
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 11 / 99 
 

ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 18.10.1999 
 

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

 
                   Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
Omluveni :   PaedDr.D.Holman, MVDr.L.Horáková 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.H.Novotná a M.Uchytil 

        Hlasováno : pro 10 
 

Návrhová komise :   Marek, Krupica 
       Hlasováno : pro 9 

 
Program :  1.    Majetkoprávní úkony 

2. Vyhlášky města 
3. Audit  hospodaření města za r. 1998 
4. FRB – II. kolo výběrového řízení 
5. TKR – pronájem části  frekvenč. pásma kabel. televize 
6. Změna plánu investic č.9 
7. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
8. Různé  

 
 
Starosta zahájil jednání v 17:00 a požádal MZ o malou změnu v jednání – na jednání se dostavil Doc.Dr.Ludvík 
Novák Csc. s informací  o plánech rozšiřování závodu firmy AMP v Kuřimi. 
 
Program schválen. 
Přítomno 10 členů, městské zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Doc.Novák - AMP je připravena k rozšíření  svého závodu v Kuřimi. Dnes má ve výrobě 800 zaměstnanců. 

Lokalita v Kuřimi je jednou z nejzajímavějších, prošla certifikáty „IZO“.  Kvalita výrobků je 
velmi dobrá - na 1 mil. výrobků  jsou 3 zmetky. V Kuřimi se vyrábí komponenty pro Mercedes 
Benz, BMV, OPEL a elektronové doplňky, kabel. svazky pro Škodu Plzeň. Pozemek umožňuje 
rozšíření  ve 3 krocích, počet pracovních míst by se zvedl až na 5.000. Investice v 1. Dokončeném 
kroku činily 300 mil. Kč, ve 2.kroku je plánováno 10 mil.( v r..2001 nová výrobní hala ) a na 
podzim 2001 by byl zahájen 3.krok výstavby. 
Galvanovna - je pro ni rezervováno místo, ovšem zřejmě a ni příští rok v Kuřimi nebude 

instalována. 
Stavba vzhledem k rozsahu podléhá posouzení vlivu stavbu na ŽP, souhlasné stanovisko 

s podmínkami vydáno bylo, vynětí z půd.fondu je vydáno a schváleno. Je legislativně schválen  
archeolog. průzkum na další lokality.   

AMP má zájem o spolupráci s městem např.- ve školství (praxe učňů), na zabezpečení požární 
ochrany,  na regionální a místní dopravě (doprava pracovníků), osvětlení komunikace od TOS 
k AMP,  bylo by dobré vybudovat malý hotelový komplex pro ubytování  hostů AMP. 

Doc. Novák odchází  z jednání v 18:35 hod. 
 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
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1.1. 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. 1A) 

 
Přijaté usnesení : 1185/99 - MZ schvaluje adresný odprodej části cca 40 m2 pozemku PK 2438 k.ú. Kuřim  

MVDr. Jiřímu Pikulovi, bytem Kuřim, Zahradní 560, za cenu dle znaleckého posudku + 
náklady spojené  s převodem + daň z převodu. 

 
Přijaté usnesení : 1186/99 - MZ schvaluje adresný odprodej části cca 35 m2 pozemku PK 2438 k.ú. Kuřim 

panu Janu Boleslavovi, bytem Kuřim, Tyršova 2, za cenu dle znaleckého posudku+ náklady 
spojené s převodem + daň z převodu. 

 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 10 
 
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. 
MZ svými usneseními č. 1161/99 a 1162/99 vyhlásilo 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 a 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. 
Oba záměry byly  po dobu 30 dnů zveřejněny - bez připomínek 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák  - navrhuje odprodej pozemků za cenu dle znaleckého pozemku + náklady s převodem + daň 

z převodu. 
Hlasováno o změně:  pro 9, proti 0, zdrž.1 

Ing.Krupica se změnou nesouhlasí. 
Předkládá: Ing. Kotek 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
 
 
1.2.Manželé Štěpánkovi, Kuřim, Na Královkách 935 - žádost o odprodej části pozemku 

p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim (příl. 1B) 
 

Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje záměr na odprodej části cca 24 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 garáž a jimi 
pověřených osob za účelem oprav a udržování těchto garáží. 

nebo 
MZ schvaluje záměr na odprodej části cca 24 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. 

O návrzích nehlasováno, staženo z jednání. 
 
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 0,5 - 0,3 m a délce 27 m. V případě, že by žadatelé oplotili svůj 
pozemek, zbylý pruh vlastníkům garáží umožní jen velmi ztíženou údržbu fasád garáží. Manželé Štěpánkovi 
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mají zájem tento úzký pruh mezi jejich pozemkem a garážemi odkoupit za cenu 50,-/m2 s tím, že by vlastníkům 
garáží umožnili nutné opravy jejich garáží.  
      SO navrhuje, aby v případě odprodeje požadované části pozemku  bylo k odprodávanému pozemku zřízeno 
věcné břemeno, spočívající v právu vstupu vlastníků přilehlých garáží a jimi pověřených osob za účelem oprav a 
udržování těchto garáží a 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). 
MZ svým usnesením č. 1167/99 schválilo záměr na odprodej části cca 32 m2 pozemku p.č. 2614/2 v k.ú. Kuřim 
manželům ing. Ctiradu Štěpánkovi a MUDr. Dagmar Štěpánkové 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. Tento 
záměr byl po dobu 30 dnů zveřejněn. Manželé Štěpánkovi v této lhůtě ústně připomínkovali cenu, která se jim 
zdá neúměrně vysoká, a také zřízení věcného břemene (povinnost majitele vpustit na svůj pozemek souseda za 
účelem opravy a rekonstrukce jeho sousedícího objektu vyplývá ze zákona). Na vysvětlenou jim bylo řečeno, že 
věcné břemeno zde bylo navrženo z důvodu transparentnosti tohoto práva sousedů bez ohledu na jeho zakotvení 
v platné zákonné úpravě. (výměra byla upravena na základě  geometrického přeměření této části pozemku  na 24 
m2) 
 
Diskuze: 
Ing.Kotek - žádají  slevu na 50,-Kč/m2, okolní pozemky se prodávají za 100,- Kč/m2. 
Dr.Poledňák  stahuje z jednání, protože GO by byl dražší než cena za pozemek. 
O návrzích nehlasováno, staženo z jednání. 

Předkládá: Ing. Kotek 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
 
 
1.3. Paní Helena Kučerová, bytem Moravské Knínice 53 – nabídka k odprodeji jejího 

pozemku PK p.č. 507/1 v k.ú. Kuřim o výměře 2.082 m2 (příl. 1C) 
 
Přijaté usnesení : 1187/99 - MZ schvaluje odkup pozemku PK p.č. 507/1 v k.ú. Kuřim o výměře 2.082 m2  od 

paní Heleny Kučerové, bytem Moravské Knínice 53  za základní cenu dle cenových předpisů 
bez koeficientů a přirážek. Náklady spojené s převodem ponese prodávající. 

Hlasováno : pro 10 
 
Paní Helena Kučerová nabízí Městu Kuřim k odkupu svůj pozemek PK p.č. 507/1 v k.ú. Kuřim o výměře 2.082 
m2, který je začleněn do zóny ÚSES - konkrétně N(E)S - biokoridor při biocentru “Luční potok”, neboť 
regulativy pro tuto oblast jsou tak přísné (zákaz veškeré hosp. činnosti vč. zemědělské výroby), že možnost 
jakéhokoliv využití tohoto pozemku se pro jeho majitelku stává nulovou až ztrátovou, vzhledem k povinnosti      
z něho platit daň. Dále bylo bez vědomí majitelky na tomto pozemku zabudováno vedení VN a  vybudována 
asfaltová silnice. Vzhledem k výše uvedenému paní Helena Kučerová nabízí městu tento pozemek o odkupu. 
Stanovisko odboru životního prostředí: V současné době odkup pozemku nedoporučuje, neboť asfaltová 

komunikace, která jej kříží, brání vybudování biokoridoru. 
Odbor výstavby potvrzuje existenci výše uvedeného  ochranného režimu v této oblasti . 
MR svým usnesením č. 411/99  odkup pozemku PK p.č. 507/1 v k.ú. Kuřim o výměře 2.082 m2  od paní Heleny 

Kučerové, bytem Moravské Knínice 53, MZ doporučuje.  
Při jednání se manžel majitelky pozemku vyjádřil, že by byli ochotni pozemek odprodat za odhadní cenu. 
(odhadní cena pozemku dle odhadu z r. 1995 činila cca 60 tis. Kč, tj. cca 29,- Kč/m2). 
 

Předkládá: Ing. Kotek 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
 
 
 
1.4. Stanovení pravidel pro výběr kupujícího pro objekt na Brněnské 200 v Kuřimi 

(příl.1) 
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Přijaté usnesení : 1188/99 - MZ schvaluje výběr kupujícího pro objekt na Brněnské 200 v Kuřimi z přijatých 
nabídek formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou na úrovni ceny dle 
znaleckého posudku + náklady, vynaložené na předprojektovou a projektovou přípravu 
připravované rekonstrukce objektu, tj. celkem 372.650,-. Kupující bude povinen složit 
přislíbenou částku do 1 měsíce od výběrového řízení. 

Hlasováno : pro 10 
 
MZ svým usnesením č. 1164/99 vyhlásilo veřejnou nabídku na odprodej objektu občanské vybavenosti na ul. 
Brněnská 200 v Kuřimi. Nabídky mohou být podávány do 15.10.1999. Do dnešního dne (8.10.1999) bylo 
podáno již 8 konkrétních nabídek, ze kterých bude třeba vybrat konkrétního kupujícího. Z toho důvodu 
navrhujeme mezi zájemci provést výběr formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou na úrovni ceny 
dle znaleckého posudku (250.190,- Kč) + náklady, které Město vynaložilo na předprojektovou a projektovou 
v souvislosti  s přípravu rekonstrukce objektu (122.460,- Kč). Celková minimální nabídková cena by tedy  činila 
372.650,- Kč. Dále navrhujeme, aby povinnosti kupujícího složit přislíbenou částku byla prodloužena na  1 
měsíc od výběrového řízení. 
 
K danému bodu se rozvinula široká diskuze: 
Dr.Poledňák - na objekt se přihlásilo 13 zájemců.  Jeden z žadatelů p.Petr Stražovský, který má v pronájmu 

objekt na Havlíčkově požádal o přímý prodej za cenu 372.650,- Kč. Pokud by tento objekt musel 
vyklidit (objevil se zájemce o prodej v souladu s ÚP, podle nějž je určen pro služby a občanskou 
vybavenost), dostala by se jeho firma do problémů.  

P.Vodka  doporučuje zohlednit vložené investice na objektu Havlíčkova. 
Dr.Poledňák - dle předběžného hrubého odhadu jsou na Havlíčkově vloženy investice za 130t tis. Kč. 
Dr.Marek     - nerušit obálkovou metodu, ale rovněž navrhuje zohlednit vložené investice. 
Ing.Novotná - upozorňuje, že p.Stražovský nemá dle uzavřené smlouvy s městem nárok na kompenzaci 

vložených investic. 
 
Pozměňující návrh M.Uchytila :doporučuje účast p.Stražovského na výběrovém řízení obálkovou metodou, 

v případě že  uspěje, jednat o případné kompenzaci investic vložených do pronajatého objektu 
na Havlíčkově ul. 
Hlasováno : pro 5, zdrž.5 - neschváleno 

Návrh Dr.Poledňáka – v případě odchodu p.Stražovského z objektu na ul.Havlíčkova uhradit vložené náklady 
do max. výše 130 tis. Kč. 

Dr.Marek - neschvaluje přímý prodej, po výběrovém řízení, pokud p.Stražovský uspěje, z nabídnuté částky 
odečíst prokazatelné náklady, které objekt zhodnotí. Městu však v každém případě musí 
zaplatit požadovanou částku 372.650,-. 

MUDr.Dvořáčková nesouhlasí, navrhuje, aby mu byly investice odečteny v prokázané výši v případě, že by se 
tak město dostalo  pod 372.650,-, neboť o odečtou sumu se vlastně navýší hodnota objektu na 
Havlíčkově (město by tak toto zhodnocení objetu dostalo 2x). 

Dr.Marek nesouhlasí - pokud by investice nebyly vázány na „pevnou částku“, bylo by to v rozporu s usnesením 
MZ 1164/99. 

 
Přijaté usnesení : 1189/99 - V případě ukončení nájemního vztahu p.Petra Stražovského k objektu na 

ul.Havlíčkova a pokud se stane vlastníkem objektu na ul.Brněnská 200 na základě výběrového 
řízení, město Kuřim se zavazuje uhradit p.P.Stražovskému prokazatelně vynaložené náklady 
na zhodnocení pronajatého objektu na ul.Havlíčkova proti částce, kterou se  zaváže uhradit na 
základě VŘ na prodej objektu  Brněnská 200, z částky  nad vyvolávací cenu. 

Hlasováno : pro 9, proti 0, zdrž.1 
 
 
 
1.5.  Jan Kolařík - nabídka na prodej pozemku p.č. 2976/9 o výměře 1.578 m2 pod 

stadionem (příl. 1D) 
 
Přijaté usnesení : 1190/99 - MZ schvaluje odkup pozemku p.č. 2976/9 o výměře 1578 m2 od pana Jana 

Kolaříka, bytem náměstí 1. května 263, Kuřim, za cenu dle znaleckého posudku, nejvýše však 
173.580,- Kč. Náklady spojené s převodem ponese prodávající. 

 
Přijaté usnesení : 1191/99 - MZ ruší své usnesení č. 1180/97  z 3.11.1997 
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Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 10 
 
Pan Jan Kolařík se rozhodnutím soudu č. 5C 780/96-34 stal výlučným vlastníkem pozemku p.č. 2976/9 o 
výměře 1578 m2, který leží pod stadionem. Pan Kolařík nabízí tento pozemek Městu k pronájmu nebo 
k odkupu, dává však přednost odkupu, a to minimálně za cenu dle znaleckého posudku. V době podání žádosti 
měl pan Kolařík k dispozici znalecký posudek z r. 1997, kterým byl výše uvedený pozemek oceněn cenou 
173.580,- Kč. Navrhujeme brát tuto cenu jako maximální, bude-li cena dle nového znaleckého posudku vyšší. 
Bude-li nižší, odkoupit pozemek za cenu dle nového znaleckého posudku. 
 
Dr.Poledňák - na stadioně je nevypořádaných pozemků více, pokud odkup schválí, není vyloučeno, že budou 

vypořádání žádat další. 
Předkládá RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
 
1.6.  VAILLANT s.r.o. – směna pozemků pod retenční hrází (příl.1E) 
 
Přijaté usnesení : 1192/99 - MZ schvaluje záměr na směnu pozemků města: p.č. 2994/6 o výměře 3.666 m2, 

pozemek p.č. PK 1223/1 o výměře 7.541 m2 a část pozemku p.č. 2994/5  - díl “i” o výměře 
203 m2, díl “j” o výměře 512 m2 a díl “k” o výměře 1061 m2 (vše dle GP 915-67/95) za 
pozemek  p.č. 2996/4 o výměře 15.653  m2 ve vlastnictví společnosti VAILLANT GASTECH 
s.r.o, vše v k.ú. Kuřim.   

Hlasováno : pro 10 
 
Pozemek p.č. 2996/4 v k.ú. Kuřim o výměře 15.653,- m2 se nachází pod budoucí stavbou retenční hráze a je ve 
vlastnictví společnosti VAILLANT s.r.o. VAILLANT s.r.o. má náhradou zájem o libovolný náhradní pozemek. 
Město Kuřim nabízí společnosti VAILLANT s.r.o. výměnou následující pozemky v k.ú. Kuřim: p.č. 2994/6           
o výměře 3.666 m2, pozemek p.č. PK 1223/1 o výměře 7.541 m2 a část pozemku p.č. 2994/5  - díl “i” o výměře 
203 m2, díl “j” o výměře 512 m2 a díl “k” o výměře 1.061m2 (vše dle GP 915-67/95), celkem o výměře 12.983 
m2. 

Předkládá RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: Ing. Němcová 

 
 
1.7. Vozdecký Jan, Šmeralova 1044, Kuřim – odprodej části pozemku ve zjednodušené 

evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1822 k.ú.Kuřim o výměře 
666 m2 (příl.2) 

 
Přijaté usnesení : 1193/99 - MZ schvaluje odprodej části pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový katastr (PK) číslo 1822 k.ú.Kuřim , nově označené GP zak.č. 1198-164/99 z 
13.8.1999 jako parc.č. 3204/13 k.ú.Kuřim o výměře 666 m2 p.Janu Vozdeckému, Kuřim, 
Šmeralova 1044 za cenu dle znaleckého posudku  + náklady spojené s převodem + daň 
z převodu  nemovitosti. 

Hlasováno : pro 10 
 
Usn. MZ č. 1166/99 z 6.9.1999 byl schválen Janu Vozdeckému  záměr na odprodej části pozemku ve 
zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr (PK) číslo 1822 k.ú.Kuřim o výměře 666 m2.  
Schválený záměr byl od 8.9.1999  po dobu 30-ti dnů zveřejněn. Ke zveřejněnému záměru  byla dne 5., 
6.10.1999 podána připomínka Ing. Bojanovské a Josefa Uchytila (investora výstavby RD v lokalitě “nad 
Podlesím” , týkající se kontroly hranice odprodávaného pozemku v souvislosti s požadavkem na zachování 
travnatého odvodňovacího příkopu a propustku pro odvedení dešťových vod z lokality pro bydlení B6.1, B6.2 
v Kuřimi-Podlesí. 
Na základě provedeného místního šetření dne 6.10.1999 bylo zjištěno, že nedochází ke kolizi plánovaného 
příkopu  s odprodávanou částí pozemku PK 1822. Převážná část příkopu – zeleného pásu zůstává ve vlastnictví 
města. Průběh navrhované nové hranice je v terénu vyznačen třemi betonovými trubkami  s červeným nátěrem. 
Tyto se nachází  v zeleném pásu až za porosty  stromů, mimo odvodňovací příkop. 
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        Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
1.8. Jihomoravská energetika, a.s. Brno, Lidická 36 – žádost o odprodej cca 10 m2 

z pozemku parc.č. 1782 k.ú.Kuřim k výstavbě trafostanice (příl.2) 
 
 
Přijaté usnesení : 1194/99 - MZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 1782 k.ú.Kuřim o výměře cca 10 

m2  Jihomoravské energetice, a.s. , Brno, Lidická 36 k výstavbě trafostanice v Kuřimi za 
cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem + daň z převodu nemovitosti. Do doby 
kolaudace a geometrického zaměření stavby bude uzavřena “Smlouva o budoucí kupní 
smlouvě”. 

Hlasováno : pro 10 
 
Dle usn. MZ číslo 1163/99 z 6.9.1999 byl dnem 17.9.1999 zveřejněn záměr na adresný  odprodej cca 10 m2 
pozemku parc.č. 1782 k.ú.Kuřim Jihomoravské energetice, a.s. Brno pro zřízení nové trafostanice za cenu 200,- 
Kč/m2 pozemku + náklady spojené s převodem + daň z převodu nemovitosti. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
1.9. Převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. – (příl. č. 2A) 
         Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje úplatné nabytí státních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ 

pozemkový   katastr (PK) číslo 1221, 1222/1 k.ú.Kuřim dle § 5 odst. 1 zák.č. 95/1999 Sb. 
v lokalitě “Pod Toskou” určených schválenou územně plánovací dokumentací jako plochy 
občanské vybavenosti a služeb, zóny biocentra a biokoridoru, městské veřejné zeleně a 
veřejně prospěšné stavby komunikace. 

 
V souvislosti s výstavbou retenční nádrže vyvstala potřeba vykoupit, event. směnit s firmou Vaillant Gastech, 
s.r.o. pozemek o výměře 15653 m2 (dle GP zak.č. 203/1999 ze dne 4.5.1999 – ozn. jako parc.č. 2996/4 
k.ú.Kuřim). Nabízí se možnost úplatného nabytí pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1221, 1222/1 k.ú.Kuřim  o celkové výměře 23007 m2  dle zákona číslo  95/1999 
Sb. do majetku obce. Při úplatném převodu za cenu dle  platných cenových předpisů by činila částka za výkup 
cca 759.231,- Kč (tj. cca 33,- Kč/m2 pozemku).Pro inf. uvádíme, že parc.č. 2994/5 o vým. 4836 m2, parc.č. 
2994/6 o vým. 3.666 m2 a PK 1223/1 o vým. 7.541 m2 jsou vlastnictvím města Kuřimi. Současně usilujeme o 
vykoupení PK 1220 od vlastníka (výměra 6.921 m2 při odprodeji za cenu dle ZP tj. cca 33,-Kč/m2 = 228.393,- 
Kč ) . Tím by došlo ke scelení  lokality  od  zahrádek “u kynologické stanice” po lokalitu firmy  Vaillant. 
Navržená realizace tj. úplatný převod dle vyhl.č. 95/1999 Sb. a výkup pozemku od soukromé osoby za cenu dle 
znaleckého posudku by představovala fin. částku ve výši zhruba 1 mil. Kč. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
De.Poledňák - pozemky byly omylem zapsány  do majetku OKU,  šetřením se zjistilo, že jsou však v majetku 

města. Bod stahuje z jednání. 
 
 
1.10. Odprodej nebytových prostor v krovu obytných domů Bezručova čtvrť 841-844 

v Kuřimi (příl.2) 
 
Přijaté usnesení : 1195/99 - MZ schvaluje budoucí odprodej nebytových prostor v krovu obytných domů 

v Kuřimi, Bezručova čtvrť 841-844 klientům firmy Ing. Stanislav Dvořák s tím, že se firmě 
umožňuje komerční využití nebytových prostor k výstavbě bytů 

Hlasováno : pro 10 
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V termínu od 25.8. do 1.10.1999 byl na základě přijatého usnesení MR číslo 384/99 ze dne 24.8.1999 zveřejněn 
adresný záměr  na budoucí  odprodej nebytových prostor v krovu obytných domů Bezručova 841-844 klientům 
firmy Ing.Stanislav Dvořák s tím, že se firmě umožňuje komerční využití nebytových prostor k výstavbě bytů. 
V době zveřejnění záměru nebyly předloženy alternativní nabídky ani občané neuplatnili své připomínky. 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
1.11. Prodej majetku TOS Kuřim, a.s. v konkursu 
          Staženo z jednání. 
 
Přijaté usnesení : MZ schvaluje/ neschvaluje výkup kulturního domu č.p. 902, ubytovny Wolkerova č.p. 947 

z majetkové podstaty TOS Kuřim a.s. v konkursu za cenu……………….. 
O návrhu nehlasováno. 
 
V měsíci září proběhla v pořadí již třetí dražba majetku TOS Kuřim, a.s. v konkursu. Dražila se ubytovna Kord 
za vyvolávací cenu 5 mil. Kč, kulturní dům za 10 mil Kč, ubytovna Wolkerova za 15 mil. Kč. U žádného 
z objektů nedošlo k vydražení . Po neúspěšných dražbách rozhodl krajský obchodní soud v Brně na žádost 
úpadce o prodeji těchto objektů mimo dražbu a nemovitosti jsou nyní nabízeny k odprodeji prostřednictvím 
realitních kanceláří. Vzhledem k těmto skutečnostem považuji za vhodné, aby členové MZ opětovně zvážili 
možnosti výkupu kulturního domu a ubytovny Wolkerova, popř. Kord tak, aby se eventuelně mohl vyslat signál 
věřitelskému výboru TOS Kuřim a.s. o zájmu města o tyto objekty. Podrobnosti budou sděleny později. 
 

                                                                                 Předkládá: Ing.Miloš Kotek 
Diskuze: 
Ing.Kotek -pokud město nenabídne žádnou částku, hrozí, že KD a další prodávané objekty budou prodány bez 

vlivu města na jejich další využití. 
Dr.Poledňák - na ceně 10 mil. Kč za kterou se KD prodává se MZ neusneslo – nemáme mandát jednat  o jeho 

koupi. Pokud někdo ze zastupitelů změnil svůj názor na cenu, je třeba aby  nový návrh předložit. 
MUDr.Dvořáčková se domnívá se, že KD by město mělo koupit, hrozí koupě vietnamskými obchodníky. Město 

by nemělo ztratit vliv nad objektem na náměstí. 
Ing.Novotná by schválila částku  6 mil. Kč, víc ne. 
MUDr.Dvořáčková – co se stane v případě, že KD za 10 mil nebude prodán. 
Ing.Kotek - pokud by se nenašel zájemce do 3 měsíců, smlouva na pronájem se prodlouží o 3 měsíce a bude se  

jednat o snížení ceny.  
 
Ing.Novotná se v 18:40 hod.vzdálila. 
 
 
 

2. Vyhlášky města 
 
2.1. Novela vyhlášky o místních poplatcích (příl.3A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1196/99 - MZ schvaluje vyhlášku č.8/99, kterou se novelizuje Vyhláška č.3/94 o místních 

poplatcích ze dne 6.6.1994 v oblasti poplatků za  užívání veřejného prostranství 
k prodejním účelům. Novela vyhlášky nabude účinnosti dnem vyhlášení. 

Hlasováno : pro 9 
 
Na základě zkušeností s uplatňováním poplatků dle novely Vyhlášky o místních poplatcích z 7.6.1999, a to 
konkrétně v oblasti poplatků za  užívání veřejného prostranství k prodejním účelům navrhujeme následující 
úpravu - snížení výše těchto poplatků: 
 
Návrh poplatků za užívání veřejného prostranství k prodejním účelům: 
                          
Výše poplatku za Zákon umožňuje Nyní platná výše poplatků Navrhovaná výše poplatků
m2/den            Paušální   40,- Kč 20,-Kč 
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m2/týden            Částku 150,-Kč 80,-Kč 
m2/měsíc            dle obce 400,-Kč 200,-Kč 
m2/rok            100,- Kč 4 000,-Kč 1 200,-Kč změněno na 

2000,- 
 
 
Důvodem pro toto výrazné snížení poplatků za užívání veřejného prostranství k prodejním účelům je jejich 
neúměrná výše  za 1  prodejní místo, která se za 1 den pohybuje dle velikosti místa od 240,- do 520,- Kč, 

za 1 týden od  900,- do 1 950,- Kč, 
za 1 měsíc od 2 400,- do 5 200,- Kč, 
za 1 rok od 24 000,- do 52 000,-Kč. 

Tento stav vedl k tomu, že někteří prodejci začali v Kuřimi hledat prodejní místa, která nejsou v majetku Města 
Kuřimi  ( například schody do Kulturního domu Consumia). Dále tato situace vedla k odlivu prodejců do jiných 
měst. Město Kuřim  nákladem cca 300 tis. Kč zbudovalo novou tržnici, která při stávající úrovni poplatků za 
prodejní místa zeje prázdnotou.  
       Při navrhovaném snížení poplatků za užívání veřejného prostranství k prodejním účelům by se výše těchto 
poplatků  za 1  prodejní místo pohybovala v rozmezí dle velikosti místa                                                     
                                                                         za 1 den    od    120,- do     260,- Kč, 

za 1 týden od    480,- do   1 040,- Kč, 
za 1 měsíc od 1 200,- do  2 600,- Kč, 

                                                                            za 1 rok od 7 200,- do 15 600,- Kč. 
     Abychom zabránili výše uvedeným negativním jevům, přijal  Městský úřad v Kuřimi předběžné opatření        
a navrhovanou úroveň poplatků začal od  7.10.1999 aplikovat jako tzv. “zaváděcí ceny” s jejich platností do 
konce října 1999. 

Předkládá: Ing. Kotek 
Vyřizuje: Ing. Varmužka, Ing. Němcová 

 
 
Ing.Novotná neschvaluje stánkový prodej v prostorách před  tržnicí, přitom prostoru uvnitř tržnice je prázdný. 

Trhovci by se na vyhrazená místa před tržnicí měli pouštět až v případě, že bude zaplněn vnitřní 
prostor tržiště. 

Ing.Veselý -  vydal jsem vnitřní nařízení, aby se přednostně přidělovala místa vevnitř tržnice a ne vně. 
Dr.Poledňák – tím by ovšem paradoxně docházelo k situaci, že ti trhovci, co přijdou později, budou mít 

nejvýhodnější místa. 
Ing.Kotek se domnívá, že regulací obsazování míst by mohly být ceny před tržnicí. 
M.Uchytil   - pozměňovací návrh k ceně poplatku  za m2/rok na tržnici – z 1200,- na  2000,-m2/rok 

        Hlasováno : pro 9 
 
 
2.2. Připomínky OkÚ k OZV o volných bytech v majetku města (příl 4A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1197/99 - MZ schvaluje Vyhlášku č. 9/99 o volných bytech v majetku Města a bytových 

náhradách  
Hlasováno : pro 9 
 
Schválená vyhláška č.4/99 byla připomínkována ze strany OkÚ (viz příloha). V nové verzi jsou první dvě 
připomínky akceptovány a vyhláška přepracována, od třetí připomínky po diskusi OkÚ upustil.  
Dále byly provedeny tyto změny:  
 početní limit dle Čl. V, odst. 1) je svěřen do kompetence MR, neboť původně stanovený exaktní algoritmus 

jeho stanovení se ukázal být nefunkční a stanovení funkčního algoritmu je komplikované a zaplevelilo by 
vyhlášku vzorci, kterým by nikdo nerozuměl (vysvětlení bude podáno na jednání MZ. 

 omezení platnosti preferenčního bodu (dle čl. IV, odst. 6)) na 2 roky, neboť se tato doba jeví dostatečnou 
pro zužitkování této výhody a kdo tak neučinil, není mu pomoci 

 drobné formální a terminologické úpravy. 
Do jednání MZ je předkládána konečná verze odsouhlasená pracovníkem OkÚ Mgr. Kinclem. Předkladatel se 
omlouvá a napříště nechá každou vyhlášku zkontrolovat na okrese, aby se předešlo opakovaným schvalováním a 
rušením. 

   Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
   Vyřizuje: Ing.D.Němcová 

 8



 
 
Přestávka 18:40- 19:00 hodin. dostavila se Ing.Novotná. 
 
 
 

3. Audit hospodaření města za rok 1998 (příl. 5A) 
 
Přijaté usnesení : 1198/99 - MZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kuřimi 

za rok 1998 a informaci o přijatých opatřeních. 
Hlasováno : pro 10 
 
Účetní uzávěrka za rok 98 byla ověřena “s výhradou”. Tato skutečnost je nelichotivá a snižuje potenciál města 
při podávání žádostí o státní dotace. Následně jsou realizována tato opatření: 
 ve spolupráci se Z.Křížem a Ing. Jakubcem byly popsány účetní operace prováděné městem v souvislosti se 

správou bytů. V procesu převodu odboru správy bytů na s.r.o. od 1.1.2000 bude pro tuto organizaci 
vypracována metodika účtování tak, aby byly exaktně odlišeny finanční prostředky města od finančních 
prostředků vlastníků bytů  

 30.9. se pracovníci FO a SB zúčastnily semináře Ing.Marty Neplechové (pracovnice Ministerstva financí) na 
téma “Účetnictví vlastníků bytových domů”  

 byly osloveny čtyři auditorské firmy, aby vypracovaly nabídku na průběžnou metodickou pomoc v účetnictví 
a každoroční vypracování auditu. 

 

 Bohemia audit Top auditing Agis RS audit 

průběžný   50 tis 42 tis. 50 tis. 

závěrečný 70 tis 31 tis 42 tis. 45 tis. 
reference obce a města obce a města obce a města SBD, firmy 

poznámka okolí Prahy i OkÚ Brno-venkov Most, Žatec..... i TOS Kuřim KŠ..... 

Ing. Varmužka 2. 3. 4. 1. 

Ing. Jakubec 4. 2. 3. 1. 

RNDr.Poledňák 4. 1. 2. 3. 

     

     

     
 
Je navrhováno vybrat z oslovených a objednat auditorské služby a zejména metodickou pomoc u soukromé 
firmy, neboť okresní úřad neprovádí metodickou pomoc do takové hloubky, do jaké provádí kontrolní činnost. 
 

    Předkládá: MR usn. 
431/99 

 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - původně měl v úmyslu doporučit firmu  Top auditing, po hlubším prozkoumání a referencích 

navrhuje schválit auditorskou firmu RS audit. 
Ing.Krupica  - jak problém auditu řeší jiné obce? 
Dr.Poledňák - některá města již mají své auditory. 
Z. Kříž         - v budoucnosti  bude audit OKÚ provádět jen obcím do 3000 obyvatel. Výhoda auditorské firmy 

je ten, že firma městu v průběhu roku hledá a odstraňuje nedostatky a až v následujícím roku by 
provedla audit. 

Dr.Poledňák - v této době finanční odbor prochází personálními změnami, je mu třeba odborné pomoci. 
Dr.Marek     - jaká byla kritéria při výběru firmy ? 
Dr.Poledňák - výběr byl  na základě referencí a regionality, cena nebyla prioritní. 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje uzavření smlouvy s firmou RS audit na auditorskou činnost za kalendářní rok 

1999 s možností další spolupráce. 
Hlasováno : pro 8, proti 0, zdrž.2 - neschváleno 
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Protinávrh P.Vodky - navrhuje  schválit jen průběžný audit. 

Hlasováno : pro 4, proti 1, zdrž.5 – neschváleno. 
 
 
 

4. Fond rozvoje bydlení - II. kolo výběrového řízení (příl. 6) 
 
Přijaté usnesení : 1199/99 - MZ vyhlašuje II.kolo výběrového řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje 

bydlení ( FRB) v roce 1999, dle obecně závazné vyhlášky  č.1/95 ze dne 27.3.1995, 
v platném znění. Vyplněné a  doložené žádosti o půjčku se předkládají na předepsaném 
formuláři v termínu od 19.10.1999 do 15.11.1999, včetně. 

Hlasováno : pro 10 
 
Novela původní vyhlášky Města Kuřimi, schválená  dne 6.9.1999  pod  číslem 5/99 upravila mimo jiné i termín 
vyhlašování výběrového řízení v kalendářním roce - z původně jednoho, umožňuje až čtyři výběrová řízení 
ročně. Lhůta k podání žádosti v rozmezí 21 až  45 dní zůstala zachována. Na základě těchto skutečností 
navrhujeme vyhlásit  II. kolo výběrového řízení na poskytnutí  půjček z FRB  v období  od 19.10.1999 do 
15.11.1999, včetně.  
Zveřejněním a propagací akce pověřujeme zaměstnance OŽÚ MěÚ Kuřim. 

 
Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 

                                                                                                            Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková  
 
 
 

5  TKR. 
5.1. Žádost o pronájem části frekvenčního pásma kabelové televize (příl 7A) 
 
Přijaté usnesení : 1200/99 - MZ schvaluje záměr na adresný pronájem kmitočtového pásma kabelové televize 

v rozsahu 238,25  až 455,25 MHz panu Aleši Kadlecovi na dobu 12 roků za cenu 10,- Kč za 
provozovanou  zásuvku a měsíc. 

Pro případ vypovězení nájmu se sjednává odstupné dle přílohy. Případní zájemci mohou do   
20.11.99 předložit k záměru alternativní nabídku. 

Hlasováno : pro 10 
 
Pan Aleš Kadlec podal žádost na pronájem kmitočtového pásma kabelové televize v rozsahu 238,25 MHz až 
455,25 MHz viz příloha. V pronajatém tzv. S pásmu by rád provozoval příjem televizních stanic Eurosport 
(český), Hallmark, Galaxie, Max 1, Super Max a další těm účastníkům kabelového rozvodu, kteří si zaplatí tzv. 
nadstandardní nabídku. Z hlediska registrace je nutné aby licence na televizní programy byla přihlášena na 
MTCK, smluvně by pak byl provoz zajištěn panem Kadlecem. MTCK by panu Kadlecovi účtovalo pronájem 
S pásma ve výši 10 Kč za provozovanou zásuvku a měsíc, současně by od uživatelů vybíralo poplatek za 
nadstandardní nabídku, který by přeúčtovávalo zpět panu Kadlecovi. Pan Kadlec by prováděl úhrady veškerých 
nákladů spojených s provozem nadstandardní nabídky. 
 
Široká diskuze: 
A.Kadlec - osobně seznámil s návrhem na provoz a finanční rozvahu. Provoz by byl zahájen až na vánoce 

příštího roku, v současné době distribuoval do schránek dotazník na „bleskový průzkum“ zájemců o  
rozšířenou televizní nabídku. Je přesvědčen, že provozování nebude prodělečné. 

P.Vodka - problém kabelové televize by měl být řešen komplexně a ne dílčím způsobem. 
P.Vodka  protinávrh- viz 1201/99.  
Přijaté usnesení : 1201/99 - MZ ukládá MR předložit : 

- informaci  o provedení průzkumu trhu se zaměřením na prodej kabelové televize 
- návrh na vyhlášení výběrového řízení na prodej kabelové televize 
- návrh řešení na provozování nadstandardní nabídky MTCK s.r.o. 

Hlasováno : pro 10 
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Z.Kříž ( do 31.12.99 jednatel MTCK)- navrhuje provozovat kabelovou televizi jako  s.r.o.  s pronájmem zařízení 
v rámci MTCK. 

Ing.Novotná - navrhuje zkusit zájem o odprodej.  
P.Vodka       - navrhuje věc odložit. 
Dr.Poledňák - nesouhlasím, věc by jenom 6 týdnů stála. Navrhuje hledat řešení, prozatím navrhuje schválit část 

frekvence pronajmout. 
M.Uchytil    - považuje za prioritu  zvolit jednatele, protože stávající jednatel  p.Z.Kříž končí  k 31.12..99. 
P.Vodka problém osoby jednatele navrhuje odložit do doby rozhodnutí budoucnosti provozovatele kabelové 

televize. 
 
Přijaté usnesení : 1202/99 - MZ jmenuje p.Mariana Uchytila, bytem Kuřim, Popkova 1004 jednatelem 

společnosti  MTCK s.r.o. od 1.1.2000. 
Hlasováno :  pro 9, proti 0, zdrž.1 
 
 
 
5.2. Žádost o půjčku p. A.Kadlecovi na montáž technologií pro nadstandardní nabídku 

televizních programů (příl. 7B,C) 
 
Staženo z jednání. 

 
Návrh usnesení : MZ schvaluje půjčku panu Kadlecovi ve výši do 500 000 Kč na montáž technologií pro  

nadstandardní nabídku televizních programů za podmínek doba splatnosti 4 roky, úrok 
diskontní sazba ČNB+5%, ručení zařízením videostudia KOTVA pana Kadlece s tím, že  
půjčka může být čerpána postupně a splacena před dobou splatnosti. 

O návrhu nehlasováno. 
 
Pan Kadlec v souvislosti s žádostí o pronájem S pásma kabelové televize požádal o půjčku na montáž 
technologií pro nadstandardní nabídku televizních programů. Vzhledem k podrobnosti žádosti se odkazuji na 
přílohu k tomuto bodu jednání 

Předkládá: Miloš Kotek  
 
 
 

6. Změna plánu investic č. 9 (příl. 8A) 
 
Přijaté usnesení : 1203/99 - MZ schvaluje změnu plánu investic č.9 dle návrhu s úpravami 
Hlasováno : pro 10 
 
   Změna plánu investic předpokládá : 
a) Výstavba veřejného osvětlení v ulicích Jiráskova, Štefanikova, Dr. Vališe a B. Smetany 
Jedná se o ulice, kde JME po dohodě s městem hodlá v následujícím období  provádět rekonstrukci sítí nn. JME 
navrhla, že pokud získá možnost přípoložení do kynety pro veřejné osvětlení, provede i v těchto ulicích 
rekonstrukci kabeláží. Nově je do rekonstrukce osvětlení zahrnuta i ulice B. Smetany, kde JME provede na 
vlastní náklady rekonstrukci nn. Vzhledem k nutnosti, zahájit projekční práce jsem ještě v září učinil dotaz na 
zastupitele, zda tuto investici podpoří, po většinovém souhlasu jsem zadal projekční práce a nyní očekávám, že 
zastupitelé svůj předchozí souhlas stvrdí řádným hlasováním. Opětovně udávám předpokládanou finanční 
náročnost.  

Ulice Dr. Vališe : 220 000 Kč 
         Jiráskova   : 125 000 Kč 
   Štefánikova : 90 000 Kč 
         B. Smetany : 125 000 Kč 

 
Hlasováno : pro 10 
 
b)  Oprava chodníku ul.Nerudova  
Jedná se o investici oprava chodníku v ulici Nerudové a části Havlíčkové související s rekonstrukcí kanalizace 
v Legionářské ulici. Po dobu rekonstrukce bude nutné vést dopravu objížďkou ulicí Nerudovou a Havlíčkovou. 
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Protože Nerudova ulice je hlavním pěším korzem pro školáky směřující z Louček do školy Komenského a 
z ulice Popkova do školy Tyršova a chodník v Nerudově ulici je zřejmě ještě z doby budování kabelové televize 
v nevyhovujícím stavu (chybí dlažba a povrch je zarostlý vysokou lebedou), považuji z bezpečnostních důvodů 
za nutné ho obnovit. Předpokládaná investice je cca 110 000 Kč.  
 
Hlasováno : pro 9, Dr.Marek neúčasten hlasování. 
 
c) Výstavba moštárny a výkupny ovoce – staženo z jednání. 
 Usnesením MZ bylo rozhodnuto prodat objekt Brněnská č.p. 200, ve kterém je v současné době mimo jiné 
umístěna moštárna a výkupna ovoce. Provoz této moštárny a výkupny ovoce zabezpečuje na základě dřívějšího 
soudního ujednání organizace Českého svazu zahrádkářů. Občanům města Kuřimi – zahrádkářům a majitelům 
zahrad v Kuřimi je tím poskytována pro ně důležitá služba, umožňující zhodnotit alespoň částečně nadprodukci 
drobného ovoce (jablek, hrušek, atd.). Prodej objektu na ul. Brněnské bez hledání nového řešení pro provoz 
moštárny, by zřejmě neumožnil zabezpečovat na území města Kuřimi tuto službu se všemi z toho plynoucími 
důsledky. 
 Domnívám se proto, že by nebylo od věci, kdyby byly vytvořeny nové podmínky v jiném objektu a 
lokalitě města Kuřimi. Z uvedeného důvodu předkládám MZ k uvážení využít část prostředků získaných 
prodejem objektu Brněnská č.p. 200 k provedení stavebnětechnických úprav objektu tzv. prádelny na ul. 
Tišnovská. Tento objekt sloužil v dřívějších dobách k praní prádla při provozu ubytovny sezónních dělníků (tzv. 
slovakárny) dřívějšího státního statku. V současné době není tento objekt a přilehlý pozemek využíván a chátrá. 
Přesto jeho stav je takový, že by bylo škodou nezabezpečit jeho eventuální využití. V souladu s tímto mým 
návrhem proto firma ZETA vypracovala jako podklad pro posouzení reálnosti mého návrhu stručnou studijní 
úvahu o nárocích této rekonstrukce. Kopie této studie je přiložena v příloze tohoto návrhu na jejímž základě si 
lze udělat představu o zasituování, základních technických parametrech i rozsahu základních technických úprav 
nezbytných k záchraně tohoto objektu. Pokud se MR ztotožní s tímto předkládaným návrhem, pak doporučuji 
přijmout výše uvedené opatření.         
Dr.Poledňák se pokusí se zahrádkáři jednat o podílu na rekonstrukci „prádelny“ na novou moštárnu. 
 
 
d) Zakoupení osobního vozidla Škoda Felicia Combi 
V MěÚ je až doposud používán jediný osobní automobil Škoda Forman, který byl pořízen pro zabezpečení 
činnosti odboru sociálních věcí. Pro zajištění služebních cest zaměstnanců jsou v nezbytných případech 
používána vozidla těchto zaměstnanců (mnohdy i bez havarijního pojištění). V ostatních případech jsou pak 
používány prostředky hromadné dopravy, což se jeví jako neoperativní a časově náročné. V porovnání 
s ostatními pověřenými úřady okresu Brno-venkov je v tomto směru MěÚ Kuřim vybaven více než 
podprůměrně. Navrhovaná specifikace vozidla : 

Škoda Felicia Combi 1,3 MPI/50 kW LXi 
+ alarm s dálkovým ovládáním a centrálním zamykáním 
+ airbagy řidiče a spolujezdce 
+ tónovaná skla Combi 
+ přední mlhovky 
+ tažné zařízení 

Předpokládaná cena : cca 315.000,- Kč 
Dr.Poledňák - o některých doplňcích - „airbagy“ budeme ještě diskutovat. 
 
Hlasováno : pro 10 
 
e) Na základě doporučení komise výstavby k odkanalizování stávajících 4 RD v lokalitě “Podhoří – za sv. 
Jánem” a s výhledem na možnost přípravy území pro stavbu dalších RD v lokalitě B 3.2. je předložen MZ návrh 
na doplnění přehledu úkolů rozvoje města o “Rekonstrukci a modernizaci u. Podhoří – III. Etapa”. 
Investiční náklady stavby kanalizace dle odborného odhadu budou činit cca 850 000,- Kč. 
 
Hlasováno : pro 10 
V.Zejda se domnívá, že rozpočtovaná cena  850 tis.je příliš vysoká cena, 300 tis. Považuje za dostačující.  
 
         Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
 
 
Přestávka 20:20-20:40 hod. 
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7. Poskytnutí příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
7.1. Žádosti projednané komisí KF (příl. 11A,BC) 
 
Přijaté usnesení : 1204/99 - MZ schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle doporučení  komise  
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 7.10.99 se sešla komise kulturního fondu (KF), aby posoudila žádosti o příspěvek  na kulturní a sportovní 
akce a činnost organizací našeho města. Výsledky jednání byly předloženy MZ k posouzení a schválení. 
Dodatečně byla rozeslána žádost Moravskoslezského  kynologického svazu, která byla doručena po jednání 
komise a  po rozeslání materiálů MZ. 
 K žádostem p.Aleše Kadlece se komise z důvodu členství jmenovaného v této komisi nevyjadřovala. 
 
Diskuze: 
Dr.Poledňák - suma doporučená komisí  KF ke schválení je 358 tis.Kč.  

Dále seznámil MZ  se stavem fondu – pokud by se uplatnily všechny předpisy až z r. 1995 (což 
nepředpokládá), ve fondu by chybělo 239.996,25 Kč  Bilance fondu vzhledem k čerpání je 
492.083,63 Kč. 

V.Zejda - připomínkuje příspěvek na hasičské hody – domnívá se, že tato akce by měla být výdělková a ne 
předem počítat se ztrátou, neboť zájem o vstupenky ve výši 30,- Kč je velký zájem. Pokud by se 
cena zvýšila na cca 60,- Kč (cena plesů v Kuřimi se pohybuje ve výši 60,- až 80,- Kč), získali by 
požadovanou sumu. 

Jiří Brabec (noviny Zlobice) - potvrdil  velký zájem  o vstupenky na hody . 
 
 
 
7.2. Žádosti neprojednané komisí KF (příl. 9A-D) 
 
Dr.Poledňák   - žádá dle usnesení MR 456/99 schválit  příspěvek 35 tis. Kč na zabezpečení nastávající plesové 

sezóny 
- schválit příspěvek kynologickému  svazu (žádost 5124/832/99) na uspořádání dětského dne – 
ukončení výcvikové sezóny. 

 
Žádosti  p.Aleše Kadlece o příspěvek z KF. 
- 6.500,-  na kulturní večer  s mládežnickou dechovou hudbou z Ratíškovic – hlasováno pro 8, zdrž.2 – 

neschváleno 
- 5.000,- předvánoční koncert – hlasováno pro 10 - schváleno 
- 6.500,- cimbálová muzika ZUŠ  Kyjov – hlasováno : pro 10 – schváleno 
- 7.000,- pořad o malíři  Josefu Jamborovi (ve spolupráci  s KT Tišnov) - neschváleno 

 
Přijaté usnesení : 1205/99  MZ schvaluje příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti : 

- 35.000,-  zajištění plesové sezóny  1999/2000 – (město Kuřim a Consumia) 
-   3.000,-  „Dětský den“ pořádaný Kynologickým klubem Kuřim (žádost č.j. 5124/832/99) 
-   5.000.-   předvánoční koncert (KOTVA KA Kuřim) 
-   6.500,-   koncert cimbálové muziky a taneční skupiny ZUŠ Kyjov (KOTVA KA Kuřim) 

Hlasováno : pro 10 
 
 
 

8. Různé 
 
8.1.  Budoucí pronájem části náměstí 1.května (příl.č. 12,A ) 
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Přijaté usnesení : 1206/99 - V návaznosti na záměr firmy AHOLD Czech Republic, a.s., se sídlem Brno, 
Slavíčkova 1a, realizovat na náměstí 1. května v Kuřimi výstavbu obchodního domu MANA, 
MZ schvaluje  uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku p.č. 293/1 k.ú. Kuřim    o 
výměře cca 775  m2   a pozemku p.č. 289/1 k.ú. Kuřim o výměře cca 1225 m2 na náměstí 1. 
května  k úpravám  a výstavbě veřejného parkoviště za podmínek: 

 pozemky se pronajmou na dobu určitou 10 let s možností prodloužení o 2 x 5 let 
 počínaje pátým rokem se městu vyhrazuje (na základě případného záměru další výstavby na 

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

 výstavba obchodního domu bude respektovat regulativy schválené zastupitelstvem 
 investor vybuduje parkoviště a upraví ostatní plochy na své náklady včetně osvětlení a odvodnění 

dle projektu schváleného městem 
 městu se vyhrazuje možnost využití části pronajaté plochy pro krátkodobé účely (cirkus, kolotoče, 

trhy, výstavy atd.).  
 nepřipouští se diskontní prodej. 
 nájemné se započte  proti investicím do staveb na pronajatých pozemcích 

 
Hlasováno : pro 10 
 
Předkládaný návrh 
Na základě usnesení MZ k předmětné věci bylo svoláno jednání, kde bylo rámcově dohodnuto, že část (A) 
plochy náměstí bude pronajata k výstavbě parkoviště (90 míst) v režimu dlouhodobém a zbylá část (B) 
k parkovým úpravám a částečně rovněž k výstavbě parkoviště v režimu střednědobém se záměrem na zachování 
územní rezervy pro případnou budoucí výstavbu centrálního objektu na náměstí. K vlastnímu rozvržení ploch se 
sešla  stavební komise spolu s architekty plánované i stávající výstavby. 
Komise výstavby doporučila pro dostavbu  nám.1. května tyto regulativy: 
- změnit regulativy v tom smyslu, aby byla umožněna  rezerva pro centrální objekt 
- požaduje, aby objekt ve východní části  náměstí firmy MANA byl minimálně dvoupodlažní 
- zásobování budoucí prodejny  MANA bude řešeno z jižní strany (z ul. Tyršova) - tzn. vjezd a výjezd 

nákladních vozidel 
- situovat parkovací stání k jižní straně náměstí a podél východní fasády objektu MANY 
MZ na svém zasedání dne 7.6.99 přijalo usnesení č. 1104/99, kterým ke konečnému projednání budoucího 
pronájmu ploch na náměstí 1. května MZ žádá předložení studie obchodního domu ve variantách: 

 dvoupodlažní objekt jako minimum dle schválených regulativů 
 třípodlažní objekt s byty na III. podlaží s tím, že se městu vyhrazuje možnost vlastními silami či 

zprostředkovaně III. podlaží investovat. 
Investor k tomuto datu předložil studii na dvoupodlažní objekt.  
 
MZ dále přijalo usnesení č. 1102/99, kterým schválilo, v návaznosti na záměr vlastníka p.č. 380 k.ú. Kuřim 
realizovat výstavbu obchodního domu, záměr na uzavření smlouvy o budoucím pronájmu pozemků na náměstí 
1. května v Kuřimi k úpravám a výstavbě veřejného parkoviště za podmínek: 

 pozemky se pronajmou na dobu určitou 10 let s možností prodloužení o 2 x 5 let 
 počínaje pátým rokem se městu vyhrazuje (na základě případného záměru další výstavby na 

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

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

trhy, výstavy atd).  
 nepřipouští se diskontní prodej. 

Tento záměr byl po dobu 30 dnů zveřejněn – bez připomínek. 
 

      Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje: SO, PO, Výst....... 
 
Změny oproti návrhu: 
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- Pronájem nebude bezúplatný, nýbrž nájemné bude  započteno oproti investicím do staveb na pronajatých 
pozemcích. 

- Bod „projekt parkoviště  vč. technologie povrchu  podléhá schválení města“ se ruší 
- Do následujícího bodu „investor vybuduje parkoviště …“ se doplní „dle projektu schváleného městem“. 
 
 
 
8.2.  Stanovení pravidel pro výběr kupujícího pro odprodej bytu na ul. Bezručova 844 

v Kuřimi (příloha č.13,A ) 
 
Přijaté usnesení : 1207/99 - MZ schvaluje výběr kupujícího pro byt na ul. Bezručova 844 v Kuřimi z přijatých 

nabídek formou obálkové metody s minimální nabídkovou cenou ve  výši Kč 350 tis. 
Kupující bude povinen složit přislíbenou částku do 1 měsíce od data výběrového řízení. 

Hlasováno : pro 10 
 
MZ svým usnesením č. 1160/99 vyhlásilo veřejnou nabídku na odprodej byt na ul. Bezručova 844 v Kuřimi. 
Nabídky byty přijímány do 8.10.1999. Bylo podáno 8 nabídek, ze kterých bude třeba vybrat konkrétního 
kupujícího. Z toho důvodu navrhujeme mezi zájemci provést výběr formou obálkové metody s minimální 
nabídkovou cenou 350,- tis. Kč Dále navrhujeme, aby povinnosti kupujícího složit přislíbenou částku byla 
prodloužena na  1 měsíc od výběrového řízení. 

Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje:Lenka Malá 
 
 
 
8.3  Návrh na směnu pozemků s Magistrátem města Brna (příl.13) 
 
Návrh usnesení : 1208/99 - MZ schvaluje záměr na směnu pozemků p.č. 3570, 3577, PK 2525, PK 2372 v k.ú. 

Kuřim ve vlastnictví Města Kuřimi za pozemky p.č. 3046/4, 3047, 3046/3, 3037, 777 ve 
vlastnictví Magistrátu města Brna bez cenového vyrovnání. 

 
Hlasováno : pro 9,  Ing.Novotná hlasování nepřítomna 
 
Na základě dlouhodobě vedených jednání o směně pozemků s Magistrátem města Brna jsme obdrželi od 
Magistrátu nabídku na rozsáhlou směnu pozemků bez cenového vyrovnání. Jedná se o pozemky: 
 
 
 
Pozemky v majetku Města Brna: 
 
Parcela č.  Výměra 

v m2 
Cena dle znaleckého posudku 
v Kč 

Popis místa 

3046/4 4.175 292.250,- Komunikace k AMP 
3047 1.174 8.218,- Břeh u komunikace 

k AMP 
3046/3 955 66.850,- Břeh u komunikace 

k AMP 
3037 698 48.860,- Křižovatka u Prefy 
777 439 Není znám Přístup ke galerii na 

zámku 
Celkem  416.178,-  
 
 
 
Pozemky v majetku Města Kuřimi 
 
Parcela č. Výměra v m2 Cena dle znaleckého posudku 

v Kč 
Popis místa 
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3570 7.329 513.030,- Cesta přes golfové hřiště 
3577 523 15.519,- Cesta přes golfové hřiště 
PK 2525 342 10.148,31 Cesta přes golfové hřiště 
PK 2372 592 17.566,67 Cesta přes golfové hřiště 
Celkem  556.260,-  
 

Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje:Lenka Malá 
 
 
 
8.4.  Lenka Sýkorová, Kuřim, Nádražní 1260 –  vyklizení bytu (příloha č.10,A,B) 
 
S paní Lenkou  Sýkorovou město uzavřelo nájemní smlouvu na pronájem obecního bytu na dobu určitou  dvou 
roků k 1.10.1997. Jmenovaná záhy začala nepravidelně platit nájemné, takže  dluh  vůči městu narostl k 
19.10.99 na 8.867,- (z toho penále 4.268), Investservisu  provádějícímu správu dluží 25.747,- (z toho penále 
9.770,-). 
První upomínka byla p.Sýkorové současně s fakturou zaslána 8.9.1998, druhá 19.1.1999 s upozorněním, že NS 
končí 1.10.99 a pokud dluh nebude uhrazen, nebude obnovena. Na tato vyzvání nereagovala, první reakce  byl 
až její dopis (viz příloha)  z 8.10.99. 

Správa bytů a starosta doporučují vyklizení bytu. 
K výše uvedenému nebylo přijato žádné usnesení. 
        Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
        Vyřizuje :   starosta, SB, PO 
 
 
 
8.5. Program podnikatelský OBOLUS ( příloha č. 14A ) 
 
Přijaté usnesení : 1209/99 - MZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4.467,- Kč na zřízení pěší 

zóny (pro pěší a cyklisty) mezi ulicemi Havlíčkova a Nerudova a výměnu stávající dopravní 
značky na “zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ – uplatněný podnikatelský OBOLUS. 

Hlasováno : pro 10 
 
 
Dne 13.10.1999 se dostavil podnikatel - fyzická osoba, pan Václav Losík a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatelský OBOLUS ve výši 4.467,- Kč. Tyto finanční prostředky navrhuje použít na následující účely: 
1)  na zakoupení Moravské vlajky pro MěÚ Kuřim na 3. stožár před radnicí 
2)  zbývající finance použít na rozčlenění - alespoň opticky - pěší zóny mezi ulicemi Havlíčkova a Nerudova  

( podjezd pod želez. tratí ) pro pěší a cyklisty (legalizace vjezdu pro cyklisty výměnou stávající značky zákaz 
vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel). 

                                                                            Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
                                                                                                                       Vyřizuje: Mgr. Trtílková Alena 
Diskuze  
Dr.Poledňák a MZ s nákupem a umístěním moravské vlajky (pokud vůbec existuje) před MěÚ nesouhlasí – 

tento OBOLUS se vymyká  svému účelu - , vyvěšení moravské vlajky by  mohlo být chápáno jako 
provokace. 

 
Průběh hlasování: 
Návrh usnesení: MZ schvaluje převod finančních prostředků ve výši 4.467,- Kč na zakoupení moravské vlajky 

pro MěÚ Kuřim na 3.stožár před MěÚ. 
Hlasováno : pro 0, prroti7, zdrž.3 - neschváleno 
 
Zbývající finance použít na rozčlenění  (alespoň opticky) pěší zóny mezi ulicemi Havlíčkova a 
Nerudova ( podjezd pod želez. tratí ) pro pěší a cyklisty (legalizace vjezdu pro cyklisty 
výměnou stávající značky zákaz vjezdu za zákaz vjezdu všech motorových vozidel). 
Hlasováno : pro 10 
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8.6. Půjčky na bytovou výstavbu  (příl.15,A) 
 
Přijaté usnesení : 1210/99 - MZ schvaluje  poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky města Kuřimi 

č.4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 dle návrhu 
Hlasováno : pro 10 
 
Dne 7.9.1999 bylo vyhlášeno výběrové řízení poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997, novelizované dne 14.4.1998. 
Žadatelé mohli podávat své žádosti do 15.10.1998. Do tohoto data bylo podáno 12 žádostí o půjčku. Celkový 
objem požadovaných půjček činí Kč 2.150.000,- . Žadatelka paní Pecháčková Hana nedoložila v žádosti 
uvedené sociální dávky a dle standardního propočtu s ohledem na zajištění životního minima rodiny její příjmy 
nedávají záruku splácení půjčky. Žadatel pan Josef Dufek nemá dosud vyřízeno stavební povolení na 
zamýšlenou stavbu. Jeho stavební povolení je v řízení, které bylo zahájeno 15.10.1999 a dle informace od 
stavebního úřadu vydání stavebního povolení nic nebrání. Všechny ostatní žádosti vyhovují podmínkám pro 
poskytnutí půjčky, stanoveným ve výše uvedené vyhlášce Města 
Bez připomínek. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje :   SO Ing.Němcová 
 
 
 
Závěrem zástupce starosty Ing.M.Kotek navrhuje vrátit se k hlasování a schválit auditorskou firmu  pro kontrolu 
hospodaření města  (bod 3 jednání).  
Starosta - výsledek hlasování chápe jako vyslovení nedůvěry své osobě. 
 
Ing.Novotná odchází z jednání. 
Opakované hlasování o bodu 3 - pro 6 – neschváleno. 
Dr.Poledňák považuje výsledek hlasování za vyslovení nedůvěry své osobě. 
Ing.Krupica  a MUDr.Dvořáčková výsledek hlasování nespojují s vyslovením nedůvěry, ale nesouhlasem  

s formou, jakou jim byl problém neschválení auditorské firmy předložen. 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
Hlasováno  o úplnosti přijatých usnesení : pro 9  , proti  0 , zdrž.0 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 21:30 hodin. 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 18.10.1999 
Zapsala : Stražovská 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Ing.Hana Novotná        Marian Uchytil 
 
 
1,A-E Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
2,A Majetkoprávní úkony, grafic. přílohy 
3,A,B Novela vyhlášky o místních poplatcích, nové sazby za prodejní místa 
4,A,B Připomínky OKÚ k OZV o volných bytech v majetku města, znění vyhlášky 
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5,A Zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření města za r. 1998 
6 FRB – II. kolo 
7,A-C A.Kadlec – žádost o pronájem části frekvenčního pásma TKR, Žádost o půjčku 
8,A Změna plánu investic č.9 
9A-D  A.Kadlec – žádost o příspěvky z KF 
10,A,B Lenka Sýkorová-dluh za nájemné a služby 
11,A-C Kulturní fond, návrh příspěvků,  žádost kynologického svazu,  rozbor fondu 
12,A Budoucí pronájem náměstí 1.května – MANA 
13,A Stanovení pravidel pro prodej bytu Bezručova 844 
14,A Podnikatelský OBOLUS 
15,A Půjčky dle vyhlášky  4/97 
16 Usnesení návrhové komise 
-  Prezenční listina 
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