
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S  č. 14 / 99 
 

Z mimořádného  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 9.12.1999 
 

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 
 
Ověřovatelé zápisu : Ing.Jiří Marek, Petr Vodka 

        Hlasováno : pro 12 
 

Návrhová komise :   Marian Uchytil a PaedDr David Holman 
       Hlasováno : pro 12 

 
Program :  1. Městská bytová správa Kuřim s.r.o. 
  2. Nám. 1. Května – nájemní smlouva s firmou Ahold 
  3. Členové dozorčí rady MTCK 
  4. Různé 
   
Program bez připomínek  
 
 
 
 
 
1. Městská bytová správa Kuřim s.r.o. 
1258/99 Návrh usnesení: MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1214/99 takto:  

Město Kuřim zakládá společnost Městská správa bytů 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 – členové dozorčí 
rady. 

hlasováno: 12 pro, schváleno 
 
 Dne 2.12.1999 obdržel jednatel společnosti Městská bytová správa Kuřim s.r.o. Ing. Varmužka 
usnesení Krajského obchodního soudu v Brně , kde je konstatováno, že společnost nelze zapsat do 
obchodního rejstříku pod stávajícím názvem, jelikož je zaměnitelný se společností Městská bytová správa 
Semily.  Proto je navrhována změna názvu společnosti na Městská správa bytů Kuřim  s.r.o. Tento název 
je dle informací Krajského soudu volný. 
 
V Kuřimi dne 6.12.1999      Předkládá: RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje: Ing.Varmužka 
 
 
 
2. Nám. 1. Května – nájemní smlouva s firmou Ahold 
1259/99 Návrh usnesení: MZ ve věci výstavby obchodního domu „Mana“ na náměstí 1.května 

v Kuřimi schvaluje nájemní smlouvu s fy AHOLD Czech Republic a.s včetně závazných 
příloh a smlouvu o spolupráci s fy PKS INPOS a.s 

hlasováno: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržela – schváleno 
 



K poslednímu jednání MZ byl rozeslán obecný návrh nájemní smlouvy, který je připomínkován 
P.Vodkou (případně Vámi k jeho rukám 41230344) a na středu 8.12. 16:30 je svoláno jednání 
s investorem o její konečné podobě (Vaše případná účast vítána). Dnes jsou rozesílány pouze přílohy, 
které byly připraveny do finální podoby na základě jednání komise výstavby. S ohledem na časový sled 
bude konečný text smlouvy k dispozici až ve čtvrtek. 
 

VKuřimi24.06.上午十     Předkládá:Zejda, Vodka, Poledňák 
 
diskuse: 
P.Vodka: vysvětlil jednotlivá smluvní ustanovení a poslední drobné změny textu oproti předloženému 

vzoru 
Ing. Kotek: k příloze „výkres situace“navrhuje propojení parkoviště a zpevněné plochy na úkor části 

zeleně – akceptováno a investor bude informován 
Ing. Novotná: upozorňuje na absenci III. patra, měla být doložena studie s cenovým návrhem pro 

výstavbu bytů. 
Ing. Kotek: dnes konzultoval tuto otázku s projektantem, podle jeho odhadu by cena III. obytného patra 

činila cca 7 mil. 
Dr. Dvořáčková: má výhrady k vzhledu budovy 
Dr. Holman: podporuje návrh neboť investiční aktivita prodejních firem je t.č. již malá a mohlo by se stát, 

že dalšího investora nezískáme a pozemek i náměstí zůstane rozestavěno 
Ing. Novotná: budova negativně ovlivní vzhled náměstí na 30 let, uvažuje o dalším jednání ve věci 
V.Zejda: kromě řádných jednání komise výstavby a pracovních schůzek členů MZ proběhly v této věci 

dvě mimořádná jednání komise výstavby, uvažujeme-li nyní o centrálním objektu znamená to, že 
se změnil i přístup k dřívějším regulativům, neboť centrální objekt bude jistě vyšší a mezi ním a 
prodejnou by vznikla úzká zastíněná ulička, co se dále vzhledu týče návrh svým charakterem 
zapadá do stávající neofunkcionalistické zástavby na náměstí 

poté hlasováno viz. výše 
 
 
 
3. Členové dozorčí rady MTCK 
Varianta A) Návrh usnesení: MZ jmenuje :.....................................pátým členem dozorčí rady společnosti 

MTCK spo. s r.o.  
nehlasovalo se  
 
1260/99 Varianta B) Návrh usnesení: MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1128/99 v bodě „a)“ 

tak, že namísto pětičlenné dozorčí rady MTCK se zřizuje dozorčí rada tříčlenná a bod „b“ se 
vypouští a dále změnu svého usnesení č. 1150/99 tak, že jméno JUDr. Jana Hlásenská se 
vypouští.  

hlasováno pro 11 – schváleno 
 
Odůvodnění: V souvislosti s připravovanou změnou zakládací listiny je zapotřebí buď zajistit pátého 
člena DR nebo (varianta B) snížit počet stávajících členů. Usnesením 1128/99 ad „b)“ jsme také vypustili 
z názvu společnosti slovo Kuřim, ale podle připravovaného nového zákona o obcích bude uvedení města 
v názvu společnosti založené městem povinností (§44). 
 
Historie: 
1128/99 MZ schvaluje změnu zakladatelské listiny MĚSTSKÉ TECHNICKÉ CENTRUM KUŘIM, spol. 

s r.o.: 
a) zřizuje se pětičlenná dozorčí rada, 
b) vypouští se slovo Kuřim z předmětu činnosti. 

1150/99 MZ jmenuje dozorčí radu společnosti MTCK s.r.o ve složení: M. Uchytil, ing. M Krupica, J. 
Vozdecký, JUDr. Hlásenská Jana, Zuzana Vaněrková 

1202/99 MZ jmenuje p..Mariana Uchytila, bytem Kuřim, Popkova 1004 jednatelem společnosti  MTCK 
s.r.o. od 1.1.2000. 

1215/99 MZ schvaluje jednatelem MTCK s.r.o. Ing.Miloše Krupicu (1949), s účinností od 1.1.2000. 

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. 

 

V Kuřimi 24.06.上午十      Předkládá: Poledňák 

 
Diskuse: 
Starosta podporuje variantu „B“ návrhu 
Dr. Holman: obrací se k občanům z výzvou, kdo má zájem pracovat v dozorčí radě, ať o svém zájmu dá 

vědět, dozorčí rada se k tomuto účelu později může rozšířit na pět členů 
V průběhu diskuse 20:30 se z jednání omluvila Dr. Horáková 
poté hlasováno o variantě B viz výše 
 
 
 
4. Pojmenování nově vzniklé ulice v Kuřimi  /viz příloha  / 

1261/99 Návrh usnesení: MZ schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice v Kuřimi - Podlesí na ulici 
„Skřičkova“. 

hlasováno: 9 pro 2 se zdrželi - schváleno 
 

Po konzultaci se Stavebním úřadem I. stupně MěÚ Kuřim navrhujeme pro nově vzniklou ulici 
v Kuřimi v části města lidově zvané Podlesí, kde byly v současné době zkolaudovány nové rodinné 
domky, název ulice Podlesí. Vzhledem k okolnosti, že název Podlesí běžně užívaný pro část Kuřimi 
umístěné pod Babím lomem nebyl nikdy městskou částí Kuřimi, ale přesto se běžně užívá, pojmenováním 
jedné z ulic Podlesí se oficiálně dostane do centrálního registru obyvatel. 
 
V Kuřimi dne 6.12.1999      Předkládá: RNDr.Igor Poledňák, 

      Vyřizuje: Zina Hlouchová, SO 
 
Diskuse: 
Dr. Holman: oproti původnímu návrhu pojmenovat ulici Podlesí, navrhuje pojmenovat ulici po 

významném kuřimském rodákovi Emilu Skřičkovi 
dále dohodnuto, že toto jméno ponese i další zástavba v lokalitě B6.2 dle územního plánu 
poté hlasováno o pozměněném návrhu viz. výše 
 
 
 
 
5. K projednávané změně č. II územního plánu 
1262/99 Návrh usnesení: MZ bere zpět návrh na změnu územního plánu č. II změny E a F 
hlasováno 11 pro schváleno 
 

Na základě žádosti p.Přikrylové a manž. Čuhelových, kteří vzali zpět své podněty na změnu úz. 
plánu v lokalitě Záruba je předkládán návrh aby MZ učinilo totéž. K návrhu došlo několik negativních 
vyjádření ( OkÚ RŽP Brno . venkov, a Lesy ČR Tišnov). 
 

V Kuřimi 24.06.上午十      Předkládá: Poledňák 
        Vyřizuje: Dokládalová 
 
Návrhová komise přečetla schválená usnesení: 
 
1258/99  MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1214/99 takto: Město Kuřim zakládá společnost Městská 

správa bytů 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 – členové dozorčí rady. 

 
1259/99  MZ ve věci výstavby obchodního domu „Mana“ na náměstí 1.května v Kuřimi schvaluje 

nájemní smlouvu s fy AHOLD Czech Republic a.s včetně závazných příloh a smlouvu o 
spolupráci s fy PKS INPOS a.s 

 
1260/99 MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1128/99 v bodě „a)“ tak, že namísto pětičlenné dozorčí 

rady MTCK se zřizuje dozorčí rada tříčlenná a bod „b“ se vypouští a dále změnu svého usnesení č. 
1150/99 tak, že jméno JUDr. Jana Hlásenská se vypouští.  

 
1261/99  MZ schvaluje pojmenování nově vzniklé ulice v Kuřimi - Podlesí na ulici „Skřičkova“. 
 
1262/99  MZ bere zpět návrh na změnu územního plánu č. II změny E a F 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 – schváleno. 
Starosta v 21:15 hod. ukončil jednání městského zastupitelstva. 
 
 
 
 
 
 
         RNDr.Igor Poledňák 
          starosta 
 

V Kuřimi dne 24.06.上午十 
Zapsal : Poledňák 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Dr. Ing.Jiří Marek        Petr Vodka 
 
 
 
Přílohy: 
- Pozvánka a soupis zpráv 
1 usnesení KOS o obchodním jménu bytové správy 
2 1,2....5 MANA, technická zpráva, výkresy, konečná verze smluv 
3 úryvek z připravovaného zákona o obcích 
4 grafická příloha k pojmenování ulice na Podlesí 
- Záznam návrhové komise 
- Prezenční listina 
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