
Město  Kuřim 
Z Á P I S  č. 13 / 99 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 29.11.1999 

 
Přítomni :  RNDr.Igor Poledňák - starosta 

Ing. Miloš Kotek - zástupce starosty 
MUDr. Miluše Dvořáčková, PaedDr.David Holman, MVDr.Lenka Horáková, Miloš Kotek, 
Ing.Miloš Krupica, Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, Petr Vodka, Marian Uchytil,Vladislav 
Zejda 

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

        Hlasováno : pro 9 
 

Návrhová komise :    Ing.H.Novotná a Ing.M.Krupica 
        Hlasováno : pro 9 

 
   Program : 1. Majetkoprávní úkony " 
 2. Bytová agenda 
 3. Retenční nádrž. 
 4. Výstavba města, územní plán 
 5. Fond rozvoje bydlení – II. kolo výběrového řízení 
 6. Finanční záležitosti 
 7. Životní prostředí 
 8. Doprava 
 9. Různé 

 
Program schválen. 
Starosta zahájil jednání MZ v 17:00 hodin, úvodem přítomno 9 členů MZ. 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1  Převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb. (příl.1) 
 
Přijaté usnesení : 1216/99 - MZ schvaluje  nabytí státních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely 

původ pozemkový   katastr (PK) číslo 1221, 1222/1, 1236/6 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. 

Hlasováno : pro 9 
 
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).  

Město Kuřim uvažuje v souvislosti s budováním retenční nádrže a nutnými výkupy pozemků s využitím 
území vedle firmy Vaillant k podnikatelským aktivitám a tím se změnou ÚP. V této lokalitě se nachází PK p.č. 
1236/6 o vým. 237 m2 ve vlastnictví ČR – OKÚ Brno-venkov. Rovněž  tento pozemek bude možno získat  do 
vlastnictví obce dle zák. č. 95/1999 Sb. 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
1.2. Převod pozemků dle § 5 odst. 1 zákona číslo 95/1999 Sb.  
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Přijaté usnesení : 1217/99 - MZ schvaluje  nabytí státních pozemků parc.č. 3398/2, 3204/5, 3216/6,3198/4 o 

celkové výměře 1280 m2 k.ú.Kuřim dle § 5 odst. 1 zák.č. 95/1999 Sb. v lokalitě ”Podlesí” 
určených schválenou územně plánovací dokumentací jako zóna U(B) B6.1, B6.2 – rozvojové 
území pro bydlení rodinného typu v řadovém i volném uspořádání 

Hlasováno : pro 9 
 
Jedná se o specifikaci usnesení MZ číslo 1172/1999 z 6.9.1999, které bude přílohou žádosti o převod pozemků 
z vlastnictví státu do vlastnictví obce dle zák.č. 95/1999 Sb. 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 
1.3. AGROSTYL spol. s r.o. se sídlem Zámecká 959, Kuřim – žádost o prominutí 

nájemného z pronajatých pozemků  
 
Přijaté usnesení : 1218/99 - MZ  schvaluje  od r. 1999  snížení  nájemného na 0,06 Kč/m2/rok z  pronajatých   

pozemků  společnosti s r.o. AGROSTYL, se sídlem Kuřim, Zámecká 959 do  doby   platnosti   
Nájemní   smlouvy   č.   26/1993 ze dne 8.12.1993 vč.”dodatků” tj. do 31.12.2003   

Hlasováno : pro 9 
 
AGROSTYL spol. s r.o. se sídlem Kuřim, Zámecká 959 požádala  o prominutí nájemného od letošního roku 
z pronajatých pozemků  (dle NS 26/1993 ze dne 8.12.1993 a ”Dodatků č. 1,2,3”  ) o celkové výměře 253.650 
m2 tj. 22.829,- Kč/rok (0,09Kč/m2) s tím, že pozemky je společnost ochotna obdělávat jen za cenu  daně 
z nemovitosti. SO upozorňuje na skutečnost, že v případě vypovězení ”Nájemní smlouvy” by tyto pozemky 
pravděpodobně zůstaly ležet ladem, neboť firma HERBASTAR, která ještě v současné době na k.ú.Kuřim 
hospodaří, se potýká s podobnými problémy.  Městu, jako vlastníku pozemků by tak hrozil  v případě neplnění 
povinností finanční postih dle zákona číslo 147/1996 Sb. § 44, odst. 1) o rostlinolékařské péči až do výše 
500.000 Kč, v případě neplnění povinností dle § 4 zákona 147/96 Sb. uložených rostlinolékařskou správou až do 
výše dvojnásobku shora uvedené  částky.  
MR usn. č. 466/99 z 2.11.1999 doporučila MZ přijetí shora uvedeného usnesení. 
 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 
1.4. Městský dům dětí a mládeže Kuřim – schválení úhrady nájemného za rok 1999 
 
Přijaté usnesení : 1219/99 - MZ ruší  usn. MZ číslo 1109/99 ze dne 7.6.1999 
Hlasováno : pro 9 
 
Přijaté usnesení : 1220/99 - MZ schvaluje nájemné Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338 

za pronájem objektu bývalého dělnického domu pro rok 1999 ve výši 10.000,- Kč  
Hlasováno : pro 9 
 
MZ svým usn. číslo 1109/99 ze dne 7.6.1999 schválilo prominutí nájemného MDD ve výši 20.000,- Kč pro rok 
1999. Vedoucí MDD v Kuřimi Mgr.I. Zejdová má ke konci roku k  dispozici částku 10.000,- Kč, kterou může 
uhradit nájemné pro rok 1999. Následně bude tato částka použita k rekonstrukci dílny  ze sklepních prostor  
v objektu domu dětí. 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.5.  Firma Aleš Svojanovský, Brno, Šimáčkova 147 - VENTA - velkoobchod s nápoji – 

Žádost o odprodej pozemku části PK p.č. 2572 díl 1 za účelem rozšíření 
velkoskladu (příl. 2A) 
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Staženo z jednání. 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje adresný odprodej pozemku p.č. 2773/10 o výměře 2151 m2, oddělený GP č. 

1230-315/1999 z 27.10.1999 z pozemku PK p.č 2572, firmě Aleš Svojanovský, Brno, 
Šimáčkova 147, za účelem rozšíření velkoskladu VENTA za cenu 50,- Kč/m2 + daň z převodu  
a náklady spojené s převodem s tím, že pozemek bude  odprodán až po vydání stavebního 
povolení na stavbu rozšíření velkoskladu a  do  doby odprodeje bude právní vztah  k tomuto 
pozemku ošetřen pronájmem za jednorázovou cenu 50,- Kč/m2. Platnost smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě i nájemní smlouvy  budou časově omezeny na dobu určitou 10 let. 

 
Firma Aleš Svojanovský, Brno, Šimáčkova - VENTA - velkoobchod s nápoji požádal   o odprodej pozemku 
výše uvedeného pozemku pro plánovaný rozvoj firmy - zvýšení kapacity skladovacího areálu cca o 200 %. Do 
započetí této investiční akce (přibližně v horizontu 5-6 let) firma zamýšlí využívat nadále pozemky pro 
zemědělskou výrobu.  
Po rozeslání matriálu členům MZ p.Svojanovský svoji žádost o prodej stáhl. 

Předkládá:RNDr.I.Poledňák 
 
 
1.6.  Pan Vodka Martin – nabídka bezúplatného převodu  pozemku p.č. PK 307 o 

výměře 52 m2 pod místní komunikací (příl. 2B) 
 
Přijaté usnesení : 1221/99 - MZ schvaluje bezúplatný převod  pozemku p.č. PK 307 o výměře 52 m2 pod 

místní komunikací do vlastnictví Města Kuřimi od pana Martina Vodky, bytem Kuřim, Husova 
283 s tím, že náklady spojené s převodem ponese Město Kuřim.  

Hlasováno : pro 9 
 
Pan Vodka Martin, bytem Kuřim, Husova 283, nabídl Městu Kuřim bezúplatný převod (dar)  pozemku p.č. PK 
307 o výměře 52 m2 , který se nachází pod místní komunikací – ul. Husova. K převodu tohoto pozemku  je 
nutno nechat geometricky zaměřit jeho polohu, což v tomto případě znamená nechat zaměřit všechny PK 
pozemky pod celou Husovu ulicí. Tento nový GP však bude moci sloužit jako podklad pro výkup ostatních 
nevypořádaných pozemků pod touto komunikací. 

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

 
1.7. Výběrové řízení na výkup pozemků pod komunikacemi dle vyhlášky č. 1/99 o 

majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních 
komunikací. 

 
Přijaté usnesení : 1222/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na výběr z cenových nabídek na výkup pozemků 

pod místními komunikacemi dle vyhlášky č. 1/99 na majetkoprávní vypořádání s vlastníky 
pozemků pod stavbami místních komunikací, které se bude konat dne 8.12.1999 v 16.00. 
hodin v zasedací místnosti městského úřadu v Kuřimi. Pro výkupy uskutečněné na základě 
tohoto výběrového řízení jsou vyčleněny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč. 

Hlasováno : pro 9 
 
SO navrhuje vyhlásit výběrové řízení na výběr z cenových nabídek za účelem výkupu pozemků pod místními 
komunikacemi dle vyhlášky č. 1/99 o majetkoprávním vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami místních 
komunikací z 17.5.1999. Touto vyhláškou je stanoveno, že výběrové řízení podle této vyhlášky se má konat 
nejméně 1x ročně. Vzhledem k tomu že se v tomto roce ještě neuskutečnilo, navrhuje SO vyhlásit jej na 
8.12.1999 s tím, že pro výkupy, uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení, budou vyčleněny finanční 
prostředky ve výši Kč 200 tis. K tomuto datu bylo podáno 5 nabídek. 

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

V průběhu jednání se dostavili MUDr.Dvořáčková, P. Vodka a Dr.D.Holman – přítomno 12 členů MZ. 
 
 
1.8. Podlesí, ul. Fučíkova - zajištění přístupu k zahradám  (příl. 3A,B) 
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Přijaté usnesení : 1223/99 - MZ schvaluje smlouvu o budoucí směně pozemků parc.č. 3198/4 o výměře 85 m2 

a  pozemku 3217 o vým. 411m2 k.ú.Kuřim, za část pozemku 3198/12, která vytvoří přístup o 
šířce 2 m kolem severní hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi - Podlesí. 

Hlasováno : pro 11, zdrž.1  
 
 
Přijaté usnesení : 1224/99 - MZ schvaluje odkoupení části pozemku 3198/11 která vytvoří přístup o šířce 2 m 

kolem severní hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi Podlesí za cenu 1000 Kč/m2. 
Podmínkou je, aby  majitelé zahrad na ul. Fučíkova přispěli městu na zakoupení částkou 
60.000 Kč. Písemný příslib  ručený směnkou může být učiněn do konce  roku, úhrada je 
možná v pravidelných měsíčních splátkách do konce června roku 2000. 

Pro 10, zdrž.2  
 
Na rozvojovou plochu B6.2 územního plánu bylo vydáno územní rozhodnutí, které na hranici většiny přilehlých 
zahrad předjímalo komunikaci a tím zajištění přístupu. Noví majitelé pozemků požádali o změnu tohoto 
rozhodnutí, ve kterém budou k zahradám přiléhat soukromé pozemky a tím možnost přístupu zanikne. Na 
základě iniciativy členky zastupitelstva MVDr. Horákové bylo jednáno s majiteli pozemků s tímto výsledkem: 

Majitel pozemku 3198/12 (sousedí délkou cca 150 m) Pan Uchytil, je ochoten oddělit od jižní hranice 
svého pozemku pruh o šířce 2 m výměnou za pozemky jiné (blíže viz uzavřená smlouva, která pro město nabude 
závaznosti schválením v zastupitelstvu) 

Majitel pozemku 3198/10 (sousedí délkou cca 32 m) pan Salava vzkázal, že není ochoten o zmíněné 
dva metry ustoupit 

Majitel pozemku 3198/11 (sousedí délkou cca 65 m) pan Sika je ochoten městu dvoumetrový pruh 
odprodat za cenu 1000 Kč/m2 

Za současné situace je tedy (s jistou finanční obětí města /cca 60tis + ztráta při odprodeji zbylé výměry 
pozemku 3217 pouze za úřední cenu/ a s jistou finanční obětí majitelů zahrad /3000 na důkaz vážného zájmu/) 
možné dosáhnout toho, aby byl přístup zajištěn ke všem zahradám s výjimkou čtyřech, které přiléhají k pozemku 
pana Salavy. 

       Předkládá: Poledňák 
         Vyřizuje: SO 
Široká diskuze: 
Dr.Poledňák – navrhuje, by se vlastníci  zahrad alespoň  částečně (cca 3.000,- na jednoho majitele) podíleli na 

vykoupení  předmětných pozemků k vytvoření 2 metrové přístupové cesty.   
p.Múčková (z ul.Fučíkova) - cesta bude veřejná, proč bychom za ni měli platit. Majitelé zahrádek jsou převážně 

důchodci – nebudou mít dostatek prostředků.  
Žádá, aby město zaplatilo celou sumu. Upozornila, že se stavbou RD v uvedené lokalitě souhlasila 
za podmínky, že k zahrádkám bude přístupová cesta a v tomto smyslu podala k záměru připomínku.  

Ing.Kotek - připomínky ke stavebnímu řízení jsou záležitostí stavebního úřadu, ale stavební zákon neřeší, jestli 
je přístup k pozemku bezbariérový nebo ne. A v tomto případě je přístup k zahrádkám, třebaže 
bariérový, z Fučíkovy ulice. Bezbariérový přístup je  možné zajistit ke 24 pozemkům (s tím, že část 
bude směněna a část vyplacena). Třetí majitel  přilehlého pozemku p.Salava  není ochoten pozemek 
prodat ani směnit.  

 V.Zejda - při 1. studii zástavby bylo počítáno s cestou, ale ne  po celé délce. Další  majitel  pozemků 
pak vybudování cesty mezi zahrádkami a RD vypustil. 

V.Zejda    - navrhuje odkoupit potřebné 2 m zahrad od  majitelů zahrádek. 
p.Múčková – s tím nebudou někteří souhlasit, protože  mají na hranici pozemku postavenou zděnou kůlnu.  
Dr.Poledňák - ze strany vlastníka - p.Siky je požadovaná cena  “přemrštěná”, ale pokud  na vykoupení  

zahrádkáři přispějí 60 tis. (70 tis.), navrhuje, aby město jednalo o vykoupení (alespoň části, protože 
p.Salava odmítá pozemek prodat. 

 
 
 
1.9. Výstavba RD v lokalitě B6.1. –Kuřim Podlesí (příl. 4A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1225/99 - Pro účely územního a stavebního řízení MZ schvaluje ”Studii zástavby lokality 

B6.1. Kuřim Podlesí” (Ing. Bojanovská, říjen 99). 
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Přijaté usnesení : 1226/99 - Pro účely výstavby technické infrastruktury v lokalitě B6.1. Kuřim Podlesí, MZ 
schvaluje uzavření smlouvy o sdružení, budoucí směně pozemků a budoucím převodu investic 
s manžely Bojanovskými, nám. Osvobození 847, Kuřim. 

 
Hlasováno pro obě usnesení : pro 12 
 
Město a manželé Bojanovští jsou vlastníky převážné většiny pozemků v uvedené lokalitě, které jsou využitelné 
k výstavbě RD. Svojí plochou jsou pozemky v poměru cca 70 : 30. Cílem výše uvedených návrhů je zajistit 
společnými silami výstavbu technické infrastruktury a tím pozemky zhodnotit. Město poté může pozemky 
odprodat k výstavbě RD v souladu s územním plánem.  
Předkládaný návrh smlouvy umožní ke sdružení přistoupit i dalším vlastníkům využitelných pozemků 
(využitelnost je dle hlukové studie limitována blízkostí svitavské silnice).  
S ohledem na oznamovací (30 dnů) povinnost města při převodu nemovitostí je ve smlouvě platnost smluvené 
směny pozemků odložena do příštího projednání a schválení v MZ. Ostatní smluvená součinnost se může 
realizovat ihned po podpisu smlouvy. 
 

    Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje: SO 
 
 
 
1.10. Čaněk Josef, Brno, Zahradnická 199/4 – žádost o upuštění od penalizace a 

schválení přechodu užívacího práva k nebytovým prostorům 
Karlova pekárna, spol. s r.o. – žádost o prominutí penále (příl. 23) 

 
Přijaté usnesení : 1227/99 - MZ schvaluje upuštění od penalizace za nezaplacený nájem a služby  spol. s r.o. 

Karlova pekárna, se sídlem Brněnská 158, Židlochovice ve výši 10.000,- Kč 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesení : 1228/99 - 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 ze dne 20.12.1996 
uzavřené mezi Městem Kuřim a SD KONZUM Brno, Sukova 2 na pana Josefa Čaňka, bytem 
Brno, Zahradnická 199/4  za podmínky předložení smlouvy o prodeji (části) podniku 
uzavřené mezi spol. s r.o. Karlova pekárna a Josefem Čaňkem.  

Hlasováno : pro 12 
 
Pan Josef  Čaněk požádal o schválení přechodu užívacího práva ke shora uvedeným nebytovým prostorům  
z důvodu, že stávající nájemce spol. s r.o. Karlova pekárna se dostala do finančních potíží a nadále nehodlá 
prostory užívat. Část podniku tj. nebytový prostor 841/9 a 843/8 v Kuřimi, Bezručova čtvrť včetně zařízení a 
zásob panu Čaňkovi prodává.  

Karlova pekárna, spol. s r.o. se sídlem Brněnská 158, Židlochovice žádá o prominutí penále ve výši 
10.000,- Kč za pozdní platbu nájemného vč. služeb za měsíc září 1999. 
 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
 
 
1.11. Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 x Město Kuřim – směna 

pozemků  (příl. 24,A) 
 
Přijaté usnesení : 1229/99 - MZ schvaluje záměr  na směnu pozemků  parc. č.  293/3  o výměře 1 m2 ve 

vlastnictví  Komerční banky,a.s. za pozemky parc.č. 290/2 o výměře 1 m2 a poz.parc.č. 
293/12 o výměře 1 m2 ve vlastnictví Města Kuřimi bez cenového vyrovnání  s tím, že 
náklady nese KB 

Hlasováno : pro 12 
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Kontrolou evidence majetku města bylo zjištěno, že objekt komerční banky v Kuřimi je  postaven na pozemcích 
parc.č. 290/2 o vým. 1 m2 a poz.parc.č. 293/12 o vým. 1 m2, které jsou vlastnictvím Města Kuřimi. Objektem 
KB naopak zůstal nezastavěn pozemek parc.č. 293/3 o vým. 1 m2, který je veřejným  prostranstvím. Za účelem 
majetkoprávního vypořádání je navržena směna jak výše uvedeno bez cenového vyrovnání s tím, že náklady 
spojené s uzavřením směnné smlouvy , jakož i správní poplatky a daň z převodu nemovitostí hradí KB, a.s. 
 
         Předkládá : RNDr.Poledňák 
         Vyřizuje   : J.Němcová 
V 18:00 se vzdálil p.Uchytil - přítomno 11 členů MZ 
 
 

2. Bytová agenda 
 
2.1. Družstevní výstavba  střešních nástaveb na ul. Školní (příl. 22,A) 
 
Přijaté usnesení : 1230/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na postoupení práv a povinností města ze ”smlouvy 

o výstavbě” k objektu Školní 851-853 za účelem výstavby družstevních bytů ve střešních 
nástavbách formou sdružené investice města a dodavatelské firmy. Nabídky ve formě 
podnikatelského záměru se přijímají do 15.1.2000. 

 
Přijaté usnesení : 1231/99 - V návaznosti na předpokládanou výstavbu družstevních bytů na objektu Školní 

851-853 MZ schvaluje podání žádosti o přidělení státních dotací k předmětné výstavbě v roce 
2000. 

 
Hlasováno pro obě usnesení : pro 11 
 
Jedná se o novou formu kombinace státní dotace a soukromých prostředků. Tento způsob je v poslední době 
často realizován (např. Brno) a je také podporován ze strany MMR.  

Stát podporuje oživení výstavby nájemních bytů formou poskytnutím státních finančních prostředků z 
Programu podpory výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury . 
Tento program umožňuje, aby investorem nájemních bytů byla  obec nebo sdružení investorů. Při výstavbě 
nájemních bytů s použitím státní finanční podpory je příjemcem těchto dotací obec a je tedy vždy jedním z 
účastníků sdružení. Obec tedy zabezpečuje akceptaci podmínek stanovených pro poskytnutí této dotace:  
- výše nájemného bude stanovena  podle ust. §6 vyhl. č.176/1993 Sb. v platném znění  
- objekt bude po dobu 20 let od kolaudace užíván k trvalému  bydlení ( zajištěno zástavním právem) 
- spolurozhodování obce na obsazování bytů nájemci ( zajištění zřízením věcného břemeno zapsaného v katastru 
nemovitostí) 

Předpokládaný model výstavby bytů do spoluvlastnických podílů obce a spoluinvestora spočívá na 
těchto základních principech: 
1) obec a spoluinvestor (stavební firma) uzavřou smlouvu o sdružení, jež bude obsahovat níže uvedené ujednání 
2) ve výsledku budou nově vybudované bytové jednotky ve spoluvlastnictví obce a stavební firmy 
3) stavební firma nejpozději do kolaudace založí družstvo, kde členy budou budoucí nájemci budovaných 
bytových jednotek 
4) stavební firma převede svůj majetkový podíl na bytových jednotkách na družstvo  
5) družstvo se stává spoluvlastníkem bytových jednotek a současně je i spravuje 
6) po uplynutí 20-ti let obec převádí bezúplatně svůj majetkový podíl na spoluvlastníka-družstvo a toto jej v 
případě zájmu členů družstva převede do vlastnictví svých členů 

K naplnění shora uvedených základních principů modelu je tedy nutno, aby obec a spoluinvestor 
(stavební firma) uzavřely smlouvu o sdružení finančních prostředků za účelem výstavby nájemních bytů, jež 
bude obsahovat: 
 - účel sdružení (výstavba nájemních bytů) 
- popis bytů včetně jejich vybavení a výši nákladů na jejich výstavbu 
- výši vkládaných finančních prostředků ( u obce výši státní dotace, u stavební firmy chybějící finanční 
prostředky) 
- majetkové vypořádání - výše spoluvlastnických podílů na vybudovaných nájemních bytech (výše se bude 
odvíjet od vložených majetkových hodnot) 
- smlouva bude rovněž obsahovat ujednání, jenž obci zajistí možnost splnit podmínky, k nimž se zavázala pro 
poskytnutí dotace .  

 6



- závazek stavební firmy zhotovit stavbu a dále do doby kolaudace založit družstvo a po majetkovém vypořádání 
s obcí převést spoluvlastnický podíl na družstvo a dále své závazky ze smlouvy o sdružení. 

Vzhledem k tomu, že jsou poskytovány státní prostředky, je nutno mít na zřeteli i zákon č.199/1994 Sb. 
v platném znění (zákon o zadávání veřejných zakázek). Podle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
– pokud se obec jako spoluinvestor bude podílet na výstavbě finančními prostředky (obdrženou státní dotací) a 
další spoluinvestor (stavební firma) rovněž částí finančních prostředků a pozemkem, jehož je vlastníkem , bude 
se jednat o specializovanou veřejnou zakázku podle ust. § 50 odst.1 písm.b) zákona č.199/1994 Sb. v platném 
znění , kterou lze zadat výzvou jednomu zájemci k podání nabídky, a to stavební firmě, jenž je vlastníkem 
pozemku. 

K výstavbě nájemních bytů formou nástavby na domě čp.848,čp.849 a čp.850 na pozemku 
p.č.1930,p.č.1931 a p.č.1932, vše k.ú. Kuřim, jejíž výstavbu předpokládá smlouva o výstavbě, jenž je vložena v 
KN. 
K naplnění shora uvedeného je nutno: 
- převést práva a povinnosti ze smlouvy o výstavbě na stavební firmu  
- zajistit vydání stavebního povolení 
- výzva jednomu zájemci dle ust. § 50 odst.1 písm.b) zákona č.199/1994 Sb. v platném znění 
- uzavření smlouvy o sdružení jak je shora uvedeno 

  Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
 

3. Retenční nádrž 
 
3.1. Výkup pozemku PK 1246 (příl.5A) 
 
Přijaté usnesení : 1232/99 - MZ schvaluje výkup pozemku PK 1264 za cenu dle znaleckého posudku s tím, že 

náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí kupující. 
Hlasováno : pro 11 
 
Předmětný pozemek malou částí 509m2 zasahuje pod budoucí těleso retenční hráze. V celkové výměře 3018 m2 
tvoří cestu – spojnici od “Boží muky” u vodárny podél “Záhruby” až ke kynologickému klubu. Tento pozemek 
je pro město důležitý, neboť do budoucna umožní pěší a cyklistické spojení mezi jižní částí Kuřimi a 
průmyslovou zónou - z těchto důvodů je navrhován výkup celého pozemku. Vlastníkem pozemku je p. 
Schindlerová Božena, t.č. v domově důchodců v Černé Hoře.  Výkupní cena činí cca 86 tis.Kč. 
 

 Předkládá: RNDr.I.Poledňák 
V 18:05 hod.  se  dostavil p.Uchytil – 12 členů MZ. 
 
 
3.2. Změna  umístění retenční nádrže a projednání změny využití zóny (příl.6,A) 
 
Přijaté usnesení : 1233/99 - MZ schvaluje zahájení změny č. III ÚP města Kuřimi: 

a) využití ploch pozemků ležících dle schváleného územního plánu v zóně veřejné zeleně v lokalitě 
Pod Toskou ve prospěch rozšíření průmyslové zóny  
b) užití ploch pozemků při severní  hranici zahrad  na ul.Fučíkova v Kuřimi – Podlesí ve prospěch  
zajištění obslužné komunikace. 

 
Hlasováno : pro 12 
 
V současné době je projekční kanceláří Ing.Bajer, Brno zpracována konečná varianta na plánovanou akci 
”Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny  v Kuřimi – výstavba hráze suché retenční nádrže”. Akce je ve 
fázi přípravy pro územní řízení.  Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu, zanesenou ve schváleném územním 
plánu města Kuřimi ze dne 9.11.1998.  Dne 21.7.1998 byla usnesením MR 280/98 schválena konečná varianta 
polohy hráze. Poněvadž územní plán byl těsně před schválením a probíhaly již jen poslední administrativní 
kroky, nebyla tato konečná varianta do ÚPN zaznamenána. Nově navržená hráz retenční nádrže povede 
v bezprostřední blízkosti toku Kuřimka oproti původní, zakreslené v SÚPN, která vedla o cca 190 m blíže 
k městu Kuřim (největší vzdálenost u komunikace Blanenská). Změnou umístění hráze retenční nádrže je možno 
plochu mezi původní  a nově navrženou hrází  retenční nádrže, která je v současné době SÚPN  navržena jako 
plocha městské zeleně využít k jinému  funkčnímu  využití.  Tato změna je podmíněna  zahájením změny č. III 
SÚPN města Kuřimi  a následným projednáním možného dalšího využití lokality a také zmenšením   plochy 
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určené pro veřejně prospěšnou stavbu. Pozemky, kterých se změna bezprostředně dotýká jsou ve vlastnictví  
soukromých osob i  organizací a jedná se o plochu cca 31.500 m2.  

   
  Předkládá: RNDr.I. Poledňák  

                          Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
3.3. Retenční hráz v lokalitě Pod Toskou – státní dotace (příl. 7,A) 
 
Přijaté usnesení : 1234/99 - V souvislosti s plánovanou výstavbou retenční hráze v lokalitě Pod Toskou MZ 

schvaluje podání žádosti o přidělení státní dotace v rámci ”Systému podpory rozvoje 
průmyslových zón” 

Hlasováno : pro 12 
 
V letošním roce se poprvé realizoval státní ”Systém podpory rozvoje průmyslových zón”, který obsahuje i 
dotační titul ”Terénní úpravy, včetně přípravy území”.Pod tento titul by se dala zahrnout i retenční hráz, 
podmiňující rozvoj průmyslové zóny. Za tímto účelem byl ve finální fázi rozšířen a přejmenován projekt 
retenční hráze na projekt ”Příprava území pro rozšíření průmyslové zóny v Kuřimi”. V rámci programu se 
poskytuje až 60% investičních nákladů. Žádost bude podána  počátkem roku 2000. K dofinancování stavby by 
se dalo předběžně uvažovat o těchto zdrojích: úvěr z Regionálního rozvojového fondu – program PHARE, 
dotace Povodí Moravy, poplatky za uložení zeminy – nástupci Vaillantu, odklizení zemníku naproti benzínové 
pumpě a následný prodej uvolněného lukrativního pozemku. 
 

       Předkládá MR 468/99 
         Vyřizuje: Poledňák 
 
 
 

4. Výstavba města, územní plán 
 
4.1. Změna plánu investic č.10 (příl. 8) 
 
Přijaté usnesení : 1235/99 - MZ schvaluje změnu plánu investic č.10 se změnou 
Hlasováno : pro 12 
 
Změna plánu investic č. 10  předpokládá: 
1. Změnu priority z 4 na 2 u investiční akce ”Klimatizace pro školní jídelnu Jungmannova. – staženo (do 

vyjasnění plánu investic na  příští rok). 
Předpokládané náklady 750 000 Kč. 
Nehlasováno, staženo. 

  
2. Novou položku s prioritou 3 - ”Výstavbu veřejného osvětlení v ulicích Nová, Příční a Wolkerova” s tím, 

že kynetu pro VO a síť NN zhotoví v ulici Příční, a časti ulic Nová a Wolkerova od křížení s ulicí Otevřenou 
po Příční Jme a ve zbývajících částech ulic Nová a Wolkerova zhotoví kynetu Město Kuřim. 
Paní Ing. Krejčí zpracovává projekt pro rekonstrukce sítí NN v Kuřimi a informovala město o záměru Jme 
rozšířit rekonstrukce sítí nn v ulici Otevřená i o ulice Nová, Příční a Wolkerova. Vzhledem k tomu, že kabely 
budou v těchto ulicích pokládány do země, bude zde třeba vybudovat i veřejné osvětlení. Předpokládané 
náklady pro město: ulice Nová: 250 000 Kč  

                                         Příční:  70 000 Kč  
                                         Wolkerova: 250 000 Kč 
   Hlasováno : pro 12 
 
3. Novou položku s prioritou 2 - ” výstavba nové moštárny” vzniklou rekonstrukcí objektu prádelny na ulici 

Tišnovská. 
       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 smluvního ujednání organizace Českého svazu zahrádkářů. Prodej objektu na ul. Brněnské bez 
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hledání nového řešení pro provoz moštárny, by zřejmě neumožnil zabezpečovat na území města Kuřimi tuto 
službu. 

Z uvedeného důvodu je předkládáno využití části prostředků získaných prodejem objektu Brněnská č.p. 
200 k provedení stavebnětechnických úprav objektu tzv. prádelny na ul. Tišnovská, který sloužil 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. V souladu s tímto návrhem firma ZETA vypracovala 
jako podklad pro posouzení reálnosti návrhu stručnou studijní úvahu o nárocích této rekonstrukce.  
Předpokládané náklady : 335 000 Kč 

 
Hlasováno :  pro 9, zdrž.3  

 
Informace Dr.Poledňáka  - objekt “rybárny” na Bezručově ul. ve vlastnictví Konzumu je v současnosti  na 

 prodej za úřední cenu - 460 tis., což je pro město  neakceptovatelné. Noví majitelé Konzumu by zřejmě 
souhlasili s cenou 300 tis. Starosta zvažuje tento objekt přestavět na moštárnu. 

V.Zejda - nesouhlasí se zřízením tohoto provozu v obytné zóně. 
 
4. Novou položku s prioritou 2 - ”zřízení keramické dílny” ve sklepních  prostorech  MDDM v Kuřimi. 
     Jedná se o zbudování keramické dílny s kruhem, která by mohla být využívána nepřetržitě – v době provozu 

Domu dětí. Kurzy keramiky jsou pořádány pro mateřské školy, pro děti a rodiče a stále více zájemců je z řad 
dospělých.  
Předpokládané náklady pro město : do 50 000 Kč. 

 
Hlasováno : pro 12 

Předkládá : Ing. Kotek Miloš 
 Vyřizuje : o. výst. 

 
 
4.2. Projednání návrhu zadání změny č. II. územního plánu města Kuřimi (příl.9,A) 
 
Přijaté usnesení : 1236/99 - MZ bere na vědomí s připomínkami zprávu o projednání návrhu zadání změny 

č. II sestávající se ze změn D,E a F územního plánu města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12 
 
Na základě žádostí o změnu územního plánu města Kuřimi z řad občanů  předkládá odbor výstavby MZ 
k projednání  návrh zadání změny č. II územního plánu města Kuřimi sestávající se ze změn D,E a F. Na základě 
žádosti byl zpracován návrh zadání změny č. II a zahájení projednání návrhu zadání změny č. II bylo oznámeno  
dotčeným orgánům státní správy i právnickým a fyzickým osobám.  Změna č.D územního plánu města Kuřim se 
týká výstavby  1 RD na ulici  Úvoz (Husova) na pozemku p.č. PK 350 a PK 351 v k.ú. Kuřim, změna č. E ÚP 
města Kuřim se týká výstavby 1 RD na ulici Pod Zárubou na pozemku p.č. 2253 (les) v k.ú. Kuřim a změna č. F 
se týká také pozemku p.č. 2253 v k.ú. Kuřim, ale s požadavkem na zřízení zahrádky sloužící k potřebám 
sousedního RD.  Zadání je vyvěšeno na úřední tabuli od 18.10.1999 do 17.11.1999. Dotčené orgány se vyjádří 
do 17.11.1999, jednání s veřejností bylo dne 4.11.1999 s možností vyjádření do 3.12.1999. MR se vyjádřila dne 
16.11.1999 usn.513/99. 
       Jelikož výše uvedené pozemky  (jejich návrhové využití)  dle schváleného územního plánu města Kuřimi 
nepřipouští výstavbu RD ani zřízení zahrádky, bylo by nutno provést změnu územního plánu města Kuřimi. 
 

   Předkládá: Ing. F.Veselý  
           Vyřizuje : Ing.M.Dokládalová 
 
V.Zejda - odbor ŽP na MMB nesouhlasí s výstavbou RD Pod Záhrubou. 
 
 
 
4.3. Plnění smlouvy o dílo č. 144/1998 (příl. 10) 
 
Přijaté usnesení : 1237/99 - MZ bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plnění smlouvy o dílo č. 

144/1998. 
Hlasováno : pro 12 
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Předmětem plnění smlouvy o dílo č. 144/98, uzavřené dne 16.10.98 mezi smluvními stranami – objednavateli  
Městem Kuřim a Moravskou stavební INVEST a.s.,Koliště 13, Brno a zhotovitelem - Dopravními stavbami 
Brno s.r.o.Trnkova 150, Brno a jejich dodatků je vybudování: 

SO –  vodovodní řad            DN   80  v délce    310 m 
  vodovodní řad            DN 100   v délce    776m 
SO –   dešťová kanalizace    DN 300   v délce   1193 m 
SO –   splašková kanalizace DN 300   v délce    939 m 
SO –   suché retenční nádrže 
v lokalitě ”Díly za sv. Jánem” v Kuřimi. 

RN stavby činí 11,072.005 Kč, 
Město Kuřim se podílí na uvedené stavbě nepřekročitelným peněžním podílem 4,160 tis.Kč ve formě státní 
dotace účelově poskytnuté na pořízení technické infrastruktury z r. 1998. 
Termín dokončení stavby je 31.5.2000. 

Aktuální stav plnění smlouvy o dílo k 15.11.1999. 
Je vybudována páteř lokální rozvodné vodovodní sítě v délce 718 m včetně tlakové zkoušky, proplachu a 
desinfekce, jsou připraveny podklady pro předběžnou technickou přejímku provozovatele. 
Moravská stavební INVEST Brno a město Kuřim společně požádali o kolaudační řízení uvedené páteřní 
rozvodné vodovodní sítě s předjednaným termínem 10.12.1999. 

SO – dešťová kanalizace : 
V rámci I.etapy stavby RD je provedeno 893 m dešťové kanalizace v trase příjezdných komunikací včetně 
odvedení dešťových vod od soutokového objektu na záchytném příkopu od Kuřimské hory. 

SO – splašková kanalizace 
Na objektu je provedeno 592 m kanalizace, průběžně probíhá montáž přípojek k jednotlivým objektům a jejich 
postupné napojování podle požadavku investora. 

SO – suchá retenční nádrž 
Jsou provedeny zemní práce a drenáž ke snížení kolísavé hladiny spodní vody; je zajištěno odvedení dešťových 
vod z I.etapy stavby do vodoteče. 

Smlouva o dílo č. 144/98 byla dodatkem ze dne 5.11.1999 rozšířena o část SO okružní komunikace 
s RN ve výši 4,622.454 Kč. Peněžní podíl města na této stavbě činí 1,200 tis. Kč ve formě účelové státní dotace. 
Termín dokončení předmětné části okružní komunikace je 30.6.2001. 
V současné době probíhají na stavbě okružní komunikace intenzivní zemní práce, uložení podkladních vrstev a 
pokládka obrubníků. 

Investor stavby a dodavatelé technické infrastruktury a objektů RD vyvíjí značné úsilí k úspěšnému 
předání 4 RD do užívání novým vlastníkům – prvním obyvatelům v lokalitě ”Díly za sv. Jánem” v termínu do 
31.12.1999. 
Dle starosty  je  smlouva  plněna bez problémů. 
         Předkládá : RNDr.I.Poledňák 
         Vyřizuje : P.Kříž 
 
 
 
 
4.4. Zpráva o činnosti odboru výstavby města Kuřimi (příl. 11) 
Přijaté usnesení : 1238/99 - MZ bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby města Kuřimi od 1.7.99 - 

31.10.99. 
Hlasováno : pro 12 
 
I.Stavby dokončené  
a) celkově 

1. ZŠ Jungmannova,  Kuřim – rekonstrukce sociálního zařízení 
        dodavatel : BYT REFORM  s.r.o., Kuřim                           dle smlouvy o dílo 219 976,- Kč 
                                                      skut.cena            219 399,59 Kč 
2. Prodloužení vodovodu a plynovodu ul. U rybníka 

 dodavatel: Inženýrské sítě Brno    dle smlouvy o dílo 518 000,-Kč 
                     skut.cena dodav. 495 129,80 Kč 
         

3.  Plynofikace ulice Tišnovská 
 dodavatel: QUANTUM  Vyškov                   dle smlouvy o dílo 419 172,- Kč     
         skut.cena dodav. 429 450,-Kč 
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       Usnesením MR 393/99 schváleno navýšení 30 000,- Kč pro provedení přípojky do byt. domu  č.p. 
890,891,  1170 a 1171 v Kuřimi.         

 
4.  Rekonstrukce hřiště u ZŠ Komenského – I.etapa 
        dodavatel : Silniční stavby STAVOS, Brno               dle smlouvy o dílo 337 050,-Kč 
        skut.cena dodav.    326 760,-Kč  
          

b) není  provedeno konečné vyúčtování 
1.  Komunikace – vnitroblok, nám. 1 května  - I. etapa 

 dodavatel: TOPSTAV  Brno     dle smlouvy o dílo 696 202,-Kč 
         skut.cena dodav. 685 361,10 Kč    
K zakázce      budou  přiúčtovány  náklady na VO ( asi 60 000,- Kč) – není dosud odsouhlaseno dodav. VO 
– fa ELIOS Brno. 

 
2. Tržnice Kuřim – zpevnění plochy 

dodavatel : SIMOST s.r.o., Brno                                                         dle smlouvy o dílo 152 723,-Kč            
       skut. cena  dodav. 152 723,- Kč 

         
3.  Náhrada kontamin. zdroje pitné vody Kuřim - Podlesí 

dodavatel : SETRA s.r.o., Brno                                       dle smlouvy o dílo 3 675 000,-Kč 
                   skut.cena dodav.   3 766 348,- Kč 
Byl proveden posudek ceny stavby firmou DACERO, Brno se stanovením reálné ceny 4 206 000,- Kč. 

 
II.Zahájené stavby: 

1. Plynofikace posl. domu Dr. Vališe 
 dodavatel:  VAPIS  Blansko                  

 
Stavba byla zahájena, ale z důvodu nesouladu  projektové dokumentace s předpisem ČD S4 Železniční 
spodek (souběhy inž. sítí s drážním tělesem) město žádá o udělení výjimky z tohoto předpisu. 

 
2. Rekonstrukce kanalizace ulice Legionářská                                                

 dodavatel:  DIS Brno                                   dle smlouvy o dílo 4 613 726,-Kč                           
            náklady hrazeny BVaK , Brno 

            Stavba je prováděna v součinnosti s městem,  stavba bude dokončena do 18.12.1999.  
 
III. Probíhající stavby : 

1. Prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Vyhlídce 
dodavatel :  VODOMONT Brno               dle smlouvy o dílo 84 296.10 Kč 

                    skut. cena dodav. 93 115,10 Kč 
Jsou zde provedeny vícepráce z důvodu nutnosti montáže šoupěte navíc (8 819,- Kč) 
IV. Projekty : 

1. Brněnská 200 
2. Televizní kabelový rozvod Kuřim ” Díly za sv. Jánem ” 

 
V. Projekční příprava: 

1. Rekonstrukce veřejného osvětlení I.– IV. Etapa 
2. II. etapa rekonstrukce ulice Kout – kanalizace, komunikace 
3. Plynovod Luční -prodloužení STL plynovodu  
4. Rek. a moder. ulice Podhoří –  II. etapa 
5. Zřízení VO na ulici Blanenská 
6. Autobusové zastávky Prefa, Poliklinika 
7. Hráz retenční nádrže 

 
VI.Opravy prováděné na úseku údržby města včetně objektů ve správě města : 

l. komunikace a chodníky: 
 vysprávka komunikací :ul. Nerudova, Otevřená, Jiráskova, Wolkerova, Farského, Zahradní, U potoka,                          

Husova, Na Zahrádkách, Bezručova, Havlíčkova,  Komenského, Popkova 
 vyspravení nezpevněných komunikací : ul.  Luční a ul. Podhoří 
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 opravy chodníků: ul. U stadionu, Tišnovská, Jungmannova, Nerudova, Bezručova,  úprava schodů  před 
cukr. Kašparec 

 opravy kanalizačních šachet :  ulice Otevřená, U Potoka, Vrchlického, Nám. Osvobození, Jungmannova 
 
2. objekty ve správě města 
a)Mateřské školky: 
- MŠ  Jungmannova - výměna osvětlovacích těles v I. patře 
- MŠ Zborovská – nátěry oken 
b) ostatní : 

 Městský úřad Kuřim  - oprava klempířských prvků + natěr. práce 
 
 VII. změny schváleného územního plánu města Kuřimi : 
   Schválená změna č. I sestávající se ze změn A,B,C : 

Změna A – pozemek p.č. 1457/14, 1457/15 (ulice Svatopluka Čecha) – dle změny č. I schválen jako 
pozemek pro výstavbu  rodinného domku. 
Změna B – pozemek p.č.PK 1443/1, PK 1443/6 a 1081/2 (ulice Hybešova) – dle změny č. I schválen jako 
pozemek pro výstavbu rodinných domků. 
Změna C – pozemek p.č. 850 (ulice U rybníka) – dle změny č. I schválen jako pozemek pro výstavby 
rodinného domku.  

        Probíhající změna č. II sestávající se ze změn D,E,F : 
Změna D – pozemek p.č. PK 350, PK 351 (ulice Úvoz) – dle změny č. II  navržen jako pozemek pro    
výstavbu RD. 
Změna E a F – pozemek p.č. 2253 (ulice Pod Zárubou) – dle změny č. II navržen jako pozemek pro 
výstavbu RD (změna E) nebo jako zahrada (změna F). 

 
      Předkládá:ing. Veselý František 

         Vyřizuje: Kříž Pavel 
 
 
 
 

5. Fond rozvoje bydlení - II. kolo výběrového řízení  
      (příloha 12,A ) 
 
Přijaté usnesení : 1239/99 - MZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ( FRB) – II.kolo 

výběrového řízení v roce 1999 dle návrhu - se změnou 
Hlasováno : pro 12 
 
 
Ve II. kole výběrového  řízení v roce 1999  podalo v termínu do 15.11.1999 žádost o půjčku z FRB 15 žadatelů.    
Aktuální zůstatek ve FRB činí 1,9 milionu korun. 

Návrh: 
1) Žadateli č. 11 (A.Vítková) byla poskytnuta půjčka 100.000,- Kč na  vestavbu bytu do půdního prostoru 

v roce 1997. 
Žadateli č. 13 (J.Ondroušek) byla poskytnuta půjčka 100.000,- Kč na  vestavbu bytu do půdního prostoru 
v roce 1999. 
Novela vyhlášky č.1/95 zvýšila výši půjčky na vestavbu bytu do půdního prostoru na 150.000,- Kč, 
předkladatelka doporučuje :požadovanou částku 50.000,- Kč v obou případech poskytnout. 

2) Ostatním žadatelům poskytnout půjčku v požadované výši – v souladu s vyhláškou. 
V. případě souběhu více účelů do max. výše 100.000,- Kč -  žadatelé poř.č.: 7 (L.Koudelková) a č. 
(Mgr.P.Matula). 

3) S žadateli, kteří doposud nepředložili stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s prováděnou 
rekonstrukcí sepsat smlouvu o půjčce až po předložení dokladu.. 

4) Žadatelka A.Charanzová (poř.č.4) ponížila požadovanou částku  z 50 tis. na 40 tis.  
 
Zachováním výše uvedeného mechanismu se změnou v žádosti č. 4  dojde ke snížení celkové částky na 
1,300.000,- Kč. 

                                                                             Předkládá: RNDr. I.Poledňák 
                                                                                                              Vyřizuje: Mgr. A.Trtílková 
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6. Finanční záležitosti 
 
6.1. Rozpočtové provizorium na rok 2000. (příl 13,A-C) 
 
Přijaté usnesení : 1240/99 - MZ schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2000 dle přílohy se změnou. 
Hlasováno : pro 11, zdrž. 1  
 
Pro hospodaření města v roce 2000  je předložen návrh rozpočtového provizoria. Tento návrh vychází ze 
skutečností minulých období a odhadu finančních možností města v obdobích budoucích.  

Výdajová strana provizoria je pro větší vypovídací schopnost a názornost rozpočtována dle organizací. 
Tyto výdaje jsou dále rozděleny na běžné výdaje spojené s chodem města a na drobné investiční výdaje. 
Zbývající přebytek příjmů nad výdaji bude použit jako investiční rezerva, tato rezerva bude v průběhu roku 
přidělována jednotlivým organizacím na základě rozpočtových opatření,schválených v MZ nebo MR, stejně 
jako přebytek vytvořený v minulých letech (  investiční a bytové fondy ). 

O bytových organizacích není v tomto provizoriu rozpočtováno, protože jejich výdaje jsou kryty 
z bytových fondů. V provizoriu jsou uvedeny i organizace, které mají nulový rozpočet, což znamená, že u nich 
buď nepočítáme pro rok 2000 s výdaji, nebo počítáme jen s investičními výdaji, které jim budou přiděleny 
v rámci rozpočtových opatření. 

U organizace 0503000000 ( výstavba kanalizace ) je rozpočtována v investicích částka  6 460 000 Kč, 
která musí být dle smlouvy určena k opravám kanalizační sítě a dále z ní bude hrazena dodatečná projektová 
dokumentace ke kanalizaci, která není dosud ve správě BVaK. 

Obdobná situace je u organizace 0604000000 ( výstavba TKR ), tato částka je také smluvní ( MTCK 
s.r.o.). 

V tomto rozpočtovém provizoriu není v org. 0375000000 ( vnitřní správa ) počítáno na straně výdajů 
s platbou daně z příjmu města, protože tato daň je zároveň i příjmem města, a proto je jen formální položkou. 

Pro větší přehled o organizaci 0375000000 ( vnitřní správa ) je jako příloha k návrhu rozpočtového 
provizoria přiloženo i položkové členění rozpočtu této organizace.    
Návrh rozpočtového provizoria : 
Příjmy celkem před financováním  - 60.233.000,- 
Výdaje celkem před financováním - 59.967.100,- 
Výsledek hospodaření   -      265.900,- 
Účetní přebytek z minulého roku 42.000.000,- 
         Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
         Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
Změna :  Vnitřní správa - platy zaměstnanců (položka 5111) snížena  z 5,870 mil. na 5,1 mil. Kč. 
6.2. Program Podnikatelský obolus v roce 1999 a 2000 (příl.14,A) 
 
Přijaté usnesení : 1241/99 - MZ bere na vědomí výsledky programu ”Podnikatelský obolus” v roce 1999  

s tím, že se prodlužuje termín pro uplatnění “obolu” v r 1999 do 31.12.1999 a schvaluje 
podmínky jeho realizace pro rok 2000. 

Hlasováno : pro 12 
 
V rámci programu se realizovalo v roce 99 celkem 13 obolů s celkovým objemem 90 tis. Kč.. Oproti roku 
předchozímu je to pouhá třetina. Navzdory nevelkému zájmu se doporučuje, aby program trval i v roce 2000 
s tím, že obolus bude tvořit 20% odvedené daně, stanoví se celkový finanční limit 500 tis pro příslušný 
kalendářní rok a oboly do výše limitu se schvalují v pořadí, jakém byly podány. 
 

      Předkládá: MR 528/99 
        Vyřizuje: Mgr. Trtílková 
 
 
 
6.3. Částečná úhrada nákladů na plavání žáků 1. –3. tříd ZŠ v Kuřimi (příl.15) 
 
Přijaté usnesení : 1242/99 - MZ schvaluje úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na 

plavecký  výcvik žáků 1. – 3. tříd kuřimských základních škol za rok 1999 a pro rok  2000.  
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Hlasováno : pro 12 
 
Usnesením MZ 1149/97 byl dán příslib k úhradě poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na plavecký 
výcvik žáků 2. a 3. tříd základních škol. Toto usnesení přesně nespecifikuje dobu jeho platnosti, proto je MZ 
předkládán nový návrh usnesení, který je časově omezen na roky 1999 a 2000. 
 
        Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
        Vyřizuje: Ing. Aleš Varmužka 
 
 
 

7. Životní prostředí 
 
 
7.1. Zevrubná zpráva o stavu životního prostředí ve městě Kuřimi a přehled vybraných 

ukazatelů, charakterizujících činnost odboru ŽP ( příl. č. 16,A,B ) 
 
Přijaté usnesení : 1243/99 -  MZ  bere na vědomí  zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí ve městě  

Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12 
 
Odbor životního prostředí předkládá  zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí ve městě Kuřimi a 
charakteristiku činnosti odboru za rok 1998 a 1999.  
Zpráva je sestavena z tabulky nejzákladnějších ukazatelů činnosti odboru ve státní správě a samosprávě, včetně 
doplňujícího komentáře k jednotlivým bodům. 

    Předkládá: Ing. J.Hamřík 
 
 
 
7.2.  Odkoupení hydrogeologického vrtu HV 201 Kuřim (příl.17,A) 
 
Přijaté usnesení : 1244/99 - MZ schvaluje odkoupení hydrogeologického vrtu HV 201 (u rybníka Srpek) od 

ČR, Ministerstva životního prostředí za cenu 22 322,-Kč 
Hlasováno : pro 12 
Vrt se nachází u rybníku Srpek, má hloubku 102 m a vydatnost 1l/s. Z tohoto vrtu je vylepšována vodní bilance 
rybníka. Jedná se o cenný majetek, v případě, že jej nekoupíme, bude vrt zlikvidován. Na podnět vedoucího 
odboru MěÚ Ing. Hamříka, je předkládán výše uvedený návrh. 

   Předkládá: 
RNDr.I.Poledňák 

         Vyřizuje: ŽP Ing.J.Hamřík 
Přestávka 18:25 - 18:40 hod. 
 
 

8. Doprava 
 
8.1. Zřízení autobusové linky Kuřim – Brno-Královo Pole provozované DPMB (příl.18) 
 
Návrh usnesení : MZ pověřuje vedení města jednáním s DPMB o alternativních možnostech linkové  dopravy 

v úseku Kuřim – Brno.  
 
Přijaté usnesení : 1245/99 -  MZ pověřuje vedení města jednáním s Dopravním podnikem Města Brna o 

alternativních možnostech linkové  dopravy v úseku Kuřim – Brno 
Hlasováno : pro  9, proti 2, zdrž.1 
 
Dopravní podnik města Brna a.s. předložil Městu Kuřim předběžnou nabídku na zavedení autobusového spojení 
mezi nádražím v Brně-Králově Poli a východní částí Kuřimi (předpokládaná konečná zastávka na Brněnské 
ulici) s četností 13 párů spojů denně v pracovní dny. Nabídka předpokládá při nákladech 30Kč/km denní 
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náklady 7.020,- Kč. Dopravce předpokládá, že by 1/3 nákladů pokryl z příjmů za jízdné, 1/3 by hradilo Město 
Brno a 1/3 by hradilo Město Kuřim. Přivedení městské dopravy z Brna do Kuřimi je žádáno jednak ze strany 
investorů obytné zóny Díly za sv. Janem, jednak vedením firmy AMP Czech s.r.o. Z tohoto pohledu je účelné, 
pokud bude městská doprava z Brna do Kuřimi přivedena, tak aby nekončila na předměstí, ale projela v trase 
nádraží – Kult. dům – poliklinika – TOS – Prefa – Podlesí. Tím ovšem dojde k dalšímu nárůstu nákladů. Pro 
přehled uvádím předběžný roční propočet nákladů, které by muselo hradit Město Kuřim pro 13 párů spojů za 
den (výpočet provedlo město Kuřim) : 
 
                                                                                 Pracovní dny                              Pracovní dny a víkendy 
                                                                     náklady celkem  náklady Kuřim     náklady celkem     náklady Kuřim 
Předložená nabídka  
(konečná zast. v Kuřimi Brněnská ulice):   1 755 000 Kč         585 000 Kč         2 562 300 Kč          854 100 Kč 
Varianta kdy spoje projedou městem         2 242 500 Kč          747 500 Kč         3  274 050 Kč      1 091 350 Kč 
 k TOS a Podlesí: 
 
Za současného stavu mohou Kuřimané v pracovní den v ranní dopravní špičce mezi 5 a 8 hodinou využít pro 
cestu do Brna 19 autobusových spojů a 7 vlakových spojů. Současný počet spojů ČSAD Kuřim – Brno 
(pracovní dny): 75 párů denně, vlakových spojů Kuřim – Brno: 20 párů denně 
Náklady, které v letošním roce vynaložilo Město Kuřim na dopravu: 
 Rozpočet: 490 tis. Kč (převážně víkendová doprava, v pracovní dny město přispívá pouze 23.000.- Kč společně 
s Lipůvkou na spoj do Blanska a 64.00,- na spojení Brno – Kuřim – Podlesí, Pramen). Plnění k 30.9. 1999: 335 
753 Kč, tj 69% 
Výhody přivedení MHD DPMB do Kuřimi: 
1) Cestující dojedou na jeden jízdní doklad a tedy levněji z Kuřimi do kteréhokoliv místa v Brně. 
2) Naskýtají se větší možnosti zahustit síť autobusových zastávek v Kuřimi. 
Nevýhody přivedení MHD DPMB do Kuřimi: 
1) Vysoké náklady na dopravu. 
2) Zřejmě dojde ke značné redukci meziměstských spojů na Kuřimsku ( úměrně s množstvím spojů MHD se 

bude zvyšovat ztrátovost meziměstských spojů), čímž se zmenší možnosti cestování z Kuřimi na venkov a 
z okolních obcí do Kuřimi.) Tím bude potlačena spádovost města a charakter Kuřimi se více přiblíží 
brněnským sídlištím 

3) Nutnost přestupu v Brně – Králově Poli 
4) Zřejmě dojde k postupnému rušení zastávek dálkových spojů v Kuřimi             
 
Navrhované řešení: 
Ideálním východiskem se zdá být systém integrované dopravy, který  předpokládá využití stávající sítě dopravců 
a umožňuje cestujícím použít jednoho jízdního dokladu pro cestu jak spoji MHD, tak vlakovými spoji a 
vybranými spoji ČSAD. Proto předkladatel doporučuje, aby vedení města iniciovalo jednání, které bude 
směřovat k vytvoření integrovaného dopr. systému  a protože vzhledem ke složitosti jednání jde o dlouhodobější 
záležitost, paralelně vést jednání s DPMB, popř. i dalšími dopravci o dalších možnostech veřejné dopravy 
v Kuřimi. Prozatím se však orientovat na stávající dopravce a železnici s tím, že DPMB může do Kuřimi přivést 
městskou dopravu bez příspěvku města. 

Předkládá : Ing. M.Kotek  
Diskuze: 
Ing.Kotek - považuje za nepřijatelné, aby doprava končila na hranici města.  

Výhody:  výrazné zlepšení spojení s Brnem,  na 1 jízdní doklad by mohli cestující jet i brněnskými  
dopravními prostředky. 

 Nevýhody - vysoké náklady pro  město Kuřim (585 tis.), menší průhlednost účtování,  zavedení 
linkové dopravy  by vedlo k výrazné redukci spojů ČSAD  a (nebo)  zvýšení  dotací na dopravu. 

 Bude se  jednat o nočních spojích neboť v návrhu se s nimi nepočítá. 
 Domnívá se, že by bylo vhodné  zůstat při stávající situaci a být ve spojení s ČSAD. V budoucnu je 

zvažován integrovaný dopravní systém - cestování na jeden  doklad (III. pásmo). 
Dr.Holman - souhlasí, že s rozšířením nabídky by narostla i poptávka po dalších spojích, což by již město 

nemohlo zaplatit. Dopravní podnik Města Brna by se tak časem dostal do monopolního postavení, což 
by mohlo vést ke zvyšování nákladů  na dopravu.  
Uzavření smlouvy s  DPMB by mohlo v počátku roku přinést zmatek do dopravy. 

Ing.Kotek - pokud by dopravci přišli o klientelu v Kuřimi, negativně by se to projevilo na spojích, problém by 
následně vznikl  i v okolních obcích, které nesou   společně náklady. 
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V.Zejda - navrhuje provést analýzu  vývoje dopravy v souvislostech - s výstavbou RD  v loklaitě Díly za 
sv.Jánem a rozšiřování AMP. 

Pozměňující návrh Dr.Holmana :  MZ pověřuje vedení města jednáním s DPMB o alternativních možnostech 
linkové  dopravy v úseku Kuřim – Brno a přípravou analýzy  dopravní stategie  města Kuřimi pro  r. 
2001  
Hlasováno : pro 7,  proti 1, zdrž.4   

MUDr.Dvořáčková - preferuje jednání s DPMB. 
Ing.Kotek - zde by hrozilo nebezpečí, že by se nám ztratilo spojení „na druhou stanu“, nejsou vyloučené 

integrované systémy  jako  v jiných městech. 
 
 
 
V 19:20 hod. se vzdálil  Dr.Poledňák. 
 
 
8.2. Prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno-město a.s. o provozování veřejné 

linkové dopravy (příl. 18) 
 
Přijaté usnesení : 1246/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno – město a.s. na 

zajištění provozu na lince 720 050 Brno – Kuřim, 720 035 Brno – Kuřim – Braníškov a  
720 065 Brno – Kuřim- Kunštát do celkových nákladů pro město Kuřim max. 330.000,- 
Kč. 

Hlasováno : pro 11 
 
V letošním roce má Město Kuřim uzavřenu smlouvu na výše uvedené linky v rozsahu do max. nákladů pro 
Kuřim 320.000,- Kč. Jedná se o 4 spoje v pracovní dny a 27 spojů o víkendech. ČSAD Brno zajišťuje jako 
jediný dopravce víkendové spojení s Podlesím a to v rozsahu 12 párů spojů denně z Brna a 6 párů spojů denně z 
Kuřimi. V pracovní dny má Podlesí zajištěno spojení v rozsahu 26 párů spojů do Brna a 17 párů spojů do 
Kuřimi.    Do konce září bylo na základě vyúčtování ztrát dopravce v jednotlivých měsících vyčerpáno 
254.897,- Kč, tj 80% rozpočtované částky. Lze soudit, že se skutečná ztráta dopravce pohybuje 
v předpokládaném rozsahu.  
Dne 15.11. proběhlo jednání s novým ředitelem ČSAD Brno panem Ing. Střelským o možnostech další 
spolupráce. ČSAD předložilo kalkulaci nákladů na příští rok a bylo předjednáno, že pokud Město Kuřim 
prodlouží stávající smlouvu a bude hradit prokázané ztráty dopravce na vybraných linkách až do výše 330.000,- 
Kč/rok, zůstane v příštím roce zachován rozsah spojení jako v roce letošním. Současný stav v dopravě je možné 
označit za ustálený, závažné připomínky k rozsahu spojení jsem nezaznamenal a doporučuji smlouvu prodloužit.   

Předkládá : Ing. Miloš Kotek                   
 
 
8.3. Prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko a.s. o provozování veřejné linkové 

dopravy  (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1247/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko na zajištění 

dopravy na linkách 710 620 Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 Blansko - Kuřim a 
710 771 Rájec – Jestřebí –Kuřim v předpokládaných nákladech pro město Kuřim 80 000 Kč 
a dále částkách nasmlouvaných místními firmami.  

Hlasováno : pro 10, zdrž.1 
 
V letošním roce má Město Kuřim uzavřenu smlouvu na uvedené linky v rozsahu předpokládaných nákladů pro 
město 72 000 Kč a v rozsahu dalších 121 700 Kč, které na základě dalších smluvních vztahů hradí velké 
kuřimské podniky.  Vzhledem k tomu, že během měsíce prosince bude nutné s dopravcem prodloužit smluvní 
vztah, předkladatel  žádá  MZ o mandát k těmto jednání do výše nákladů 80.000,- Kč/rok pro město Kuřim a do 
výše nákladů, které na základě jednání budou opětovně nasmlouvané s kuřimskými podniky.  
 

Předkládá : Ing. Miloš Kotek 
 
 
Na jednání se opět dostavil Dr.Poledňák  - přítomno 12 členů  MZ. 
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8.4. Prodloužení smlouvy s městem Tišnovem o provozování autobusové dopravy na 

lince Tišnov – Drásov – Kuřim – Lelekovice – Brno (příl.18) 
 
Přijaté usnesení : 1248/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s Městem Tišnovem o zajištění víkendové 

dopravy na autobusové lince 730 870 Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno s max. náklady pro 
město  Kuřim 60.000,- Kč.  

Hlasováno : pro 10, proti 1, zdrž.1 
 
V letošním roce byla uzavřena smlouva mezi městy Kuřim a Tišnov, ve které bylo stanoveno, že Kuřim 
poskytne příspěvek k úhradě nákladů na víkendovou linkovou dopravu v úseku Tišnov – Drásov – Kuřim- 
Lelekovice – Brno do max. výše 50.000,- Kč dle vyúčtování nákladů v jednotlivých měsících. Tato částka 
představuje 17% celkových nákladů na víkendové spoje (předpokládá rovnoměrné zatížení všech obcí) a byla 
stanovena po té, co MZ neschválilo vyšší částku, která předpokládala 30% zatížení města Kuřimi. Po dohodě a 
vzhledem ke smluvním vztahům ostatních obcí na lince byla částka čerpána dle původně stanoveného klíče, 
v měsíci září byla vyčerpána  a ve zbývajících měsících se o zbytek částky dělí ostatní obce a dopravce.   
V úterý 16.11. proběhla na radnici v Tišnově schůzka starostů obcí na lince, kde bylo Město Kuřim požádáno o 
příspěvek k uhrazení prokázaných ztrát dopravce ve výši alespoň do 60.000,- Kč/rok. V zájmu zachování 
víkendového provozu na lince doporučuji příspěvek schválit. 
 

                                                                                                             Předkládá : Ing. M.Kotek  
 
 

9.  Různé 
 
9.1. Pojmenování nových ulic v lokalitě Za sv. Jánem. (příl.19,A,B) 
 
Přijaté usnesení : 1249/99 - MZ schvaluje názvy nových ulic v lokalitě Díly za sv. Janem : Hojerova, 

Metelkova, Dušínova, Foglarova, Vontská, Losnova, Rozdělovací 
Hlasováno : pro 11, zdrž.1 
 
Zástupci investorské společnosti Moravská stavební požádali na město o pojmenování nových ulic. Sami 
předložili návrh a další jména ulic zvažovala městská rada na svém jednání dne16.11.99.  
 
Návrhy : 
Polní Středová Václava Peši T.G. Masaryka   
Slepá Mouzovská Mudr. Jelínka Dr. Beneše   
Okružní Koblás Otty Jebáčka    
Údolní Emila Skřičky Sellnerova    
 
Diskuze: 
p.Prostějovský - navrhuje hlavní ulice v nové zástavbě RD pojmenovat  T.G.Masaryka a  Dr.E.Beneše. 
Jiří Brabec -  ulice by se měly jmenovat dle jednoho “klíče” - (Koblás, Šiberna), Stínadla,Rozdělovací, 

Foglarova, Dušínova, Metelkova a Hojerova, Vontská ... Politici by po sobě neměli mít 
pojmenovány malé  uličky. 

p.Prostějovský  se dotazuje, zda město pojmenuje něco po těchto státnících. 
Dr.Poledňák  - územní plán bude poskytovat  další možnosti  k uplatnění těchto názvů. 
Dr.Holman    - nebylo by vyloučeno opět pojmenovat nám.1.května na Masarykovo nám..  

   Dále se domnívá, že přejmenování ulic by mělo být vůlí těch, kteří tam bydlí. 
S názvy  ulic,  tak jak je předložil p.Jiří Brabec (inspirován  „Rychlými šípy“) investor souhlasí. 
 

        Předkládá:RNDr.I. Poledňák 
         Vyřizuje: SO 
 
 
Přestávka 19:45 - 20:00 hod. 
 
9.2. Rozšířená nabídka – TKR (příl.20,A) 
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Návrh usnesení : MZ schvaluje pronájem kmitočtového pásma kabelové televize v rozsahu 238,25 až 455,25 

MHz panu Aleši Kadlecovi (Kotva – KA) na dobu 12 roků za účelem provozování rozšířené 
nabídky televizních programů a za cenu 10,- Kč za provozovanou  zásuvku a měsíc. Městu 
se vyhrazuje možnost nájem vypovědět oproti úhradě odstupného ve výši dle přílohy. 

Hlasováno : pro 3, proti 4, zdrž.. 
 
Usnesením MZ byl vyhlášen záměr na pronájem kmitočtového pásma kabelové televize v rozsahu 238,25 MHz 
až 455,25 Mhz. V období mezi jednáními MZ se na možný pronájem informovala jedna firma (Intercable), 
avšak do stanoveného termínu žádnou nabídku nepodala a ani ze strany veřejnosti nebyly vzneseny k záměru 
připomínky. V příloze je návrh požadovaných garancí, ostatní podrobnosti jsou v materiálech MZ č. 11/99. 
 

       Předkládá :RNDr.I. Poledňák 
 
Diskuze: 
Ing.Krupica - dvanáctiletý pronájem  kabelové televize by byl  nepřijatelný pro případného zájemce na 

odkoupení TKR - pronájem nedoporučuje. 
Dr.Holman - nevidí správné, aby 1 osoba by byla současně ředitelem a nájemcem  a v 1 pracovní dobu 

zajišťovala zpravodajství pro město. Považuje to za konfliktní. 
 Dále informuje, že v  lednu by se mělo začít jednat o prodeji TKR (objevují se zajímaví zájemci) a 

bylo by nekorektní uzavírat smlouvu na pronájem v této chvíli. 
 V případě prodeje TKR se občané obávají  zdražení.  Domnívá se, že tyto obavy jsou 

nepodložené, neboť soukromá společnost bude provozovat TKR laciněji. Není ovšem vyloučeno, 
že může sociálně slabším občanům město  na TKR přispívat.  
Do budoucna bude TKR zdrojem velkých problémů, nebo velkých peněz.  Čas pro prodej je právě 
nyní. 

A.Kadlec - návrh je o tom, zda občané budou nebo nebudou mít rozšířenou nabídku. 
Dr.Holman - o rozšířené nabídce to není.  V této chvíli je to o tom, že TKR  města může spravovat „gigant“, 

který nám předloží mnohem  lepší nabídku. 
 
V souvislosti se změnami ve vedení MTCK byla přijata následující usnesení. 
Přijaté usnesení : 1250/99 - MZ bere na vědomí odstoupení p.Zdeňka Kříže z funkce jednatele MTCK, spol. 

s.r.o.  k 31.12.1999. 
Hlasováno : pro 12 
 
Přijaté usnesená : 1251/99 - MZ přijímá  rezignaci člena dozorčí rady MTCK Kuřim, spol. s r.o. p.Mariana 

.Uchytila a rezignaci  jednatele společnosti MTCK Kuřim, spol. s r.o. Ing.Miloše Krupici. 
Hlasováno : pro 12 
 
V souvislosti s prováděnou kontrolou  hospodaření MTCK  kontrolní komisí Ing.Krupica  navrhuje přijmout 
následující opatření. 
Přijaté usnesení : 1252/99 - MZ stanoví povinnost jednateli MTCK spol. s r. o. počínaje dnem 29.11.99 

vyžádat si předchozí souhlas dozorčí rady : 
 k rozhodnutí o  pořízení majetku  nad 20.000,- Kč 
 k udělení  mimořádných  odměn nad rámec běžné mzdy zaměstnance  

Hlasováno : pro11,  proti 1 
 
 
9.3. Veřejná vánoční sbírka pro dětský domov ve Vranově (příl. 21) 
 
Přijaté usnesení : 1253/99 - MZ schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově. 

Sbírka bude realizována pokladničkou, umístěnou pod vánočním stromem na nám. 1. května 
v Kuřimi v termínu od 6.12. 1999 do 6.1. 2000 vždy od 9 do 17 hodin. Zájemci mohou 
příspěvek složit i na pokladně města. Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti.   

Hlasováno : pro 12 
 
Sbírka by měla posloužit dětskému domovu ve Vranově - jedinému domovu v kuřimském regionu pro nákup 
sportovních potřeb pro děti. S výsledkem sbírky a s předměty, které budou z výtěžku sbírky zakoupeny bude 
kuřimská veřejnost seznámena.  
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                                                                                                   Předkládá: Ing. M. Kotek 
 
Instalace schránky a denní výběr schránky bude provádět p.Žáček z bezpečnostní agentury Navos Group. 
 
 
9.4. Ivan Augustin - INVESTSERVIS, Žďár n.Sázavou, Revoluční 46/5 - zpráva o 

správě bytů 
 
Přijaté usnesená : 1254/99 - MZ bere na vědomí zprávu firmy Ing.Ivan Augustin – INVESTSERVIS, 

Revoluční 46/5, Žďár n.Sázavou, o správě bytů  v majetku města Kuřimi. 
Hlasováno : pro 12 
 
Dle usnesení městské rady předkládá Ing.I.Augustin správce  uvedené firmy zprávu o správě domů ve 
vlastnictví  Města Kuřimi. 
Investservis v Kuřimi spravuje  206 prostorů, z toho 2 nebytové prostory, 133 bytů ve vlast. Města a 71 bytů ve 
vlastnictví osob. 
Veškeré  finanční operace  s prostředky  získanými z úhrad nájemného a plnění poskytovaných s užíváním bytů 
se uskutečňují na  zvláštním účtu správce tzv. účtu spoluvlastníků, který nesouvisí s čiností správce jako 
podnikatelského subjektu. Odměnu za správu domů fakturuje správce  jednotlivým domům a je hrazena z účtu 
spoluvlastníků. 
 Nad  rámec smlouvy o správě domu provádí správce pro byty ve vlastnictví města: 
- vyčísluje za každý byt  tzv. přebytek nájmu 
- v dohodnutých termínech  převádí městu  přebytky nájmu ze zaplacených  úhrad od nájemních bytů 
- u nájemců bytů sleduje, upomíná a vymáhá  dlužné částky za nájemné a služby, předepisuje poplatky 

z prodlení a dodává podklady pro  soudní vymáhání. 
- v souladu s § 687 odst. 2 občanského zákoníku zajišťuje na účet vlastníka drobnou  údržbu a opravy v bytech  
 
       Předkládá : Ing.I.Augustin - INVESTSERVIS 
9.5.  PaedDr.Davis Holman - rezignace na funkci člena  OR 
 
Přijaté usnesená : 1255/99 - MZ bere na vědomí rezignaci člena okresní školské rady 

PaedDr.Davida.Holmana. 
Hlasováno : pro 12 
 
Člen okresní školské rady OKÚ . Brno-venkov  Dr.David Holman podává ústní rezignaci na uvedenou funkci - 
bez bližšího vysvětlení. 
 
 
9.6. Dotisk knihy  o Kuřimi 
 
Přijaté usnesení : 1256/99 - Pro zamýšlené  doplnění knihy o historii Kuřimi MZ žádá případné přispěvovatele 

o předání příspěvků  do 31.12.2000. 
Hlasováno : pro 12 
 
Pan Prostějovský, občan Kuřimi žádá  z důvodu  neúplnosti informací o kuřimském odboji v „knize o Kuřimi“ 
její dotisk.  
Příspěvky se mohou soustřeďovat  na MěÚ Kuřim do 31.12.2000. 
Ing.Kotek   - informuje o probíhající rekonstrukci kanalizace na ul.Legionářské - práce probíhají dle 

harmonogramu, ukončení je plánováno  na 17.prosince. 
 - zve členy MZ na veletrh cestovního ruchu „Regiontour“ ve dnech 15 a 16.1. 2000 v prostorách 

veletrhu v Brně. 
 
Závěrem starosta popřál  členům MZ a všem občanům města k nastávajícím vánočním svátkům a novému roku: 
Přijaté usnesená : 1257/99 - MZ přeje občanům města radostné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů  

v r.2000. 
Hlasováno : pro 12 
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Návrhová komise zrekapituloval přijatá usnesení :  
1216/99 - MZ schvaluje  nabytí státních pozemků ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový   

katastr (PK) číslo 1221, 1222/1, 1236/6 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. 

 
1217/99 - MZ schvaluje  nabytí státních pozemků parc.č. 3398/2, 3204/5, 3216/6,3198/4 o celkové výměře 

1280 m2 k.ú.Kuřim dle § 5 odst. 1 zák.č. 95/1999 Sb. v lokalitě ”Podlesí” určených schválenou 
územně plánovací dokumentací jako zóna U(B) B6.1, B6.2 – rozvojové území pro bydlení rodinného 
typu v řadovém i volném uspořádání 

 
1218/99 - MZ  schvaluje  od r. 1999  snížení  nájemného na 0,06 Kč/m2/rok z  pronajatých   pozemků  

společnosti s r.o. AGROSTYL, se sídlem Kuřim, Zámecká 959 do  doby   platnosti   Nájemní   
smlouvy   č.   26/1993 ze dne 8.12.1993 vč.”dodatků” tj. do 31.12.2003   

 
1219/99 - MZ ruší  usn. MZ číslo 1109/99 ze dne 7.6.1999 
 
1220/99 - MZ schvaluje nájemné Městskému domu dětí a mládeže Kuřim, Legionářská 338 za pronájem 

objektu bývalého dělnického domu pro rok 1999 ve výši 10.000,- Kč  
 
1221/99 - MZ schvaluje bezúplatný převod  pozemku p.č. PK 307 o výměře 52 m2 pod místní komunikací do 

vlastnictví Města Kuřimi od pana Martina Vodky, bytem Kuřim, Husova 283 s tím, že náklady 
spojené s převodem ponese Město Kuřim.  

 
1222/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na výběr z cenových nabídek na výkup pozemků pod místními 

komunikacemi dle vyhlášky č. 1/99 na majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků pod stavbami 
místních komunikací, které se bude konat dne 8.12.1999 v 16.00. hodin v zasedací místnosti 
městského úřadu v Kuřimi. Pro výkupy uskutečněné na základě tohoto výběrového řízení jsou 
vyčleněny finanční prostředky ve výši 200 tis. Kč. 

 
1223/99 - MZ schvaluje smlouvu o budoucí směně pozemků parc.č. 3198/4 o výměře 85 m2 a  pozemku 3217 

o vým. 411m2 k.ú.Kuřim, za část pozemku 3198/12, která vytvoří přístup o šířce 2 m kolem severní 
hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi - Podlesí. 

 
1224/99 - MZ schvaluje odkoupení části pozemku 3198/11 která vytvoří přístup o šířce 2 m kolem severní 

hranice zahrad na ulici Fučíkova v Kuřimi Podlesí za cenu 1000 Kč/m2. Podmínkou je, aby  majitelé 
zahrad na ul. Fučíkova přispěli městu na zakoupení částkou 60.000 Kč. Písemný příslib  ručený 
směnkou může být učiněn do konce  roku, úhrada je možná v pravidelných měsíčních splátkách do 
konce června roku 2000. 

 
1225/99 - Pro účely územního a stavebního řízení MZ schvaluje ”Studii zástavby lokality B6.1. Kuřim Podlesí” 

(Ing. Bojanovská, říjen 99). 
 
1226/99 - Pro účely výstavby technické infrastruktury v lokalitě B6.1. Kuřim Podlesí, MZ schvaluje uzavření 

smlouvy o sdružení, budoucí směně pozemků a budoucím převodu investic s manžely Bojanovskými, 
nám. Osvobození 847, Kuřim. 

 
1227/99 - MZ schvaluje upuštění od penalizace za nezaplacený nájem a služby  spol. s r.o. Karlova pekárna, se 

sídlem Brněnská 158, Židlochovice ve výši 10.000,- Kč 
 
1228/99 - 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 ze dne 20.12.1996 uzavřené mezi Městem 
Kuřim a SD KONZUM Brno, Sukova 2 na pana Josefa Čaňka, bytem Brno, Zahradnická 199/4  za 
podmínky předložení smlouvy o prodeji (části) podniku uzavřené mezi spol. s r.o. Karlova pekárna a 
Josefem Čaňkem.  

 
1229/99 - MZ schvaluje záměr  na směnu pozemků  parc. č.  293/3  o výměře 1 m2 ve vlastnictví  Komerční 

banky,a.s. za pozemky parc.č. 290/2 o výměře 1 m2 a poz.parc.č. 293/12 o výměře 1 m2 ve 
vlastnictví Města Kuřimi bez cenového vyrovnání  s tím, že náklady nese KB 
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1230/99 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na postoupení práv a povinností města ze ”smlouvy o výstavbě” 

k objektu Školní 851-853 za účelem výstavby družstevních bytů ve střešních nástavbách formou 
sdružené investice města a dodavatelské firmy. Nabídky ve formě podnikatelského záměru se 
přijímají do 15.1.2000. 

 
1231/99 - V návaznosti na předpokládanou výstavbu družstevních bytů na objektu Školní 851-853 MZ 

schvaluje podání žádosti o přidělení státních dotací k předmětné výstavbě v roce 2000. 
 
1232/99 - MZ schvaluje výkup pozemku PK 1264 za cenu dle znaleckého posudku s tím, že náklady spojené 

s převodem včetně daně z převodu nemovitosti uhradí kupující. 
 
1233/99 - MZ schvaluje zahájení změny č. III ÚP města Kuřimi: 

a) využití ploch pozemků ležících dle schváleného územního plánu v zóně veřejné zeleně v lokalitě 
Pod Toskou ve prospěch rozšíření průmyslové zóny  
b) užití ploch pozemků při severní  hranici zahrad  na ul.Fučíkova v Kuřimi – Podlesí ve prospěch  
zajištění obslužné komunikace. 

 
1234/99 - V souvislosti s plánovanou výstavbou retenční hráze v lokalitě Pod Toskou MZ schvaluje podání 

žádosti o přidělení státní dotace v rámci ”Systému podpory rozvoje průmyslových zón” 
 
1235/99 - MZ schvaluje změnu plánu investic č.10 se změnou 
 
1236/99 - MZ bere na vědomí s připomínkami zprávu o projednání návrhu zadání změny č. II sestávající se ze 

změn D,E a F územního plánu města Kuřimi. 
 
1237/99 - MZ bere na vědomí zprávu o výsledku kontroly plnění smlouvy o dílo č. 144/1998. 
 
1238/99 - MZ bere na vědomí zprávu o činnosti odboru výstavby města Kuřimi od 1.7.99 - 31.10.99. 
 
1239/99 - MZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení ( FRB) – II.kolo výběrového řízení v roce 

1999 dle návrhu - se změnou 
 
1240/99 - MZ schvaluje  rozpočtové provizorium na rok 2000 dle přílohy se změnou. 
 
1241/99 - MZ bere na vědomí výsledky programu ”Podnikatelský obolus” v roce 1999  s tím, že se prodlužuje 

termín pro uplatnění “obolu” v r 1999 do 31.12.1999 a schvaluje podmínky jeho realizace pro rok 
2000. 

 
1242/99 - MZ schvaluje úhradu jedné poloviny prokazatelně vynaložených nákladů na plavecký  výcvik žáků 

1. – 3. tříd kuřimských základních škol za rok 1999 a pro rok  2000.  
 
1243/99 -  MZ  bere na vědomí  zevrubnou zprávu o stavu životního prostředí ve městě  Kuřimi. 
 
1244/99 - MZ schvaluje odkoupení hydrogeologického vrtu HV 201 (u rybníka Srpek) od ČR, Ministerstva 

životního prostředí za cenu 22 322,-Kč 
 
1245/99 -  MZ pověřuje vedení města jednáním s Dopravním podnikem Města Brna o alternativních možnostech 

linkové  dopravy v úseku Kuřim – Brno 
 
1246/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Brno – město a.s. na zajištění provozu na 

lince 720 050 Brno – Kuřim, 720 035 Brno – Kuřim – Braníškov a  720 065 Brno – Kuřim- Kunštát 
do celkových nákladů pro město Kuřim max. 330.000,- Kč. 

 
1247/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s dopravcem ČSAD Blansko na zajištění dopravy na linkách 710 

620 Benešov – Blansko – Kuřim – Brno, 710 670 Blansko - Kuřim a 710 771 Rájec – Jestřebí –
Kuřim v předpokládaných nákladech pro město Kuřim 80 000 Kč a dále částkách nasmlouvaných 
místními firmami.  
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1248/99 - MZ schvaluje prodloužení smlouvy s Městem Tišnovem o zajištění víkendové dopravy na 
autobusové lince 730 870 Tišnov – Drásov – Kuřim – Brno s max. náklady pro město  Kuřim 
60.000,- Kč.  

 
1249/99 - MZ schvaluje názvy nových ulic v lokalitě Díly za sv. Janem : Hojerova, Metelkova, Dušínova, 

Foglarova, Vontská, Losnova, Rozdělovací 
 
1250/99 - MZ bere na vědomí odstoupení p.Zdeňka Kříže z funkce jednatele MTCK, spol. s.r.o.  k 31.12.1999. 
 
1251/99 - MZ přijímá  rezignaci člena dozorčí rady MTCK Kuřim, spol. s r.o. p.Mariana .Uchytila a rezignaci  

jednatele společnosti MTCK Kuřim, spol. s r.o. Ing.Miloše Krupici. 
 
1252/99 - MZ stanoví povinnost jednateli MTCK spol. s r. o. počínaje dnem 29.11.99 vyžádat si předchozí 

souhlas dozorčí rady : 
- k rozhodnutí o  pořízení majetku  nad 20.000,- Kč 
     -  k udělení  mimořádných  odměn nad rámec běžné mzdy zaměstnance  

 
1253/99 - MZ schvaluje vyhlášení veřejné vánoční sbírky pro dětský domov ve Vranově. Sbírka bude 

realizována pokladničkou, umístěnou pod vánočním stromem na nám. 1. května v Kuřimi v termínu 
od 6.12. 1999 do 6.1. 2000 vždy od 9 do 17 hodin. Zájemci mohou příspěvek složit i na pokladně 
města. Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti.   

 
1254/99 - MZ bere na vědomí zprávu firmy Ing.Ivan Augustin – INVESTSERVIS, Revoluční 46/5, Žďár 

n.Sázavou, o správě bytů  v majetku města Kuřimi. 
 
1255/99 - MZ bere na vědomí rezignaci člena okresní školské rady PaedDr.Davida.Holmana. 
 
1256/99 - Pro zamýšlené  doplnění knihy o historii Kuřimi MZ žádá případné přispěvovatele o předání 

příspěvků  do 31.12.2000. 
 
1257/99 - MZ přeje občanům města radostné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů  v r.2000. 
 
Hlasováno o úplnosti  přijatých usnesení : pro 12 
Starosta ukončil jednání MZ v 21:05 hodin. 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 
V Kuřimi dne 29.11.1999 
Zapsala : Stražovská 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
Vladislav Zejda         Marian Uchytil 
 
 
Přílohy : 
- Pozvánka 
1 Majetkoprávní úkony 
2, 2A,B. Majetkoprávní úkony, grafic. Přílohy 
3 Kuřim-Podlesí - zajištění přístupu k zahrádkám,  
3A Smlouva město X J.Uchytil o budoucí směnné smlouvě, žádost obyvtel Fučíkova (z 27.5.99) 
3B Petice (k č.32 - z 22.11.99) 
4 Výstavba RD v lokalitě K-Podlesí - B6.1. 
4A,B Zastavovací studie, Smlouva o sdružení a převodu pozemků a investic 
5,5A Výkup pozemku PK 1246 
6,6A Změna umístění retenční nádrže 
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7,7A Retenční nádrž - žádost o státní dotaci 
8 Změna plánu investic  č.10  
9,9A Projednání návrhu  zadání změny  č.II. ÚP města Kuřimi 
10 Plnění smlouvy o dílo č. 144/1998 
11 Zpráva o činnosti odboru výstavby  v r.1999 
12,12A Fond rozvoje bydlení - II. Kolo  VŘ 
13,13A-C Rozpočtové provizorium  na r.2000 
14,14A program Podnikatelský obolus v r.1999 a 2000 
15 Částečná náhrada  nákladů na plavání žáků 1.-3. tříd ZŠ 
16,16A,B Zpráva o stavu  životního prostředí v Kuřimi  a přehled činnosti 
17,17A Odkoupení hydrogeologického vrtu 
18 Doprava 
19,19A,B Pojmenování nových ulic v lok. Díly za sv.Jánem 
20,20A Rozšířená nabídka TKR 
20B MTCK, spol. s r.o. -  výroční zpráva 
21 Veřejná vánoční sbírka pro dětský domov ve Vranově 
22,22A Družstevní výstavba  střešních nástaveb na ul.Školní 
23 Karlova pekárna - žádost o prominutí penále 
24 Komerční banka - směna pozemků 
25 Ing.I.Augustin - Investservis - správa bytů  
- Nájemní smlouva - Město Kuřim x AHOLD Czech Republic, a.s. 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
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