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Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 12 / 99 
 

Z mimořádného  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 4.11.1999 

 
Přítomni :  RNDr.I.Poledňák - starosta 

Ing. M. Kotek - zástupce starosty 
MUDr.M.Dvořáčková, M. Kotek, Ing.M.Krupica, Dr.Ing.J.Marek,  M.Uchytil, PaedDr.D.Holman, 
MVDr.L.Horáková P.Vodka, V.Zejda, 

 
                   Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Nepřítomni: J.Boleslav, M.Kratochvil,  Z.Podešva, N.Matyasková, R.Kyjovský 
 
Omluveni :   Ing.H.Novotná 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.Miloš Krupica a Vlad. Zejda 

        Hlasováno : pro 10 
 

Návrhová komise :   Marian Uchytil a Petr Vodka 
       Hlasováno : pro 10 

 
Program :  1. Díly za sv.Janem – II. etapa inženýrských sítí 
  2. Návrh zakoupení ubytovna na ul.Wolkerova 
  3. Novela vyhlášky o místních poplatcích 
  4. Rozšíření TKR, městského rozhlasu a telefonní sítě do lokality  Díly za sv.Janem 
  5. Různé 
   
Program bez připomínek schválen. 
 
 
1. Díly za Sv. Janem II. etapa výstavby inženýrských sítí (příl. 1A-G ) 
 
Přijaté usnesení : 1211/99 - Ve věci výstavby rodinných domků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ MZ schvaluje:  
1. návrh na čerpání 1,2 mil státní dotace na výstavbu technické infrastruktury 
2. návrh na uzavření příslušných dodatků ke smlouvě o sdružení a zajištění závazků a budoucím převodu 

investic (č. 89/98 ze dne 13.10.98) a smlouvě o dílo (č 144/98 ze dne 24.11.98). 
Záruka bude realizována  převodem částí  pozemků p.č. 2642/228, 2642/244, 2642/257. 

 
Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 

Okresní úřad oznámil městu 20 října 1999 možnost čerpání dotace na výstavbu infrastruktury v lokalitě 
Sv. Jan a to na základě žádosti města podané 23.11.1998. Doklady musí být doručeny nejpozději do pátku 
5.11.1999 do Prahy. Přes neuvěřitelnou krkolomnost termínu existuje reálná šance požadavkům dostát a tak 
zajistit alespoň malé čerpání ještě v letošním roce a tím zachování přístupu k této dotaci i pro rok příští.  

V roce 98 čerpalo město státní dotaci na výstavbu infrastruktury pro 84 b.j. Jednalo se o dotaci 
přidělenou na základě žádosti z roku 96 původně na lokalitu Kolébka, která byla přesměrována do lokality „sv 
Jan“. První etapa v lokalitě Sv. Ján dle vodoprávního rozhodnutí však zahrnuje nikoli 84, ale 108 RD a tedy je 
možné dočerpat dotaci na 24 RD (1.2 mil) neboť máme smlouvu o sdružení, byl proveden výběr dodavatele, 
stavba se realizuje a tedy platba do konce roku může proběhnout.  

Pro účely zajištění závazku je předjednán převod dalšího pozemku do vlastnictví města, přesné určení 
dodá firma do pondělí 1 11.. 

     Předkládá: 
RNDr.I.Poledňák 

 
Diskuze:  
Dr.Poledňák - dotace 1,2 mil. bude čerpána formou dodatku k již existující smlouvě. 



 2

P.Vodka        - proč nebylo osloveno více možných dodavatelů? 
Dr.Poledňák - z časových důvodů, protože prostředky musí být vyčerpány do konce roku.  Osloven byl jeden 

zájemce, zákon toto umožňuje, pokud objem nepřesáhne 50% celkových investic. 
Jednání byl přítomen zástupce „Moravské stavební“ Ing.V.Meister k zodpovězení případných dotazů. 
 
 
2. Zakoupení ubytovny Wolkerova (příl.1,H) 
 
Návrh usnesení: Ve věci rozprodeje majetkové podstaty TOS Kuřim a.s. v konkursu MZ schvaluje: 

- návrh na zakoupení ubytovny Wolkerova 947 za cenu do 13,5 mil Kč 
- návrh na budoucí využití objektu v rámci koncepce politiky bydlení  
- návrh na zajištění finančních zdrojů  

Hlasováno : pro 4, proti 4, zdrž.3 
 

Po trojí neúspěšné dražbě objektu Wolkerova, kdy poslední vyvolávací cena činila 15 mil., byla 
stanovena usnesením krajského obchodního soudu minimální cena objektu pro přímý prodej ve výši 13.3 mil. 
Správce konkursní podstaty JUDr. Kružík má v úmyslu svěřit odprodej realitní kanceláři, avšak smlouva o této 
věci dosud nebyla uzavřena. U vědomí si důvodů uvedených níže je navrhováno, aby se město pokusilo objekt 
odkoupit. Záležitost vyžaduje rychlé jednání a v případě souhlasu MR bude svoláno k této věci mimořádné 
zasedání zastupitelstva. 
Budoucí využití 

Zařízení charakteru ubytovny Wolkerova dokonalým způsobem doplní realizovanou koncepci politiky 
bydlení v Kuřimi. Jedním ze základů koncepce je myšlenka: město pomáhá k prvnímu kroku v bydlení 
(pronájem z pořadníku) a vše další je jen a jen vlastní starostí každého. Dnes město pronajímá z pořadníku 
byty, ale uzavření nájemní smlouvy k bytu, byť zbylému po výměnách mezi stávajícími nájemci, není krokem k 
bydlení, ale kvalitativním skokem. Tento skok je nepatřičně velký a bylo by správné nabízet méně hodnotnou 
věc, aby ubylo zájemců. Kdybychom namísto bytu mohli nabízet ubytování ve slušné ubytovně, přirozenou 
cestou by se ukázalo, kdo je pomoci potřebný pomoci a kdo svými silami dosáhne dále o toho nemusí pečovat 
veřejná správa. V případě, že by v kompetenci města bylo rozhodování o uvolněných kapacitách ubytovny, 
mohli by umožnit i tam ubytovaným, aby v konkurenci sobě podobných usilovali o výměnu ubytovny za byt a 
uvolněná místa v ubytovně bychom nabízeli z pořadníku. 
Finanční zdroje 
 V ubytovně je 84 svobodáren (+ několik dalších přestavěných z původních kuchyněk a „izolací“). Dle 
posouzení provedeného Atelierem ZETA, by s malými náklady bylo možné přestavět a rekolaudovat část těchto 
svobodáren na plnohodnotné byty 2 + KK. Odprodejem těchto bytů a bytů, které se čas od času uvolní ve staré 
zástavbě (cca 3 ročně) bychom v průběhu několika let kompenzovali pořizovací náklady.  

Z větší části žijí v ubytovně rodiče s dětmi, ale cca 25% kapacity obývají bezdětní. Bezdětné bychom 
v rozumných termínech a důstojným způsobem museli vypovědět a rodiče s dětmi případně sestěhovat tak, aby 
se některá patra budovy mohla přestavět na byty. 
Další k úvaze 
 V případě, že ubytovnu zakoupí někdo jiný, může změnit její současné využití. Bez bydlení by se 
jednorázově ocitlo několik desítek rodin s dětmi a jen stěží by se samospráva mohla tvářit, že se jí záležitost 
netýká. 
 Existuje nebezpeční, že pokud bude objekt vlastnit město, uvolní se platební kázeň obyvatel či město 
nebude mít dostatek rozhodnosti pro vyžadování nájemného ve výši nezbytné pro pokrytí provozních nákladů 
budovy. Tato situace je řešitelná. Objekt je možno ponechat v pronájmu soukromé firmě, pouze s tím, že o 
uvolněných kapacitách bude rozhodováno dle pokynů města (podle umístění v pořadníku) 
 Původně předkladatel uvažoval s tím, že se do bytů nově kolaudovaných na Wolkerově budou stěhovat 
stávající nájemníci obecních bytů, poskytnou-li městu důvod k výpovědi z nájmu dle §711 OZ a soud jim přizná 
právo na náhradní byt. Byty v původní zástavbě budou patrně lépe prodejné a za vyšší cenu, ale tato myšlenka 
není ve věci celého záměru zásadní a můžeme ji opustit vzniknou-li obavy, že má z ubytovny vzniknout 
„Bronx“. 

    Předkládá : 
RNDr.I.Poledňák 

Diskuze: 
P.Vodka      - zakoupení ubytovny je věc zásadního charakteru a není řádně předjednána. Navrhuje odložení  

jednání. 
Hlasováno o odložení projednání tohoto bodu : pro 7, proti2, zdrž.2 – neschváleno 
Dr.Poledňák - jaké další informace je potřeba ? 
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P.Vodka       - já žádné nepotřebuji. 
Ing.Krupica  - v materiálech  nejsou  ekonomické informace – rozbor. 
Ing.Veselý    - k detailní prohlídce nás do objektu nepustí, s p P. Křížem jsme objekt prošli dle možností :  

Technický stav: 
- dům je provozuschopný, byly do něj vkládány nejnutnější prostředky 
- bylo by třeba  vyměnit výměníky v kotelně a kotelnu zmodernizovat 
- provést nátěry a opravu oken 
- střední opravu střech 
- technicky nevyhovují  vnitřní rozvody (elektrika, plyn) 
Záležitost  samofinancování 
- ceny za ubytování jsou vysoké v porovnání s městskými byty 
- čistý zisk za ubytovací část je cca 800 tis, čistý zisk z celku 1,3 – 1,6 mil. Kč 
- dle Ing.Dráždila je nezdaněný zisk za období 01-09/99 je 1,872  mil. Kč za KD a ubytovnu. 

Ing.Veselý se domnívá, že návratnost vložených prostředků  do 5 let vč. vložených peněz do 
oprav a rekonstrukcí. 

Dr.Marek    - dle dokladů, které se mi v r. 1992   dostaly do rukou, byl zisk na jednopokojové garsonce 1.000,- 
Kč, na dvoupokojové 1.400,-- podporuje teorii ziskovosti provozování komplexu. 

Vodka         - město by nemělo brát zpět to, co již bylo privatizováno, peníze by mělo raději použít na novou 
bytovou výstavbu 

Dr.Holman   - podporuje postoj prezentovaný p.Vodkou. 
Ing.Veselý   - město by získalo ročně 1,5 mil., které by mohlo do bydlení vložit 
MUDr.Dvořáčková a Ing,Krupica  se domnívají, že stávající nájemné by bylo pro město neudržitelné a muselo 

by jít s cenou dolů. 
Ing.Kotek  - obává se možnosti, že nový majitel bude chtít objekt ubytovny využít jiným způsobem než 

k bydlení a neprodlouží nájemcům smlouvy. 
MUDr.Dvořáčková – odkud by město vzalo 13,5 mil na koupi? 
Dr.Poledňák – z bytových fondů,peníze by se vrátily prodejem zrekonstruovaných bytů – dle zprávy. 

Závěrem vysvětlil neodkladnost projednání koupě (viz důvodová zpráva), hlavním motivem 
předložení návrhu na koupi je hrozba jiného využití objektu a klíčové využití ubytovny 
v konceptu  programu bydlení v Kuřimi. 

Na závěr proběhlo hlasování o předloženém návrhu hlasování – koupě objektu Wolkerova, návrh na využití a 
finanční zajištění  nebyl schválen. 

 
 
 
3. Novela vyhlášky o místních poplatcích (příl.č.1 I ) 
 
Přijaté usnesení : 1212/99 - MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/99, kterou se novelizuje vyhláška 

č. 3/99 o místních poplatcích  v oblasti poplatků ze psů a která nabude účinnosti od 1.1.2000. 
Hlasováno : pro 10, proti 1 
 

Na základě zkušeností s uplatňováním poplatků ze psů dle novely Vyhlášky o místních poplatcích z 
7.6.1999 bylo dodatečně zjištěno, že ve stávajícím znění vyhlášky je poplatková povinnost za psa, jehož 
vlastníkem poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu jako jediného zdroje příjmů, stejná u psů 
v rodinných domech, tak u psů chovaných v bytech – tj 60,- Kč za prvního psa a 90,- Kč za dalšího. Vzhledem 
k tomu, že u ostatních vlastníků psů jsou poplatky ze psů odlišeny podle toho, zda chovají psa v rodinném domě 
či v bytě, navrhujeme následující úpravu poplatků: 
 
1. Sazby poplatků činí ročně: 

a)  U psů v bytových domech:    
za prvního psa    400,- Kč  
za každého dalšího psa   600,- Kč 

b)  U psů v rodinných domech:                                                      (zůstává beze změn) 
za prvního psa    120,- Kč 
za každého dalšího psa   180,- Kč 
 

2. se mění takto: 
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Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního nebo vdovského důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů (tuto skutečnost doloží čestným prohlášením), činí ročně 50 % 
sazby uvedené v části 1. pod písmeny a) a b). 

 
Vzhledem k tomu, že pro r. 1999 jsou již tyto poplatky zaplaceny, stačí, aby tato vyhláška nabyla účinnosti od 
1.1.2000. 

Předkládá: RNDr. Poledňák 
Vyřizuje:Ing. Němcová, Ing. Varmužka 

Diskuze: 
MVDr.Horáková – nesouhlasí s novelou, poživatelé důchodu by měly platit tak jako obyvatelé RD a to 60,- za  

1 psa  a 90 za každého dalšího z důvodů nízkých příjmů..  
Dr.Poledňák vysvětlil, že  poplatek jak je navrhován – 200,-Kč  za 1 psa a 600,- za dalšího psa v bytech 

poživatelé důchodu platili, ale omylem při červnovém schvalování novely vyhlášky právě toto 
ustanovení „vypadlo“. 

 
 
 

4. Rozšíření televizního kabelového rozvodu (TKR), městského rozhlasu a telefonní sítě 
do budovaného sídliště rodinných domků v lokalitě "Za sv. Jánem". (příloha č. 1J) 

 
Přijaté usnesení : 1213/99  MZ schvaluje zařazení úkolu: " Rozšíření televizního kabelového rozvodu (TKR), 

městského rozhlasu a telefonní sítě do budovaného sídliště rodinných domků v lokalitě Díly 
za sv. Janem“ do plánu výstavby města s prioritou č.3. 

Hlasováno : pro 11 
 

V současné době probíhá v prostoru "za sv. Jánem" a benzínovou stanicí města Kuřimi výstavba nové čtvrti 
rodinných domků. Je uskutečňována firmou Moravská stavební dle projektové dokumentace firmy Aqua procon, 
s. r. o., Hlinky 130, 630 00 Brno.  
 

V letních měsících tohoto roku jsem při studiu projektové dokumentace a po následných konzultacích 
zjistil, že dle stávají projektové dokumentace není zabezpečeno příprava a výstavba slaboproudých sítí: 
TKR, městského rozhlasu a telefonu 
S ohledem na toto poznání a zjištění byla svolána koordinační porada na jejímž základě: 
1. byla zpracována změna projektové dokumentace tak, aby byly vytvořeny prostorové podmínky pro 

vyprojektování a následnou výstavbu slaboproudých sítí 
2. byl získán příslib SPT Telecom, že organizačně, ekonomicky a technicky zajistí připoložení telefonní sítě 

do kinety TKR  
3. bylo dohodnuto,že MěÚ Kuřim zabezpečí předprojektovou přípravu pro výstavbu městského rozhlasu a 

TKR.  
V návaznosti na výše uvedené bylo dohodnuto, že předprojektová příprava rozvodů TKR bude fyzicky 

zabezpečovat firma KTVM, s. r. o., Velké Meziříčí tj. firmou, která vybudovala TKR Kuřim ve funkci 
generálního dodavatele stavby. Byl přijat návrh zabezpečení šíření signálu městského rozhlasu pro tuto lokalitu 
sítí TKR, což předpokládá zobousměrnění šíření signálu televizního kabelového rozhlasu v prostoru mezi 
budovou MěÚ Kuřim a hlavní přijímací stanicí (HPS) TKR na ulici Školní. Realizace této předstihové etapy je 
blíže specifikována v samostatné studii firmy KTVM, s. r. o.,  a blíže jsou okolnosti této realizace objasněny v 
následném samostatném úkolu. 

Projektová příprava a realizace úkolu si vyžádá orientačně následující finanční prostředky: 
 projektová příprava……………………………………………….75.000,--Kč 
 výstavba distribuční sítě (investiční náklad města Kuřimi)…….250.000,--Kč  
 náklad města celkem…………………………………………….325.000,--Kč 
 
 výstavba terciální sítě (přípojky jednotlivých domků hrazeno investory)……………………866.000,-Kč        

z toho 1. etapa……………………………………………………………………..……………...341.000,-Kč 
 
                    Předkládá : Ing. František Veselý 
 
5. Různé 
5.1 Městská bytová správa Kuřim s.r.o. (příl.2) 
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Přijaté usnesení : 1214/99 - MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1153/99 takto:  

Město Kuřim zakládá společnost Městská bytová správa Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, 
Jungmannova 968, v níž jediným společníkem je Město Kuřim. Základní jmění  společnosti 
je 100 000,- Kč, jednatelem je Ing. Aleš Varmužka a členy tříčlenné dozorčí rady  jsou: 
RNDr. Igor Poledňák - předseda, Mgr. Marie Plšková a Hana Pišťáková. 

Hlasováno : pro 11 
 

MZ svým usnesením 1153/99 ze dne 26.7. 1999 přijalo usnesení ve znění: MZ zakládá společnost 
„Městská bytová správa s. r. o.“ a schvaluje podstatné náležitosti společenské smlouvy. Pro zapsání společnosti 
do obchodního rejstříku je třeba usnesení, které tyto podstatné náležitosti přímo specifikuje, proto je předloženo 
toto pozměňující usnesení, aby nedošlo při zápisu společnosti do obchodního rejstříku ke komplikacím. 
 

      Předkládá: 
RNDr.I.Poledňák 

        Vyřizuje: Ing.Varmužka 
 
 
 
5.2. Jmenování dalšího jednatele Městského technického centra Kuřim s.r.o. 
 
Přijaté usnesení : 1215/99 - MZ schvaluje jednatelem  MTCK s.r.o. Ing.Miloše Krupicu (1949), s účinností od 

1.1.2000. 
Hlasováno : pro 9, zdrž.2 
 
Dr.Marek předkládá po vzájemné  dohodě stran návrh na jmenování  Ing.Miloše Krupici dalším jednatelem 
společnosti MTCK s.r.o. 
 
 
Připomínky : 
Dr.Holman žádá, zda je možné zvýšit intenzitu zpravodajského vysílání kuřimského zpravodajství – vysílané 

časy se obtížně velmi zaneprázdněnému občanovi v rozumnou dobu „stíhají“. 
Dr.Poledňák – v této chvíli je vysílání a  vysílací časy know-how obou zpravodajských firem a právě oni by 

sami měli reagovat na připomínky občanů. 
 
 
MUDr.Dvořáčková se dotázala, jak vypadá prodej KD na nám.Osvobození. 
Ing,Kotek –  vedení města nemá dosud mandát zastupitelstva k tomu, aby mohlo o koupi jednat.  
 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1211/99  
Ve věci výstavby rodinných domků v lokalitě „Díly za sv. Janem“ MZ schvaluje:  
1. návrh na čerpání 1,2 mil. státní dotace na výstavbu technické infrastruktury 
2. návrh na uzavření příslušných dodatků ke smlouvě o sdružení a zajištění závazků a budoucím převodu 

investic (č. 89/98 ze dne 13.10.98) a smlouvě o dílo (č 144/98 ze dne 24.11.98) 
Záruka bude realizována  převodem částí  pozemků p.č. 2642/228, 2642/244, 2642/257. 

 
1212/99  
MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 10/99, kterou se novelizuje vyhláška č. 3/99 o místních poplatcích  
v oblasti poplatků ze psů a která nabude účinnosti od 1.1.2000. 
 
 
 
1213/99  
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 MZ schvaluje zařazení úkolu: " Rozšíření televizního kabelového rozvodu (TKR), městského rozhlasu a 
telefonní sítě do budovaného sídliště rodinných domků v lokalitě Díly za sv. Janem“ do plánu výstavby města s 
prioritou č.3. 
 
1214/99  
MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1153/99 takto:  
Město Kuřim zakládá společnost Městská bytová správa Kuřim s.r.o., se sídlem Kuřim, Jungmannova 968, v 
níž jediným společníkem je Město Kuřim. Základní jmění  společnosti je 100 000,- Kč, jednatelem je Ing. Aleš 
Varmužka a členy tříčlenné dozorčí rady  jsou: RNDr. Igor Poledňák - předseda, Mgr. Marie Plšková a Hana 
Pišťáková. 
 
1215/99  
MZ schvaluje jednatelem  MTCK s.r.o. Ing.Miloše Krupicu (1949), s účinností od 1.1.2000. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 – schváleno. 
Starosta v 21:15 hod. ukončil jednání městského zastupitelstva. 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 4.11.1999 
Zapsala : Stražovská 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing.Miloš  Krupica          Vladislav   Zejda 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka 
1. Soupis zpráv 
1A OKÚ Brno-venkov-aktualizace žádosti o dotaci –II.etapa Díly za s.Janem 
1B Město Kuřim, Fortel invest, Moravská stavební  smlouva  o bud. smlouvě z 13.10.98 
1C Dodatek č.1 z 27.7.99 
1D Kupní smlouva  č.133/99 z 26.7.99 
1E Město Kuřim, Mor. stavební a Dopravní stavby Praha -  Smlouva o dílo z 16.10.98 
1F Dodatek č.1-4 
1G Grafická příloha 
1H Informace v zál. nákupu ubytovny na ul.Wolkerova 
1I Vyhláška Města Kuřimi č. 10/99 – o místních poplatcích (dodatek) 
1J Schéma distribuční sítě  TKR Kuřim – Díly za sv.Janem 
2. Městská bytová správa Kuřim s.r.o. 
- Záznam návrhové komise 
- Prezenční listina 
 


