účetní přebytek z roku 1998 9 152 000,00 9 152 000,00
Přebytek celkem 9 610 841,44 38 582 439,77  
Z výše uvedené tabulky vyplývá plusové hospodaření města.  
Za I. pololetí činily výdaje na investice celkem 13 028 712,03 Kč. Z této částky byly hrazeny 2 mil. Kč (požární 
vozidlo) z dotace, v oblasti bydlení bylo proinvestováno 2 966 915,10 Kč a ostatní investice byly 8 061 796,93 
Kč. 
Následující graf zobrazuje průběh použitelného zůstatku finančních prostředků města na jeho bankovních účtech. 
Použitelný zůstatek je součet konečných stavů účtů města Kuřim očištěný o účty Správy bytů, Fondu rozvoje 
bydlení, Sociálního fondu a příjmy z prodeje akcionářských práv. 
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Stavy použitelného zůstatku na bankovních účtech 
města Kuřimi.
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      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák starosta města 
Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí finančního odboru 

 
Ing.Novotná – připomínka : formulář ke sledování rozpočtu města zpracovaný p.Z.Křížem (dle usnesení MR 

č.361/99) nesplňuje svůj účel a její představy. Navrhla přítomnému p.Z.Křížovi, nyní 
pracovníkovi OKÓ Brno – venkov schůzku, na které by předmětný formulář dopracovali. 

 
 
 
3.2. Fy - Ing.Stanislav Dvořák - překlenovací půjčka  (příl.12) 
 
Bod  stažen předkladatelem z jednání neboť město dnešním dne obdrželo dotaci. 
 
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). Půjčka bude poskytnuta v říjnu 99. 

 
Na minulém jednání nebyla odsouhlasena půjčka, neboť pro ni nehlasovali lidé, kteří chtěli její poskytnutí 
odložit až na říjen. Doba pokročila, město má v rukou oficielní příslib této dotace, ale peníze dosud nejsou, a 
proto je půjčka aktuální i s říjnovým termínem 
 
Původní důvodová zpráva 
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,  
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4. MTCK (příl. Č. 9) 
 
Přijaté usnesení : 1179/99 - MZ schvaluje změnu ceny za užívání kabelové televize dle bodu A1 zprávy od 

1.1.2000 a  schvaluje modernizaci TKR dle bodu A1 zprávy. 
 
Hlasováno : pro 11 
 
 MTCK předkládá svému zřizovateli a vlastníku materiál, který se týká modernizace TKR. Minulému 
jednání MZ byla předložena zpráva, která naznačovala směr vývoje kuřimské kabelovky. Na základě uveřejnění 
v infokanálu reagujeme na četné připomínky z řad občanů. Po této reakci veřejnosti lze předpokládanou 
modernizace rozdělit do tří směrů: 

A) Úprava programové TV nabídky. 
B) Zobousměrnění sítě s následným variabilním využitím. 
C) Provozování městského rozhlasu po TKR. 

  
adA) Modernizace 

1. Zachování současného stavu programové nabídky, při postupné modernizaci  provozního zařízení 
(Postupná obměna rozvaděčů, zesilovačů, přijímačů, ....) 

 Cena investic: Dle rozsahu obměny zařízení, hrazeno z provozních výdajů. 
 
 Poplatky: z 62,- Kč na 73,- Kč měsíčně - z 700,- Kč na 840,-Kč ročně  

Odůvodnění:  Nárůst cen ochranných svazů, materiálu a služeb. Oproti minulosti 
/záruční doba/ bylo nutno posílit stav pracovníků o technika v hlavním pracovním 
poměru. Praxe v provozu TKR ukázala, že rozsah provozní údržby TKR je podstatně 
náročnější než v záruční době, kdy údržbu prováděla dodavatelská firma zdarma. 

 
2.Aktivní filtrování : Zavedení placené programové nabídky cca 7 programů. Způsob dodávky 

uživatelům aktivním filtrováním po přeskládání současné programové nabídky mezi 
jednotlivými kanály s využitím tzv S-pásem pro základní nabídku. 

Cena investic: cca 950 tis.Kč při 500tech přihlášených, každý další přihlášený nárůst o 500 Kč 
Poplatky: Za základ viz bod A1). Poplatek za připojení k rozšířené nabídce 500 Kč, měsíční 

poplatek 140 Kč za nadstavbu. 
 Podmínky: Půjčka města dceřiné s.r.o. 950 000 Kč, splatnost 5 let, úrok dle povodňových  

dluhopisů, rovnoměrné měsíční splátky. 
 

3.Kódovací zařízení:Zavedení placené programové nabídky cca 7 programů. Způsob dodávky 
uživatelům kódovacím zařízením ANTIK. (Signál se na straně dodavatele kóduje a 
na straně odběratele dekóduje. 

Cena investic: cca 4 mil.Kč při 500tech přihlášených, každý další přihlášený nárůst o 6 000 Kč. 
Poplatky: Za základ viz bod A1). Poplatek za připojení k rozšířené nabídce 500 Kč, měsíční 

poplatek 266 Kč za nadstavbu. 
Podmínky: Půjčka města dceřiné s.r.o. 4 000 000 Kč, splatnost 5 let, úrok dle povodňových 

dluhopisů, rovnoměrné měsíční splátky. 
 
Odůvodnění : Nasazení navrhovaného zařízení do naší kabelové televize může zásadně změnit postoj 
jednotlivých uživatelů. Toto zařízení umožňuje sestavení libovolné nabídky. Princip spočívá ve stanovení 
základní nabídky (ČT1, ČT2, NOVA, INFOKANÁL - cena cca 62 Kč) a k této základní nabídce si uživatel 
vybere programy dle vlastního uvážení. Na provozovateli je pouze stanovení ceny jednotlivých programů. 
Výsledná cena je aritmetickým součtem, který se provede sám uživatel, 
 
Ad B)  

S blížícím se koncem monopolu v telefonii a v nárůstu využívání internetu se projevuje v jednotlivých 
kabelových společnost nový trend, a to využití kabelových sítí i v opačném směru od zákazníka k dodavateli. 
Kuřimský rozvod byl postaven jako jednosměrný s nižším výkonovým stupněm v oblasti zesilovačů v pásmu od 
5 do 650 MHz. Normální stav pro obousměrné sítě je využití zesilovacích systémů v pásmu od 5 do 850 MHz. 
Výhodou v našem městě je téměř stoprocentní připojení domácností a zavedení rozvodů v celém městě, kromě 
výrobní zóny.  Tato skutečnost dává dobré předpoklady pro efektivní využití vložených rozvojových investic. 
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 Modernizace: V současnosti probíhají projektové práce na zobousměrnění trasy mezi hlavní přijímací 
stanicí a Městským úřadem. Zobousměrnění této trasy je důležité pro odzkoušení přenosu dat po těchto kabelech. 
Následným postupným zobousměrněním všech kabelových rozvodů umožníme: 
 - Propojení organizací města po této síti. 
 - Připojení domácností k  internetu, 

-Od roku 2001, kdy končí monopol TELECOMu, i možnost připojení k jakémukoliv telefonnímu 
operátoru. 

 - Telefonování v interní kuřimské kabelové síti za poplatky stanoveném majitelem sítě. 
Cena je odvislá od rozhodnutí majitele, kolik finančních prostředků uvolní buďto pro postupné nebo plošné 
zavedení. 
 
Ad.C) 

Provozování městského rozhlasu po TKR je odvislé od zobousměrnění trasy mezi hlavní přijímací 
stanicí a Městským úřadem. Po tomto prvním kroku je možné začít s postupným osazováním a napojováním 
reproduktorů do kabelové sítě. Zavedení rozhlasu do kabelové sítě umožní jeho šíření i do televizních přijímačů 
např. v INFOKANÁLU nebo do rozhlasových přijímačů. Tímto budou odstraněny z města veškeré městské 
nadzemní rozvody a hlášení rozhlasu bude konečně slyšet i na Podlesí.. Sloučením vysílání městského rozhlasu 
s vysíláním INFOKANÁLU bude umožněno reprízování tohoto rozhlasového vysílání bez lidské obsluhy.  
Cena je odvislá od rozhodnutí majitele, kolik finančních prostředků uvolní buďto pro postupné nebo plošné 
zavedení. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : Z.Kříž 
 
 
Dr.Poledňák - vykázaný zisk  MTCK  vyplývá z předplacení služeb.  
Z.Kříž       -  potvrdil, že koncem roku bude hospodaření MTCK vykazovat ztrátu. 

        Dále informoval o možnostech rozvoje a využití kabelové televize. 
Dr.Poledňák - souhlasí se zvýšením ceny  a modernizací dle bodu A 1) předloženého materiálu. Nesouhlasí  

podílem města  na modernizaci (bod A2-3). Provoz by měl být samofinancovatelný. 
Jan Brabec - obává se zavedení tzv. S-pásem (bod A2) - problémy by byly se staršími televizory. 
 
Dr.Poledňák informoval o souhlasu přednosty OKÚ Ing.arch.V.Růžičky k výkonu funkce jednatele MTCK  

p.Z.Křížem pouze do 31.12.1999. Město bude muset najít nového  jednatele společnosti. 
 
 
 

5. Různé 
 
5.1. Smluvní vzory - Patria Asset Management (příl. 12) 
 
Přijaté usnesení : 1180/99 - V návaznosti na své usnesení 1146/99 MZ schvaluje znění smlouvy a plných mocí 

(Patria Asset Management a.s.- správa finančních aktiv). 
 
Hlasováno : pro 11 (jeden hlasování nepřítomen) 
 
Na doporučení právního odboru jsou předkládány MZ k odsouhlasení smlouva a plné moci v čase, kdy již byly 
podepsány, ale dosud se neuskutečnil podle nich převod finančních prostředků. V případě zásadní námitky ze 
strany zastupitelstva je možné ještě usilovat o změnu. 

Předkládá a vyřizuje RNDr.I.Poledňák 
 
 
5.2. Varianty řešení organizační struktury stávající Okresní knihovny (příl.č.10A,B,C,D). 
 
Přijaté usnesení : 1181/99 -  
K návrhu na transformaci Okresní knihovny MZ v Kuřimi: 
 Město Kuřim v hlubokém a neformálním slova smyslu, konstatuje svoji trvalou a plnou odpovědnost za 

existenci a soustavný rozvoj místní knihovny v Kuřimi. 
 Městské zastupitelstvo považuje navrhované změny organizační struktury Okresní knihovny v základních 

rysech za racionální a v dlouhodobé perspektivě za přirozené a jediné možné. 
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 Městské zastupitelstvo nesouhlasí se započetím změn v současné době, neboť v důsledku stávajících 
rozpočtových pravidel nemá město zajištěny daňové příjmy srovnatelné s obdobnými obcemi jiných okresů a 
dosavadní zkušenost s dělením územně vyrovnávací dotace na okrese Brno-venkov neposkytuje městu  
stabilní finanční zázemí. 

 
Hlasováno : pro 11 
 
A) Důvodová zpráva předkládaná k jednání rady tajemníkem MěÚ 

Současný stav českého knihovnictví vychází ze zákona č. 53/1959 Sb. o knihovnách, ze zákona č. 
89/1995 Sb. o státní statistické službě a z Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program 
statistických zjišťování na příslušný kalendářní rok. V praxi to znamená, že v našem okrese působí Okresní 
knihovna Brno – venkov ( dále OK ) s pobočkami ve 13 větších městech okresu, kde pracují profesionální 
pracovníci, v dalších 88 obcích pracují neprofesionální pracovníci. Celkem spadá pod Okresní knihovnu Brno – 
venkov 101 knihoven ve městech a obcích, dalších 36 je zřízeno přímo obcemi. Organizační struktura OK Brno-  
venkov je součástí přílohy. 

Dne 7.6.1999 došel na MěÚ Kuřim dopis, podepsaný předsedou kulturní komise Okresního shromáždění 
Františkem Kopeckým a vedoucím referátu regionálního rozvoje OkÚ Brno - venkov Ing. Ivo Minaříkem, který 
informuje o dalších možných variantách v organizační struktuře OK. Tyto kroky vzešly z připomínek při 
projednávání návrhu rozpočtu Okresního úřadu Brno – venkov pro rok 1999, které se dotýkaly případné 
delimitace OK. Z tohoto dopisu vyplývá, že je na zvážení obecních zastupitelstev, jak se k delimitaci postaví a 
zároveň předkládá řešení v případě delimitace ve dvou variantách.  

V současné době je OK ústřední knihovnou a pro menší knihovny zajišťuje následující činnosti: 
doplňování a zpracování knihovního fondu včetně katalogizace a rozvozu do knihoven, bibliograficko – 
informační služby, odborné poradenství, nákup a distribuce tiskopisů a pomůcek, vedení personální a mzdové 
agendy pracovníků a proplácení mezd. Z rozpočtu obce se hradí pouze provozní náklady ( teplo, voda , el. 
energie a opravy ), ostatní náklady hradí rozpočet OkÚ. 
 
V úvahu připadají dvě možné varianty budoucího fungování OK  
1. OkÚ by zřídila organizaci, která by zabezpečovala stejné služby jako dosavadní OK, jednotlivé knihovny by 

byly delimitovány pod správu jednotlivých obcí a fungovaly by jako příspěvkové, rozpočtové nebo zálohové 
organizace. Obce by hradily nákup a zpracování knihovního fondu včetně katalogizace a nákup a distribuci 
tiskopisů, pomůcek a vybavení. Služby vyplývající ze zákonů by byly hrazeny z rozpočtu OkÚ. 

2. Okresní systém by byl zrušen. V 6 regionech by zastávaly funkci OK stávající  knihovny. V tomto případě 
by OkÚ přispíval pouze na činnost vyplývající ze zákona a ostatní služby by hradily obce. 

Kuřimská knihovna sídlí na ul. Popkova 1006 a je jednou z pobočkových knihoven OK. V současnosti 
její provoz zajišťují tři pracovnice pod vedením paní Štěpánové. Knihovna v současné době disponuje asi 24 500 
knihami a odebírá asi 40 periodik. Jako placenou službu poskytuje i přístup na internet.. 

Je na zvážení MR a následně MZ, pro jakou alternativu fungování knihovny se rozhodnou. Lze ovšem 
předpokládat, že varianta zachování stávajícího stavu je variantou nejoptimálnější. Je to totiž varianta, při které 
jsou některé činnosti výše popsané prováděny odborníky pouze na úrovni OK, v ostatních variantách by tyto 
činnosti přecházely na každou ( větší ) knihovnu, což sebou samozřejmě nese zvýšené náklady, a proto je tato 
varianta pro obce také ekonomicky nejvýhodnější. Dalším argumentem pro tuto variantu je nejistota v organizaci 
státoprávního uspořádání, po vzniku VÚSC může dojít k zastavení financování knihoven z rozpočtu OkÚ. Tento 
stav vyhovuje i samotným čtenářům, protože panuje spokojenost s poskytovanými knihovnickými službami.    
 
 Problematika byla projednána na zasedání MR, která svým usnesením č. 387/99 doporučuje 
zastupitelstvu se změnám do budoucna neuzavírat, ale momentálně je neschvalovat, neboť nejsou zajištěny 
odpovídající příjmy. Navrhované usnesení MZ je zároveň pobídkou  OkÚ, k nalezení stabilního a důstojného 
algoritmu k dělení územně vyrovnávací dotace. 

   Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
 
 
 
5.3. Petice občanů - nám.1. května 1304, 1305, 1306 (příl. 13)  
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje odpověď na podnět občanů ve věci komunikačního napojení dvorní části 

polyfunkčního domu na nám. 1. Května 1306. - pro 6 
 
Hlasováno o přijetí  odpovědi A) - pro 4 - neschváleno 
Hlasováno o přijatí  odpovědi B) - pro 2 - neschváleno 
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Návrh odpovědi A) 
Vážení spoluobčané, 

je nám nesmírně líto, že zažíváte popisované nesnáze. Avšak při nejlepší vůli nemůžeme přistoupit na 
Vaši variantu příběhu a jednoduše vystavět z peněz obecních, to co měl z peněz Vašich vystavět investor Vašeho 
bydlení. V ceně Vašeho bydlení, tak jak nám je známa z inzerce investora a srovnáme-li ji s cenami ostatních 
investorů v Kuřimi, by dle našeho názoru měly být obsaženy i náklady na inženýrské sítě a výstavbu obslužných 
komunikací. Inženýrské sítě však zajistilo město, město staví komunikaci přilehlou k východní straně objektů a 
město pracuje v součinnosti s investorem výstavby obchodního domu Mana na výstavbě komunikace sousedící s 
centrální plochou náměstí. Ptáte-li se vy dnes a ve sboru, proč že se již druhým rokem musíte brodit v blátě 
stavíme se i my plně s Vámi na Vaši stranu barikády a společně s Vámi se i my ptáme investora proč, že se 
občané žijící v domě č.p. 1304 až 1306 stále brodí v blátě, když cena jejich bydlení byla více než v místě 
obvyklá a navíc město již poskytlo na jednu bytovou jednotku více než ________.tis. Kč. 

Použili jsme ve vyjádření jistou míru nadsázky, ale doufáme, že díky ní bude Vámi lépe pochopena 
skutečná rovina problému, kterou je prostá snaha investora po uchopení většího kusu ze společného obecního 
krajíce. 

Nemáme Vám za zlé, že jste tuto situaci ihned nepochopili neboť uznáváme, že úroveň demagogie, se 
kterou jste konfrontováni je vysoká a téměř se blíží reálněsocialistickému umění. My ovšem máme s tímto 
dlouhodobé zkušenosti, naučili jsme se ve spletích výkřiků rozlišovat podstatu problému a nemějte nám za zlé 
naopak i vy, že nepodlehneme nátlaku a zbude-li skutečně na obci, aby Vám zajistila veškeré obslužné 
komunikace k Vaším domům stane se tak v postupných krocích. 

Dovolte na závěr krátkou poznámku Vám několika z úctyhodného počtu signatářů petice, kteří nejste 
s investory příbuzní ani v pracovně podřízeném vztahu. Vás několik jste veskrze lidé, kteří se v dobré naději 
přistěhovali do Kuřimi a jste neznalí místních poměrů. Do budoucna si dovolujeme Vám doporučit abyste 
uvažovali samostatně, více počítali a sehnali si více informací o lidech s nimiž se podepisujete pod zdánlivě 
společnou věc. 

       Předkládá a vyřizuje :RNDr.I.Poledňák 
 
Návrh odpovědi B) 
”Městské zastupitelstvo se seznámilo s obsahem Vašeho podnětu ve věci komunikačního napojení dvorní části 

polyfunkčních domu na nám. 1. května a sděluje Vám následující: 
  
 Komunikační napojení polyfunkčních domů, včetně ostatních úprav, řeší zpracovaný projekt 
s předpokládaným nákladem 3276 tis. Kč. Z tohoto projektu je nyní realizováno komunikační napojení východní 
části těchto objektů, a jak uvádíte, město s ohledem na další úkoly nemá dostatek finančních prostředků 
k provedení celého projektovaného záměru. 
  

Z uvedené informace plyne, že město přepokládá, že komunikační napojení bude mít charakter místní 
komunikace, které jsou dle platné právní úpravy ve vlastnictví obce. S ohledem na požadovanou jednotu 
vlastnictví pozemku a na něm umístěných staveb (komunikací) by požadovaným převodem těchto pozemků do 
Vašeho vlastnictví došlo k narušení této jednoty.  

 
Pokud by se město rozhodlo pro řešení, podle kterého by předpokládaná komunikace byla zařazena do 

kategorie účelových komunikací, mohlo by přistoupit k převodu těchto pozemků a umožnit Vám tak realizovat 
tuto komunikaci vlastním nákladem na vlastním pozemku. S vlastnictvím účelové komunikace je však spojena 
řada povinností, jejichž plnění by Vám pak náleželo. K takovému rozhodnutí městské zastupitelstvo nemůže 
přistoupit bez odborného posouzení této věci příslušnými odbory a komisemi, což nebylo možné v zákonné lhůtě 
stanovené pro vyřízení Vašeho podnětu provést. Po náležitém posouzení této věci budete o našem rozhodnutí 
informování. 

 
Pokud jde o provizorní zpevnění těchto ploch štěrkovým posypem, ani to nám provozní část městského 

rozpočtu neumožňuje.” 
        Předkládá : P.Vodka 
 
Dr.Poledňák - Návrh odpovědi B) neobsahuje, že město zainvestuje inženýrské sítě, ale investor by měl zajistit 

přístupovou komunikaci k zadnímu traktu. 
P.Vodka – v petici nežádají vybudování silnice, ale provizorní komunikaci. Lze projednat, aby tato komunikace 

byla zařazena do účelových komunikací a  převedena do majetku žadatelů. 
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5.4. Petice obyvatel ulic U rybníka, Buďárkovi a části Podhoří (příl.16) 
 
Přijaté usnesení : 1182/99 - K petici občanů č.j. 4371/667/99 MZ žádá obyvatele ulic U rybníka, Buďárkova a 

části Podhoří o trpělivost ve věci problémů spojených s nezpevněnou komunikací.  Na 
přípravě investice, která bude řešit i  tento problém se usilovně pracuje. 

 
Hlasováno : pro 11 
 
Obyvatelé výše uvedených ulic zaslali na město petici, v níž žádají  alespoň provizorní opravu  místních 
komunikací, osazení značky zákaz vjezdu   s dodatkem pro dopravní obslužnost a omezení rychlosti na 10 
km/hodině. 
 
Diskuze:  
Ing.Kotek – komunikace  bude řešena komplexně při stavbě kanalizace. 
MVDr.Horáková - obyvatelé  ul. U rybníka mě kontaktovali a  žádali zjednosměrnění ulic,  omezení rychlosti a 

opravu položením recyklátu. 
Dr.Poledňák - recyklát  není vhodný položit na kamenohlinitý povrch v tenké vrstvě – zasypat díry,  musí se 

položit min. ve výšce 8 cm. 
Ing.Krupica - navezení recyklátu je nevhodné, stačilo by  omezení rychlosti. 
Ing.Kotek    - navrhuje neosadit značku zákaz vjezdu dle žádosti, ale jen omezení rychlosti na 20 km/hod. 
V.Zejda       - všechny tyto problémy se řeší výstavbou kanalizace - postup rekonstrukce byl již schválen. 
Dr.Poledňák - navrhuje uvažovat  v projektu ulice s retardéry pro omezení rychlosti. 
 

Předkládá: Ing.M.Kotek  
 
 
5.5. Program Podnikatelský OBOLUS (příl.14) 
 
Přijaté usnesení : 1183/99 - MZ schvaluje převod finančních  prostředků ve výši 30.179,- Kč pro ZŠ 

Komenského na pochůznou izolaci sklepů a garáže a zprovoznění dešťové kanalizace, 
včetně úpravy zpevněné plochy (podnikatelský OBOLUS). 

 
Hlasováno : pro 11 
 
Dne 2.9.1999 se dostavil podnikatel – fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS v celkové výši 30.179,- Kč pro ZŠ Komenského na pochůznou izolaci sklepů 
a garáže a zprovoznění dešťové kanalizace vč. Úpravy zpevněné plochy. 
 
        Předkládá : RNDr. I.Poledňák 
        Vyřizuje : Mgr.A.Trtílková 
 
 
5.6.  Vyhlášení VŘ na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti 
Přijaté usnesení : 1184/99 - MZ vyhlašuje III. kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti v r. 1999. Termín odevzdání žádostí  na podatelnu 
MěÚ Kuřim do středy 29.9.1999. 

 
Hlasováno : pro 11 
 
Starosta vyhlásil  další kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti města Kuřimi. Žádosti  je možné podávat na podatelnu MěÚ Kuřim do  středy 29.9.1999. 
 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje : SO 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 

 17



1157/99  
MZ schvaluje výkup pozemku p.č.  2972 v k.ú. Kuřim o výměře 14727 m2 (prost práv třetích osob) z majetkové 
podstaty TOS Kuřim a.s. v konkursu za cenu dle zápisu. 
 
1158/99  
MZ schvaluje adresný pronájem  místnosti v objektu MěÚ v Kuřimi, dv. č. 120 o výměře 16 m2 na každé úterý 
a čtvrtek v roce, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 2.110,- Kč/rok s 
roční valorizací + služby 3.467,-Kč/rok s roční úpravou dle aktuálních sazeb  JUDr. Aleši Habánovi, bytem 
Tišnov, Cihlářská 881, za účelem zřízení kanceláře pro informační, podnikatelský  a poradenský servis. 
 
1159/99  
MZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu z  Fondu  pro podporu bytové 
výstavby dle vyhlášky Města Kuřimi č. 4/97 ze dne 25. 8. 1997 po novele č. 3/98. Žádosti o půjčku se 
předkládají   na předepsaném formuláři do 15.10. 1999. 
 
1160/99  
MZ vyhlašuje veřejnou nabídku na  odprodej bytu I. kategorie, cihlový, 2+1, Bezručova č. 844, Kuřim. 
Předmětný byt je t.č. užíván bez právního důvodu, ale k dispozici se dává pravomocné rozhodnutí soudu o 
vyklizení bytu bez náhrady. Nabídková cena činí 350 tis., nabídky se přijímají na podatelně MěÚ Kuřim do 
pátku 8.října 1999. 
 
1161/99  
MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části cca 40 m2 pozemku PK 2438 k.ú. Kuřim  MVDr. Jiřímu 
Pikulovi, bytem Kuřim, Zahradní 560, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem + daň z převodu. 
 
1162/99  
MZ schvaluje záměr na adresný odprodej části cca 35 m2 pozemku PK 2438 k.ú. Kuřim panu Janu Boleslavovi, 
bytem Kuřim, Tyršova 2, za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s převodem + daň z převodu. 
 
1163/99  
MZ schvaluje záměr na adresný odprodej cca 10 m2 pozemku p.č. 1782 k.ú. Kuřim Jihomoravské energetice 
a.s. Brno pro zřízení nové trafostanice za cenu 200,-/m2 + náklady spojené s převodem + daň z převodu. 
 
1164/99  
MZ doplňuje své usnesení č. 1138/99 a vyhlašuje veřejnou nabídku na odprodej objektu občanské 
vybavenosti na ul Brněnská 200  v Kuřimi. Nabídky je možno podat do 15.10.1999 na MěÚ v Kuřimi.  
 
1165/99  
MZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Kuřimi č.5/99, kterou se mění a doplňuje obecně závazná 
vyhláška č. 1/95 ze dne 27.3.1995 o vytvoření a použití účelových prostředků ”Fondu rozvoje bydlení” na území 
města se - změnou. 
 
1166/99  
MZ schvaluje adresný záměr na odprodej části pozemku  ve zjednodušené evidenci – parcely původ PK čís. 
1822 k.ú.Kuřim, nově označená GP 1198-164/99 z 13.8.1999 jako  parc.č. 3204/13 k.ú.Kuřim o výměře 666 m2 - 
orná - Janu Vozdeckému, Kuřim, Šmeralova 1044, za cenu dle znaleckého posudku + náklady spojené 
s převodem + daň z převodu nemovitosti 
 
1167/99  
MZ schvaluje záměr na odprodej části cca 32 m2 pozemku p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim manželům ing. Ctiradu 
Štěpánkovi a MUDr. Dagmar Štěpánkové, bytem Kuřim, Na Královkách 935 za cenu 100,- Kč/m2 + daň z 
převodu a náklady spojené s převodem. V případě odprodeje bude k pozemku zřízeno věcné břemeno, 
spočívající v právo vstupu vlastníků přilehlých garáží a jimi pověřených osob za účelem oprav a udržování 
těchto garáží. 
 
1168/99  
MZ schvaluje upuštění od penalizace za nezaplacený nájem a služby  po SD Konzum Brno té společnosti, která 
převezme  od SD Konzum Brno závazky vůči městu Kuřim. 
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1169/99  
MZ bere na vědomí přechod užívacího práva k nebytovým prostorům č. 841/9, 843/8 o celkové výměře 550,05 
m2 vyplývajícího z nájemní smlouvy NS ze dne 20.12.96 uzavřené mezi Městem Kuřim a SD Konzum Brno, 
Sukova 2 na společnost, která  převezme závazky SD Konzum vůči městu 
 
1170/99  
MZ schvaluje vyhlášku  č.6/99 , kterou se schvaluje změna č. I vyhlášky č. 9/98 o územním plánu města 
Kuřimi. 
 
1171/99  
MZ bere na vědomí bez připomínek zprávu o projednání studie zástavby lokality B 6.1. Kuřim Podlesí - I. 
etapa. 
 
1172/99  
MZ konstatuje zájem města Kuřimi o nabytí státních pozemků v lokalitě Kuřim-Podlesí, určených územním 
plánem k výstavbě objektů bydlení  
 
1173/99  
V návaznosti na usnesení čís. 1172/99 MZ schvaluje záměr Ing. Martiny Bojanovské na společný postup města 
a soukromých investorů ve věci zajištění technické infrastruktury pro připravovanou výstavbu rodinných domů 
v lokalitě Kuřim-Podlesí s tím, že náklady města budou průběžně hrazeny z částečného prodeje předmětných 
pozemků. 
 
1174/99  
MZ souhlasí v  případě podpory stavby kanalizace na ul.Podhoří ze strany SFŽP s rozdělením  stavby 
v předpokládané výši investičních prostředků 24,4 mil. Kč do 2 etap (roků)  s tím, že do této investice bude 
zahrnuta i ulice Kout.  
 
1175/99  
MZ schvaluje změnu v usnesení MZ 1156/99 o rozdělení prostředků získaných z prodeje akcií JME v bodě 1 
(ul.Podhoří) - z původně 12 mil. Kč na 15 mil. Kč a v bodě 4 (havárie) se vypouští. 
 
1176/99  
MZ schvaluje spoluúčast Města Kuřimi na pokládce kabelů nízkého napětí (pod povrch ulic)  v ulicích: 
Zahradní,  Podhoří, U rybníka, Láznisko a  Buďárkova. 
 
1177/99  
MZ schvaluje změnu č. 8 plánu investic se změnami. 
 
1178/99  
MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města za I. pololetí 1999. 
 
1179/99  
MZ schvaluje změnu ceny za užívání kabelové televize dle bodu A1 zprávy od 1.1.2000 a  schvaluje 
modernizaci TKR dle bodu A1 zprávy. 
 
1180/99  
V návaznosti na své usnesení 1146/99 MZ schvaluje znění smlouvy a plných mocí (Patria Asset Management 
a.s.- správa finančních aktiv). 
 
1181/99 - 
K návrhu na transformaci Okresní knihovny MZ v Kuřimi: 
 Město Kuřim v hlubokém a neformálním slova smyslu, konstatuje svoji trvalou a plnou odpovědnost za 

existenci a soustavný rozvoj místní knihovny v Kuřimi. 
 Městské zastupitelstvo považuje navrhované změny organizační struktury Okresní knihovny v základních 

rysech za racionální a v dlouhodobé perspektivě za přirozené a jediné možné. 
 Městské zastupitelstvo nesouhlasí se započetím změn v současné době, neboť v důsledku stávajících 

rozpočtových pravidel nemá město zajištěny daňové příjmy srovnatelné s obdobnými obcemi jiných okresů a 
dosavadní zkušenost s dělením územně vyrovnávací dotace na okrese Brno-venkov neposkytuje městu  
stabilní finanční zázemí. 
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1182/99  
K petici občanů č.j. 4371/667/99 MZ žádá obyvatele ulic U rybníka, Buďárkova a části Podhoří o trpělivost ve 
věci problémů spojených s nezpevněnou komunikací.  Na přípravě investice, která bude řešit i  tento problém se 
usilovně pracuje. 
 
1183/99  
MZ schvaluje převod finančních  prostředků ve výši 30.179,- Kč pro ZŠ Komenského na pochůznou izolaci 
sklepů a garáže a zprovoznění dešťové kanalizace, včetně úpravy zpevněné plochy (podnikatelský OBOLUS). 
 
1184/99  
MZ vyhlašuje III. kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti v r. 1999. Termín odevzdání žádostí  na podatelnu MěÚ Kuřim do středy 29.9.1999. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení . pro 11 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 20:10 hodin. 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
V Kuřimi dne 6.9.1999 
Zapsala : D.Stražovská 
 
 

Ověřovatelé 
 
 
 
Dr.Ing.Jiří Marek         Miloš Kotek 
 
 
Přílohy : 
-     Pozvánka 
1, 1A,B  - Majetkoprávní úkony 
2, 2A,B - Vyhláška č.5/99,  
2C  - připomínky OKÚ k vyhlášce (2A) 
3, 3A - Schválení konceptu  a návrhu změny č. I. ÚP 
4,4A - Studie zástavby lokality B 6.1. Podlesí, graf. příloha 
5, 5A - Bytová výstavba v lok. Podlesí 
6 - Výstavba kanalizace Podhoří 
7 - Rekonstrukce  sítí nn 
8, 8A-D - Výsledky hospodaření za I.čtvrtletí 
9 - MTCK 
9A - OKÚ – souhlas zaměstnavatele s jinou výdělečnou činnosti Z.Kříže 
10 - Varianty organizač. Struktury Okresní knihovny 
11 - Majetkoprávní úkony - Vozdecký 
12 - Ing.S.Dvořák .- žádost o překlenovací půjčku, Patria Asset Management - smlouva 
13 - Petice občanů nám.1. května 
14 - Podnikatelský OBOLUS 
15 - Změna plánu investic č.8 
17 - Karlova pekárna – žádost o prominuté penále 
18 - Majetkoprávní úkony- Štěpánovi 
19 - Pivovarčíková – veřejná nabídka na prodej bytu 
-    Oznámení o záměru na prodej nemovitosti – nebytové prostory Bezručova č. 841-4 
- Návrhy usnesení návrhové komise 
- Prezenční listiny 
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