
 
Město Kuřim 
 

Z Á P I S 
 

ze zasedání městského zastupitelstva čís.02/98, konaného dne 2.3.1998 v Klubu důchodců    
___________________________________________________________________________ 
 
Přítomni :  Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
  MUDr.M.Dvořáčková,   J Herman,   PaedDr.D.Holman,   Ing.A.Jarůšek,   MUDr.Z.Klírová 

H.Krejčí, Ing.M.Krupica, Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.J.Němec, Ing.H.Novotná, V.Zejda, 
Mgr.J.Zorník 
Ing.F.Veselý - tajemník 

Omluveni RNDr.I.Poledňák, Ing.arch.M.Janča, J.Kobzinek 
 
Starosta zahájil jednání MěZ v 17: 05 hodin. 
Ověřovatelé : MUDr.M.Dvořáčková, PaedDr.D.Holman - pro většina 
Návrhová komise : V Zejda, H.Krejčí - pro  většina 
 
Program : 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
2.  Odkoupení knihovny od Odborové organizace TOS Kuřim a.s. 
3.  Návrh novely obecně závazné vyhlášky , kterou se mění vyhláška č.4/97  

poskytování půjček na bytovou výstavbu 
4.  Návrh na zlepšení svolávacího systému zásahové jednotky SDH Kuřim 
5.  Rozpočtové provizórium města na r.1998 
6.  TKR - stav připojení  jednotlivých účastníků 
7.   
Hlasováno o programu : pro 13 - schváleno 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1. FC Kuřim - pronájem části hřiště k zatravnění  ( příloha č.l ) 
Návrh na usnesení : 1029/98 - MZ schvaluje pronájem části atletického stadionu - parc.č. 2976/1 k.ú.Kuřim o 

výměře cca 7500 m2 Fotbalovému klubu Kuřim za náklady vynaložené FC Kuřim 
na vybudování travnatého hřiště za podmínek : 

 doba určitá 2 roky se v případě úspěšné realizace hřiště mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 
roky, vyjma případů generální opravy stadionu 

 nájemce je oprávněn věc dále pronajímat se souhlasem pronajímatele 
 v případě neúspěšné realizace se prostředky vynaložené nájemcem nevrací 

Hlasováno o návrhu : 13 - schváleno 
 
Usn. MZ číslo 1017/98 ze dne 19.1.1998 byl schválen záměr města adresně a za symbolickou cenu pronajmout 
FC Kuřim část (cca 7500 m2) atletického stadionu k vybudování travnatého hřiště za podmínek : 
 doba určitá 2 roky se v případě úspěšné realizace hřiště mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, 

vyjma případů generální opravy stadionu 
 nájemce je oprávněn věc dále pronajímat 
 v případě neúspěšné realizace se prostředky vynaložené nájemcem nevrací 

 Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. Prověřením majetkoprávních vztahů 
bylo zjištěno, že do plochy stávajícího škvárového hříště, které má být pronajato a následně zatravněno, 
zasahuje výměrou cca 250 m2 pozemek parc.č. 2976/9 k.ú.Kuřim, zapsaný na LV č. 3131 pro obec a 
k.ú.Kuřim jako „duplicitní zápis vlastnictví k téže nemovitosti“ a to pro vlastníka Město Kuřim a p. Jana 
Kolaříka, bytem Kuřim, nám.l.května 263. Po projednání pan Kolařík souhlasí se schváleným záměrem tj. s 
pronájmem pozemků FC Kuřim za symbolickou 1,- Kč/rok. 

          Předkládá : starosta 
          Vyřizuje : SO 
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Diskuze : 
Dr.Holman podává pozměňovací návrhy : 
- pronajmout plochu  za náklady FC Kuřim vynaložených  na vybudování travnatého hřiště 
- výpovědní lhůta  2 roky 
- potřební finanční prostředky poskytnout z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 

 
Ing.Krupica - doplnění  podmínek pronájmu - schválení pronájmu hříště pouze se souhlasem pronajímatele. 
V.  Zejda  žádá smlouvu před podpisem předložit k posouzení MěZ 
 
 
1.2. Zdeněk Scholz, podnikatel, se sídlem Kuřim, Legionářská 1017 - odprodej části 

pozemku parc.č. 2108/1 k.ú.Kuřim k přístavbě prodejny zeleniny 
 
Návrh na usnesení : 1030/98 - MZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2108/1 k.ú.Kuřim ve výměře 115 

m2 panu Zdeňku Scholzovi, Kuřim, Legionářská 1017 k přístavbě bufetu ke stávající 
prodejně zeleniny za cenu 500,- Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů 
spojených s uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti. 

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi usn. č. 1005/98 z 19.1.1998 schválilo záměr adresně odprodat panu Scholzovi část 
pozemku parc.r. 2108/1 k.ú.Kuřim k přístavbě bufetu ke stávající prodejně zeleniny za cenu 500,- Kč/m2 
pozemku včetně úhrady nákladů spojených s převodem. Schválený záměr byl od 22.1.98 po dobu 30-ti dnů 
zveřejněn 

 Předkládá : starosta 
 Vyřizuje : SO 

  
1.3. Sabina Havlíčková, Brno, Táborského nábřeží 736/13 - pronájem části pozemku 

parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim (zemník) k vybudování autobazaru 
  

 Návrh na usnesení : 1031/98 - MZ schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 
450 m2 Sabině Havlíčkové k vybudování autobazaru za podmínek : 
 na dobu určitou 1,5.roku, která po uplynutí přechází na dobu neurčitou s výpovědní  lhůtou půl roku 
 bez trvalých staveb, pouze oplocení pozemku 
 cena min. 80,- Kč/m2/rok 

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Usnesením MZ číslo 1004/98 z 19.1.1998 byl schválen záměr adresně pronajmout Sabině Havlíčkové část 
pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim (zemník) o výměře cca 450 m2 k vybudování autobazaru. Schválený záměr 
byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn. V této lhůtě obdržel  SO od Sabiny Havlíčkové námitku k výši ceny . Sl. 
Havlíčková navrhuje snížení ceny z 80,- Kč/m2/rok  na 50,- Kč/m2/rok. V případě, že MZ tuto její námitku 
nebude akceptovat, navrhuje prodloužení pronájmu z doby určité 1,5 roku na 2,5 roku. Tímto předpokládá 
vrácení  nákladů vynaložených na vybudování autobazaru. 
  

 Předkládá: starosta 
 Vyřizuje : SO 

Diskuze : 
Ing.Růžička  navrhuje schválit  pronájem na dobu určitou 1,5 roku za cenu 50,-/m2/rok 
Dr.Holman - navrhuje cenu 80,-/m2/rok -  
  
  
1.4. QUO spol. s r.o., Křižíkova 1480, Benešov -  zrušení usn. MZ číslo 1199/97 z 

15.12.197 
 
Návrh na usnesení : 1032/98 - MZ ruší usnesení číslo 1199/97 ze dne 15.12.199 
Hlasováno o návrhu : pro  13 - schváleno 
  
Z důvodu nesouhlasu firmy AGROSTYL spol. s.r.o. Kuřim, hospodařící  na základě „Nájemní smlouvy“ na 
pozemku PK číslo 1473 k.ú.Kuřim, jehož část město pronajalo shora citovaným usnesením   spol.s r.o.QUO k 
instalaci velkoplošného panelu, požádala společnost QUO o zrušení přijatého usnesení. Důvodem je stanovisko 
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Jm plynárenské a.s., která požaduje umístit reklamní poutač do vzdálenosti min. 17 m od osy komunikace, což 
představuje jeho umístění hluboko v obdělávaném pozemku. 

 Předkládá : starosta 
 Vyřizuje : SO 

 
1.5.  Zdeněk Haluza x Město Kuřim - směna pozemků   (grafická příl. č. 2) 
 
Návrh na usnesení: 1033/98 - MZ schvaluje záměr města směnit s panem Zdeňkem Haluzou, Kuřim, Na 

vyhlídce 717 pozemkovou parcelu číslo 1276/2 k.ú.Kuřim o výměře 489 m2 za část PK 
číslo 1431/6, díl „b¨“  o výměře 400 m2 dle GP zak.č. 1040-12/97 z 9.1.1998 bez cenového 
vyrovnání s podmínkou že Zdeněk Haluza uhradí  náklady  spojené s převodem včetně 
daně z převodu nemovitosti  ve výši 50%  

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
  

Návrh na usnesení : 1034/98 - MZ schvaluje výkup parcely původního pozemkového katastru číslo 1277/1 
k.ú.Kuřim o výměře 61 m2 od vlastníka Ing.arch.Ivo Brandstetra za cenu  20,- Kč/m2 

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Kontrolou evidence majetku města bylo zjištěno, že  vlastníci RD čp. 717 v Kuřimi, ul. Na vyhlídce (tyrolák) 
pan Zdeněk Haluza po léta užívá jako zahradu pozemek parc.č. 2468. Jedná se o zaplocený pozemek, který je 
tvořen parcelami původního pozemkového katastru číslo 1276/2 - vlastník Město Kuřim, částí  PK číslo 1431/6 -
vlastník Haluza Zdeněk. Šetřením na KÚ Brno-venkov, pracoviště Tišnov bylo následně vyšetřeno, že část 
komunikace ul.  Na vyhlídce je vlastnictvím Zdeňka Haluzy (z PK číslo 1431/6 díl „b“ ve výměře 400 m2). Pro 
vyjasnění celé záležitosti byl vyhotoven GP zak.č. 1040-12/97 z 9.1.1198) z kterého dále vyplývá, že součástí 
komunikace je  ještě parcela PK 1277/1 k.ú.Kuřim o výměře 61 m2 - vlastník Ing.arch.Ivo Brandstetr, Brno, 
Tábor 25. 
S poukazem na výše uvedené doporučuje správní odbor MěÚ v Kuřimi provést s panem Zdeňkem Haluzou 
směnu pozemku bez cenového vyrovnání a od vlastníka Ing. Brandstetra vykoupit pozemek PK číslo 1277/1 
k.ú.Kuřim, čímž by celá komunikace ul. Na vyhlídce v Kuřimi byla v majetkem města. 
Navržená směna : 
      1. Pan Zdeněk Haluza nabídne městu ke směně : 
 z pozemku PK číslo 1431/6 díl „b“ o výměře 400 m2 

2. Město Kuřim nabídne panu Haluzovi  ke směně : 
     celou PK číslo 1276/2 k.ú.Kuřim o výměře 489 m2 
 
Pozn.: Dle magnetofonového záznamu bylo předkladatelem doplněno navrhované usnesení o tex : náklady 

spojené s výkupem včetně daně hradí město. Hlasováno bylo o návrhu vč. změny.  Celé usnesení při  
závěrečném hlasování  o úplnosti  přijatých usnesení  návrhová komise zřejmě omylem vypustila. 

 
          Předkládá : starosta 
          Vyřizuje : SO  
Diskuze :  
Ing.:Musil - bylo předjednáno  p.J.Němcovou, že náklady na směnu  ponese napůl město. 
Ing.Růžička  souhlasí. 
 
 
1.6. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 11 k.ú.Kuřim  
 
Návrh na usnesení : 1035/98 - MZ schvaluje výkup pozemku parc.č. 11/2 k.ú.Kuřim ve výměře 598 m2 od 

Magistrátu  města Brna  dle GP zak.č. 1098-1/98 z 15.1.1998 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
MR svým usnesením číslo 184/97 ze dne 22.4.1997 uložila správnímu odboru projednat s majetkovým odborem 
Magistrátu města Brna výkup části pozemku parc.č. 11 k.ú.Kuřim. Po projednání záměru bude připraven GP na 
oddělení části pozemku. 
Záležitost byla projednána s majetkovým odborem Magistrátu města Brna (Ing. Lujkovou) a na základě souhlasu 
a požadavku magistrátu byl vyhotoven GP, který upřesnil  skutečnou výměru vykupovaného pozemku,  která 
činí 598 m2. 

     Předkládá : starosta 
Vyřizuje: SO  
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1.7. Návrh na zprovoznění sauny v prostoru objektu tribuny sportovního stadionu 
(příloha č. 3 ) 

 
Návrh na usnesení: 1036/98 - MěZ schvaluje vyhlášení  adresného záměru na pronájem vymezených prostorů  

v objektu  stadionu  panu Milanu Juračkovi, Bolzánova 14, 618 00 Brno k obnovení 
provozu sauny 

                                 a schvaluje navržený soubor opatření a postup prací k obnovení provozu sauny 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Na jednání se v 17:40 dostavil Ing.Jarůšek - přítomno 14 členů MěZ. 
 
Sauna  v prostoru sportovního areálu byla postavena v r.1967 a  nepřetržitě sloužila svému účelu do r.1990. 
Obnovení provozu bránilo : 
 prostor bývalé odpočívárny využíval FC jako klubovnu 
 nebyl nalezen vhodný  zájemce, který by saunu provozoval 
 ze strany města byla zvažována rekonstrukce 
 
SPA navrhuje : 
 1. Vyhlásit záměr adresného pronájmu prostor využívané pro saunu a k tomu přiřadit místnost, ve kterou jsou  
nainstalována technologická zařízení dřívější hydroterapie plovárny (3 vířivky, jedna perličková  vana) 
2.  Současně  projednat a zpracovat  s FC Kuřim, malou kopanou a odd. házené změnu dislokačních ploch 
užívaných těmito oddíly 
3.  Najít tech. Řešení, které by umožnilo odečty spotřebovaných energií vč. vody 
4.  Pro rok 1998 umožnit p.Juračkovi (v případě kladného stanoviska MěZ) aby na vlastní náklady provedl 
nezbytné úpravy tak, aby  provoz sauny byl schválen OHS Brno - venkov a tyto kompenzovat prominutím nájmu 
(náklady na energie a vodu by hradil v plném rozsahu). Pro rok  1999 by byla  stanovena  výše nájmu  dodatkem 
ke smlouvě. 
5.  Prostředky města  přispět ke zlepšení šaten a činnost klubovny zmíněných  sportovních oddílů. 
 
         Předkládá : Ing. F. Veselý 
          Vyřizuje: SO  
 
Dr.Holman - navrhuje zvážit možnost, zda by se nedaly využít prostory šaten na PA, které jsou v této době 

nevyužívány. 
Ing.Veselý - tyto prostory  mají nekvalitní  izolaci, náklady na úpravy by  byly vysoké 
 
 
1.8. Jihomoravská plynárenská, a.s. , Plynárenská 1, Brno - žádost o ukončení 

nájemního vztahu dohodou na pronájem plechové skladovací haly na pozemku 
parc.č.2901/2 k.ú.Kuřim o výměře 42 m2 

 
Návrh na usnesení : 1037/98 - MZ souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou na pronájem  skladovací 

plechové haly na pozemku parc.č. 2901/2 k.ú.Kuřim o výměře 42 m2 určené k uskladnění 
materiálů potřebných pro zabezpečení plynárenských služeb s jihomoravskou 
plynárenskou, a.s. Brno,  Plynárenská 1 ke dni  31.3.1998 s tím, že nájemci bude vrácen 
přeplatek nájemného za II-IV/Q 1998 

Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
Jm plynárenská, a.s. požádala o ukončení nájemního vztahu dohodou (NS č. 10/94 ze dne 15.8.1994) s ohledem  
na  nově  vybudovanou  služebnu  včetně  zázemí  (garáže,  sklady)  na ul. Komenského v Kuřimi. 
 Dle výše citované nájemní smlouvy má uhrazeno nájemné za rok 1998 v plné výši tj. 13.860,- Kč. 
 
          Předkládá : SO 
 
 
1.9. Služby města Kuřimi, Jungmannova 968, Kuřim - žádost o pronájem uvolněného 

plechového skladu 
 
Návrh na usnesení : 1038/98 - MZ  schvaluje záměr  na adresný  pronájem plechové skladovací haly na 

pozemku  parc.č. 2901/2 k.ú.Kuřim o výměře 42 m2  Službám města Kuřimi na dobu 
neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za symbolickou 1,- Kč/rok 

Hlasováno o návrhu : pro 9, zdrž. 5 - schváleno 
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Služby města Kuřimi požádaly o pronájem uvolněné skladovací plechové haly  k parkování vozidel MULTI a  
další  mechanizace.  Cena  za  pronájem  je  navržena  s  ohledem na špatný technický stav o (rozbitá střecha,  
chybějící okna, objekt je silně zkorodován, narušené základy atd.). V případě pronájmu SMK opraví objekt na  
své náklady.  
          Předkládá a vyřizuje : SO 
 
Dr.Holman - nesouhlasí  se symbolickým pronájmem 
Mikš - hala potřebuje opravy, v tom stavu, v jakém hala je, ji město nepronajme. 
Dr.Holman - se domnívá, že je třeba všem utvořit stejné podmínky k podnikání 
Ing.Růžička - služby letos dostanou příspěvek pouze 1.000,- - stávají se samostatnými 
 
 
1.10. Odprodej bytu č. 898/1 na ul Na Královkách  ( příloha č.4) 
 
Návrh na usnesení: 1039/98 - Město Kuřim prodá panu Petru Oprchalovi byt č. 898/ 1 za předpokladu, že 

budou provedeny panem Oprchalem na jeho náklady úpravy sklepu do původního stavu, 
který odpovídá kolaudačnímu rozhodnutí za cenu dle Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 
6.3. 1997 

Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.2 - schváleno 
 
Pan Petr Oprchal podal dne 9.2. 1998 odvolání proti usnesení MZ č. 1006/98 ze dne 19.1. 1998, kdy mu byl 
odmítnut odprodej bytu 898/1 na ul. Na Královkách. Tato záležitost byla postoupena právnímu odboru MěÚ v 
Kuřimi k vyjádření : 
Podle vyjádření PO došlo k několika pochybením: 
- chyba v psaní v Prohlášení vlastníka 
- chyba v Prohlášení v.,  kde je uvedeno, že k bytu patří sklep (ve skutečnosti se  jedná o 2 sklepy, nebo o jeden 
sklep a jednu komoru) 
- jmenovaný si sklep neoprávněně rozšířil a jako takový ho bez právního důvodu užívá, správa bytů ani stavební 
úřad nepřijali v tomto směru příslušná opatření (kontrola, sankce)  
- odstoupení od původního záměru - koupit byt - má být učiněno kvůli nepochybnosti a pravosti projevu vůle 
jmenovaného (oprávněné osoby ).Stejným způsobem jako byla uzavřena smlouva, nejenom zápisem z jednání. 
(Dodatkem ke smlouvě, výpovědí apod., jak uvádí smlouva nebo zákon). Zápis zakládá pouze předpoklad pro 
zrušení smlouvy, ale sám smlouvu ještě neruší. 
 
Pokud byla uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě dle § 50 a občanského zákoníku  a nedojde-li do 
dohodnuté doby ve smlouvě nebo dle zákona k uzavření kupní smlouvy, lze se do jednoho roku domáhat u 
soudu, aby prohlášení vůle bylo nahrazeno soudním rozhodnutím. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.  
 
        Předkládá : Ing. arch. V. Růžička 
        Vyřizuje : SO - L. Malá 
            PO - Mgr. Plšková 
               SB - D. Coufalová 
Diskuze: 
p.Oprchal     - po posledním jednání MěZ jsem obdržel dopis, ve kterém je zamítavé stanovisko odprodat byt. 
Ing.Růžička - na minulém zasedání MěZ nebyl zpochybněn prodej bytu, problém  je pouze ve sklepních 

prostorách, které jste si  upravil  bez vědomí  města. Dle vyjádření PO je možné byt prodat za 
podmínek, že budou  sklepy uvedeny do původního stavu tak, aby byl volný přístup ke komínům. 

Pan Oprchal  souhlasí, ale dává ke zvážení MěZ, jestli by MěZ neschválilo  pronájem  části sklepa, kterou užívá. 
J.Herman  o pronájmu sporných částí sklepa  prozatím  jednat odmítá. 
 
 
2. Návrh na odkoupení knihovny Odborové organizace  TOS KUŘIM a.s. 

Návrh usnesení: 1040/98 - MZ bere na vědomí návrh na odkoupení knihovny odborové organizace a.s. TOS 
Kuřim do  majetku města za cenu 100.000,- Kč a schvaluje jeho realizaci. 

Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
V  a.s. TOS Kuřim, která je v současné době v konkurzním řízení, existuje i samostatná knihovna, která je 
majetkem odborové organizace této a.s. Knihovna je tvořena cca 35 tis. svazky knih a obsahuje knižní fond 
nejrůznějších žánrů: krásná literatura, literatura faktu, politická literatura, poezie, dětská literatura, knihy 
historické, přírodovědecké, knihy o astronomii, architektuře a dalším. Zůstatková hodnota knižního fondu 
včetně speciálních regálů činí 750 tis. Kč.  
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Proto při této příležitosti Ing.Veselý dává MZ ke zvážení eventuelní možnost odkoupení celé této 
knihovny pro potřeby města s tím, že by takto získaným knižním fondem byl: 
 rozšířen knižní fond stávající knihovny města  
 posílen knižní fond příručních knihoven organizací města - např. Klubu důchodců, Penzionu pro důchodce, 

ZUŠ atd. 
Lze pochopitelně předpokládat, že by určitou část kniž. fondu bylo možno odprodat. 
 
Předběžně bylo o možnosti zakoupení knihovny Městem jednáno s ing. Dráždilem, bývalým generálním 
ředitelem a.s. TOS Kuřim , a zejména s předsedou odborové organizace p. Oldřichem Šmardou. Z jednání vzešla 
předběžná (nezávazná) prodejní cena knižního fondu včetně speciálních knižních regálů ve výši 100 tis. Kč., 
což odpovídá ceně cca 3,- Kč za 1 výtisk. Současně bylo dohodnuto, že tento návrh bude předběžně předložen 
k posouzení: členům MZ a stávajícímu výboru odborovému svazu a.s. TOS Kuřim. 
 
Diskuze: 
Ing.Veselý - se domnívá, že cena za knihy je velmi přijatelná, vedoucí městské knihovny tuto možnost vítá. Část  

knižního fondu by byla rozdělena do klubu důchodců a pod. 
Dr.Holman výhodnost koupě nezpochybňuje, ovšem město by mělo mít koncepci, jak s knihami naloží, neboť 

kapacita městské knihovny a dalších zvažovaných subjektů nestačí . 
 

Předkládá: Ing. F. Veselý 
Vyřizuje: SO - Ing. Němcová Dagmar  

 
3.    Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi   
3.1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky města Kuřimi  vyhláška č. 4/1997 o 

poskytování půjčky a bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 a opatření související  
(příloha č. 5 ) 

 
Návrh na  usnesení: : MZ schvaluje novelu č.1 obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška  č. 4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu (dále jen 
„vyhláška“) 

Hlasováno o návrhu : pro 8 -, proti 3, zdrž.3 - neschváleno 
 
 Na základě dosavadních zkušeností s realizací vyhlášky se předkládá návrh na změnu některých podmínek pro 
poskytování půjček na novou bytovou výstavbu.  
Podmínka pro použití půjčky, že dlužník musí výstavbu dokončit tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní 
moci nejpozději do čtyř let ode dne právní moci stavebního povolení, se doplňuje o větu: Zbývá-li v době 
poskytnutí půjčky do konce této lhůty méně než  1 rok, nebo uplynula-li tato lhůta před poskytnutím půjčky, 
dokončí žadatel výstavbu do 1 roku od poskytnutí půjčky. Tato změna ošetřuje případy, kdy některému žadateli 
zbývá do vypršení výše uvedené lhůty méně než  1 rok, nebo uplynula-li tato lhůta před poskytnutím půjčky, 
neboť v podmínkách pro poskytnutí půjčky v tomto směru není žádné omezení a smyslem této podmínky je 
omezit trvání výstavby a umožnit dokončení bytů déle rozestavěných. 
Město by již nebude po žadatelích požadovat, aby stavbu financovali za účasti prostředků ze stavebního spoření 
nebo hypotéčního úvěru, neboť tato podmínka znemožňovala poskytnutí půjčky občanům, jejichž příjmy jim 
neumožňují vzít si hypotéční úvěr nebo mít stavební spoření, a půjčka by jim umožnila dokončit rozestavěný 
byt. 
Další úprava se dotýká výše úrokových sazeb v případě výkyvů míry inflace a umožňuje pružněji reagovat na 
změnu tohoto makroekonomické ukazatele. 
Dále se mění počítání lhůty splatnosti z původního „od uzavření smlouvy“ na „od poskytnutí půjčky“, neboť 
mezi uzavřením smlouvy a poskytnutím peněz na účet věřitele je v případě ručení formou zástavní smlouvy na 
nemovitost cca 2 měsíční lhůta, kterou má katastrální úřad  na provedení vkladu zástavního práva do katastru 
nemovitostí. 
Poslední změna pak reaguje na změnu souvisejících právních předpisů.        
 

Předkládá: Ing. arch. V. Růžička 
Vypracovala: Ing. Němcová Dagmar  

                                   p. Vodka Petr 
 
J. Herman  s úpravou vyhlášky nesouhlasí. 
Ing.Novotná - účelem novely vyhlášky je dostavba již rozestavěných  bytů-RD. 
J. Herman  podává protinávrh - MěZ neschvaluje novelu vyhlášky č.4/97 
Hlasováno o protinávrhu  p:Hermana - pro 4, proti2, zdrž.- neschváleno 
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3.2. Návrh novely obecně závazné vyhlášky města Kuřimi, kterou se mění a doplňuje  

obecně závazná vyhláška č. 6/1997 o pronajatých bytech v majetku města  (příloha 
10.1.) 

 
Návrh  usnesení: 1041/98 - MZ schvaluje novelu č.1 obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi, kterou se mění a 

doplňuje vyhláška  č. 6/1997 o pronajatých bytech v majetku města ze dne 22.9.1997  
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.4 - schváleno 
 
V souladu s usnesením MZ č. 1013/98 z 19.1.1998 znějícím: „MZ dle Čl. II., odst. 2.1. vyhlášky č. 1/97 ze dne 
24.2.1997 „o pronajatých bytech v majetku města“ stanoví navýšení ceny prodávaných bytů z majetku Města 
Kuřimi takto: S účinností od 1.7.1998 se navyšuje cena každého prodávaného bytu o 15.000,- Kč.“ se 
upravuje platná vyhláška č. 6/97 o pronajatých bytech v majetku města z 22. 9. 1997, která zrušila a nahradila 
vyhlášku č. 1/97 o prodeji bytů z majetku města ze dne 24.2.1997.  

 
Předkládá: Ing. arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje: Ing. Němcová Dagmar  

 
 
4.  Návrh na zlepšení svolávacího systému zásahové jednotky SDH Kuřim 
 
Návrh  usnesení : 1042/98 - MZ schvaluje zařazení částky 25.000,- Kč na  pořízení základnové stanice 

svolávacího systému  pro SDH Kuřim do rozpočtu města na r.1998  
Hlasováno o návrhu :  pro 14 - schváleno 
 
Stávající stav - po zřízení operačního střediska integrovaného záchranného systému (IZS) na okrese Brno - 
venkov vyhlašuje poplach pro zásahovou jednotku SDH Kuřim operační důstojník oznámením na ohlašovnu 
požárů. Po přijetí výzvy musí příjemce ohlášení okamžitě spustit sirénu na hasičské zbrojnici. Doba od oznámení 
požáru po spuštění sirény trvá min. 3 - 4 minuty. 
Navrhované řešení - ve spolupráci s OkÚ Brno - venkov zabudovat na hasičskou zbrojnici základnovou 
radiostanici, pomocí které bude operační důstojník spouštět sirénu v Kuřimi z Brna - tím se výší akceschopnost 
zásahové jednotky. Tato základová radiostanice bude zároveň sloužit pro zpětný dotaz na operační středisko  
v Brně a zároveň pro operativní spojení prvosledového vozidla s hasičskou zbrojnicí, kde setrvávají další 
členové zásahové jednotky, kteří časově nestihli prvosledové vozidlo a mohou se na místo požáru v případě 
potřeby dostavit druhosledovým vozidlem AVIA 30. Základnová radiostanice umožňuje v budoucnu připojení 
svolávacího systému zásahové jednotky ( vysílač + 10 - 15 malých osobních přijímačů ). 
Na jednání dne 5.2.1998 ( za účasti Okresního pož. rady, starosty města a starosty SDH) byly předběžně 
dohodnuty následující podmínky: 
 náklady na pořízení základnové radiostanice ..... max. 50 tis. Kč 
 podíl nákladů na pořízení systému ( 50% OkÚ, 50% Kuřim) 
 svolávací systém se stane majetkem města 
Požáry budou hlášeny pouze přes číslo 150 ( čísla ohlašoven zůstávají rezervou ).   
 

Předkládá: Ing.arch. V. Růžička 
                 J. Herman - starosta SDH 
Vyřizuje: FO - Z. Kříž 

 
5.  Rozpočtové provizorium na rok 1998 ( příloha č. 6 ) 
 
Návrh usnesení: 1043/98 - MěZ bere na vědomí rozdělení položek  rozpočtového provizoria na rok 1998. 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Rozpočet Okresu Brno - venkov nebyl k dnešnímu dni schválen. Z tohoto důvodu je předkládáno rozpočtové 
provizorium (RP) města Kuřim na rok 1998. Vztah RP k okresnímu rozpočtu je vyjádřen promítnutím dotací 
z okresních údajů do návrhu RP města ve výši 10 356,3 tis.Kč 
     z toho:  sociální dávky   3 821,- 
      výkon státní správy  3 239,3 
      školství    1 538,- 
      hasičský sbor        20,- 
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      vyrovnávací dotace  1 738,- 
Návrh RP vychází ze skutečností příjmů a neinvestičních výdajů roku 1997. V příjmové oblasti není 
dosud uvažováno s prodejem majetku města. Při sestavování návrhu RP byly u výdajů použity 
koeficienty u energií (1,4) a u mezd (1,1), ostatní výdaje jsou rozpočtovány přibližně na výši rovnající 
se skutečnosti 1997. V investicích je uvažováno pouze z koupí MŠ Zborovská, kde kupní cena je již 
vinkulována na účtu města Kuřim. Z předloženého návrhu vyplývá 22,2 mil. Kč k dalšímu rozdělení. 

Městská rada uložila svým komisím připravit k projednání v MZ definitivní návrh. Finanční komise zasedá dne 
25.2. 1998.  

Předkládá: ing.arch. Růžička 
Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 

 
Dr.Holman   - se domnívá, že příjmy města jsou podceněny, připomínky k výdajům na strana 1z 13 -  3 z 13, 

navýšení  ceny za vodu  na PA je  nadhodnocené a další. 
Ing.Novotná - vyjádřila se velmi kriticky ke kotelnách, které jsou  vytápěné parou  - náklady jsou až 4x vyšší  

než u kotelen na plynových.  Z tohoto důvodu navrhuje event. volné finanční prostředky 
investovat do jejich přestavby . 

Ing.Jarůšek  - proč nejsou  v přehledu položky na mzdy pracovníků MTCK ? 
Z Kříž         - mzdy jsou přefakturovány městu  jako služby. 
V.Zejda       - chybí porovnání příjmů města  za r.96,97 
Dr.Holman  - nesouhlasí, aby peníze z prodeje bytů  byly investovány z valné většiny mimo sféru bydlení. 
V.Zejda       - peníze vložené do výstavby infrastruktury souvisí s bytovou výstavbou , protože od toho se odvíjí 

další  rozvoj. 
 
Přestávka 18:55 -  19:10 hodin. 
 
6.  Televizní kabelový rozvod  - stav připojení jednotlivých účastníků. ( Příloha č. 7 ) 
 
Návrh  usnesení: 1044/98 - MZ vyhlašuje záměr na adresný pronájem souboru věcí movitých a nemovitých - 

televizního kabelového rozvodu Kuřim - dceřiné společnosti města Kuřim MĚSTSKÉMU 
TECHNICKÉMU CENTRU, spol. s r.o.  

Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Návrh  usnesení: 1045/98 -  MěZ bere na vědomí.zprávu MTCK o situaci  při provozování TKR 
Návrh usnesení : 1046/98 - MěZ ukládá MTCK a právnímu odboru MěÚ  Kuřim připravit  návrh nové 

smlouvy  s uživateli  TKR  s tím že : 
 platnost stávající  smlouvy bude vypovězena k 1.4.1998 
 nová smlouva nabude platnosti k 1.10.1998 
 dle této smlouvy bude program šířen  v jednotné, základní (plné) nabídce a ceně 

pro všechny uživatele 
Hlasováno pro oba  návrhy současně - pro 12,  zdrž.2 - schváleno 
 
V polovině měsíce ledna bylo započato s kontrolou rozvaděčů a připojení uživatelů na signál. Kontrola je 
prováděna za účelem: 
a) zjištění skutečného stavu připojení jednotlivých uživatelů TKR v závislosti na úhrady dle uzavřených smluv 

(základní - zúžená nabídka), 
b) ověření přesnosti označení účastnických přípojek, 
c) zjištění černých uživatelů TKR, 
d) porovnání skutečného technického stavu s projektem. 
 
Byly zjištěny následující nedostatky: 
adA) Skutečný stav neodpovídá smlouvám tak, jak byly MTCK převzaty do obstaravatelské činnosti. Jsou 
vybírány pouze poplatky dle smluv. Z tohoto důvodu bylo současně započato s filtrováním. Zjistili jsme však, že 
nám někdo provádí neoprávněné zásahy do sítě a odstraňuje již instalované filtry. Při kontrole v lokalitě 
Jungmannova, Zborovská předpokládáme odstranění cca 100 ks filtrů (některé se ztratily, jiné zůstaly položeny 
na dnu rozvodných skříní. Vzhledem k tomu, že MTCK nemá a ani nechce přijímat techniky - hlídače, těžko 
někoho při takovémto činu přistihneme. Protože do současné chvíle nebyla přesná evidence, není ani možné 
prokázat počet neoprávněných zásahů do sítě. (Pan Kadlec osobně zjistil změnu stavu v domě, kde sám filtry 
instaloval.) 
adB) Kontrolou a současně odpojováním neplatičů bylo zjištěno nesprávné značení jednotlivých přípojů ke 
koncovým uživatelům nebo popisy úplně chybí. Dnem 16. února bylo započato s nápravou tohoto stavu. 
adC) Současně je prováděno porovnání evidence uživatelů TKR se skutečným stavem připojení a 
s projektovou dokumentací. 
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adD) Technický způsob provedení rozvodných skříní v bytových domech je z poloviny proveden plastovými 
krabicemi s uzavíráním na šroubky. Zajištění proti vniknutí kohokoliv není žádné, navíc u některých skříní již je 
nutné uvažovat s výměnou, protože šrouby jednoduše nedrží. 
 Uzamykatelné skříně nejsou dostatečně chráněny před neoprávněným zásahem, protože se jedná o 
jednoduché zámky. Z toho důvodu by byla potřebná rekonstrukce zámků systémovými klíči. Po konzultaci 
s firmou FAB Rychnov nad Kněžnou (výrobce zámků), předpokládáme náklady na zajištění potřebného 
množství zámků bez montážních prací ve výši cca 75 000.- Kč. 
 Z dosavadních kontrol vyplývá, že cca 20% až 30% odběratelů sleduje základní nabídku, přičemž však platí 
jen zúženou. Zatím jsou k dispozici pouze dílčí kontrolní výsledky. Byly kontrolovány celé ulice: Tyršova, 
Podhoří, U stadionu, Nová, Husova, Příční, Na zahrádkách, 1/2 ul. Bezručova, 1/3 ul. Na Loučkách. Úhrnem 
750 odběrů, z toho má poslech jiné nabídky 230 odběratelů. Proto bude nutné nakoupit nové filtry 
s příslušenstvím v ceně  232 Kč za spr., což činí celkem cca 140 000.- Kč. V ceně není kalkulována práce na 
odfiltrování. Zavedením jedné cenové hladiny tyto náklady zaniknou. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že současnou situaci v rozvodech je možné dle našeho názoru řešit dvěma 
způsoby. A to buďto radikálně vypuštěním filtrování a zavedením pouze jedné nabídky nebo dalšími investicemi 
do zabezpečení rozvodů a do nákupu a instalace filtrů. Odbouráním dvou pásem nabídky by bylo možné docílit 
snížení  mzdových nákladů MTCK přibližně o 100 000 Kč ročně vč. odvodů. 
  Navíc je nutné upozornit, že současná filozofie filtrování je destruktivní, neboť vkládání těchto filtrů 
hradí nikoliv ten, kdo má filtr ve vedení, nýbrž ten, kdo ho nepotřebuje. Znamená to, že si lidé platí na represivní 
opatření, nikoliv na zkvalitnění a rozšíření signálů. 
 Typ filtru, který byl použit při výstavbě TKR (jedinou předností bylo, že byl levnější o 20 Kč), nám 
v současné době neumožňuje efektivní modernizaci TKR. 

 
Rekapitulace výdajů na případné další investice do zabezpečení rozvodných skříní a na výměnu filtrů: 

zámky + materiál    75 000 Kč 
zabudování zámků    60 000 Kč (dodavatelsky 200 ks zámků po 2 hod práce po 150 Kč/hod) 
filtry záměna   250 000 Kč 
 dofiltrování dle smluv 140 000 Kč 
práce na filtrování  100 000 Kč 
 

Rekapitulace výdajů v případě jedné nabídky: 
odstranění filtrů      60 000 Kč (jednorázově v roce 1998) 
mzdy + odvody     -40 000 Kč (jednorázová úspora v roce 1998) 
mzdy + odvody   -100 000 Kč (úspora v dalších letech) 

Cenová kalkulace za užívání TKR v městě Kuřimi. 
1.  Podíl základních investičních nákladů v měsíčním poplatku. 

 základní pořizovací náklady TKR   15 701 461,- Kč  
 úrok z úvěru u spořitelny na výstavbu TKR cca    3 400 000,- Kč 
 investice po kolaudaci (r,1997 a 1998) cca       800 000,- Kč 

úhrnem      19 901 461,- Kč 
 

19 901 461 Kč investic :  2 950 účastníků = 6 746,20 Kč na jednoho uživatele.Připojovací poplatek 
jednoho účastníka činil u bytových domů 750 Kč a u rodinných domků 1100 Kč. Lze uvažovat 
s průměrnou cenou připojovacího poplatku ve výši 975.- Kč. 

 
Odběratel skutečně uhradí za 20 let : 

6 746,20Kčskutečný podíl– 975Kč vklad před výstavbou = 5 771,20 Kč.za 20 let 
Roční podíl  účastníka na výstavbě TKR: 

5 771,20 Kč půjčka města účastníkovi :  20 roků    =    288,56 Kč ročně 
Měsíční podíl účastníka na výstavbě TKR: 

288,56 Kč roční podíl : 12 kalendářních měsíců   =      24,046 Kč. 
Zaokrouhlený měsíční podíl účastníka v ceně:    =      24,05 Kč/ měsíčně. 

 
2. Roční náklady (cca 550 000 Kč) na potřeby  provozu  obsahují: 

 Ekonomický úsek, sledování legislativních opatření: Kříž. 
 Technický provoz, asociační jednání,  kontrola:  Kadlec. 
 Evidence přihlášek:     Kolaříková. 
 Technici sítí:     Nováček, ... 
 Technik HPS:     Novák. 
Podíl na jednoho účastníka měsíčně:    =      15,30 Kč/ měsíčně 
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3. Periodicky prováděná technická opatření 150 000.- 
 Měření sítí a nastavení zesilovačů 1 x ročně  dodavatelsky 
 Revize anténního systému 1x za 2 roky  dodavatelsky 
 Revize sítí 1x za 2 roky    dodavatelsky 
Podíl na jednoho účastníka měsíčně:    =        4,15 Kč/ měsíčně 

 
4. Průběžná technická  opatření (modernizace HPS) 200 000.- 

 Montáže nových technologií.    dodavatelsky 
 Provozní potřeby.     vlastní režie 
 Provozní údržba.     vlastní režie 
Podíl na jednoho účastníka měsíčně:    =        5,65 Kč / měsíčně 

 
5. Havarijní a reprodukční fond 300 000.- 

 Poruchy kabelových rozvodů. 
 Obnova a oprava zesilovačů a ostatních zařízení. 
 Neočekávané události. 
Podíl na jednoho účastníka měsíčně:    =        8,45 Kč / měsíčně. 

Současná úhrnná částka měsíčního poplatku činí    =      57,60 Kč. 
 
Poznámka: Propočet je proveden na celkovou dobu předpokládané životnosti TKR v délce 20ti roků, nikoliv na 
skutečnou odpisovou dobu jednotlivých zařízení, která se pohybuje od 4 do 15ti let. K době životnosti 20ti let 
nás vede skutečnost, že TKR v našem městě byla vystavěna jako placená služba města občanům, z nichž mnozí 
neměli kvalitní příjem ani základních televizních programů. Pečivou údržbou městského majetku lze prodloužit 
její životnost, což se projeví na nižším cenovém nárůstu za užívání než je tomu u obdobných komerčních 
zařízení 
 
 Při jednání o vstupu MTCK do Asociace provozovatelů kabelových televizí (AKPT) v lednu 1998 bylo 
předsedou APKT JUDr. Vaníčkem vysloveno uznání za rozhodnutí výstavby TKR městem bez vstupu cizího 
kapitálu. Současně předseda vyslovil přání, aby TKR z důvodu ochrany občanů růstala v majetku města 
(znemožnění vytunelování cizím kapitálem). Při  tomto jednání byl doporučen pouze pronájem TKR společnosti 
ve 100% vlastnictví města. Byl vyjádřen názor, že tímto způsobem lze zajistit výši poplatků odpovídající 
provozním nákladům nikoliv komerčním ziskům. 

Předkládá: ing. arch. V. Růžička  
Vyřizuje: Zdeněk Kříž - jednatel  MTCK 

Diskuze : 
Z. Kříž - na odfiltrování město vynakládá  poměrně vysokou částku, došlo tak paradoxně k situaci, že ti, co platí 

vyšší částku na  televizní nabídku dotují ty, co si nechaly programy odfiltrovat a platí částku nižší. 
Ing.Růžička - naplánovaný systém financování se ukazuje v současné době jako obtížný, je nutné řešit, jak celou 
  situaci narovnat. 
K tématu se rozvinula široká diskuze.  
J.Herman a p.Múčková nesouhlasí s plošným zvýšením ceny za příjem TKR v důsledku neoprávněných zásahů 

některých účastníků. Pan Herman  předkládá protinávrh: 
MěZ vyzývá všechny účastníky TKR, u kterých  se  možnost příjmu TKR neslučuje se smlouvou o 
užívání TKR (základní - zúžená nabídka), aby se do 15.4.1998 dostavili na MěÚ Kuřim a s vedením 
MTCK sjednali nápravu. 
Po tomto termínu budou provedeny namátkové kontroly příjmu TKR a při zjištění porušení smluv o 
užívání budou vyměřeny poplatky se zpětnou platností a sankce vůči uživateli dle smlouvy - 
nehlasováno 

Ing.Krupica a Dr.Holman  vyjádřili souhlas se zavedením jednotné programové i cenové nabídky, domnívají se, 
že i ceník není neúnosný. 

Ing.Jarůšek souhlasí  s jednotnou nabídkou a cenou ovšem v relaci 42-45 ,-Kč. 
Závěrem se MěZ dohodlo vypovědět smlouvy na příjem TKR k 1.4.98 s tím, že nové smlouvy budou uzavřeny 
s platností od 1.10.98 a jednou programovou /plnou nabídkou v jednotné ceně, která bude dle skutečných 
nákladů dohodnuta později. 
 
 
7.  Plán rozvoje a výstavby města na r. 1998 (příloha č.8) 
 
Návrh usnesení: 1047 - MěZ ukládá MěÚ nechat vypracovat kvalifikovaný odhad tržní ceny objektu 

kulturního domu renomovanou realitní kanceláří v ceně do 5.000,- Kč 
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Hlasováno o návrhu :  pro 11, zdrž.3 - schváleno 
 
V příloze č.8 je přikládán tabulkový přehled úkolů rozvoje  a výstavby města na r.1998. MěR  současně 
rozhodla, že v předstihu před vlastním projednáváním tohoto souboru  navržených úkolů bude celá problematika  
výstavby města postupně projednána v jednotlivých komisích a MěR  a to v následujících termínech : 
 Ve finanční komisi  25.2. 
 Ve stavební komisi    4.3. 
 V MěR   17.3. a 31.3. 
 V MěZ   14.4. 
Do doby projednání a schválení předkl. návrhu bude zcela kontinuálně pokračováno na realizaci úkolů 
započatých v uplynulém roce. Do té doby nebudou zahajovány práce na žádných dalších úkolech. Z uved. 
důvodů také není k tomuto mat.  navrhováno žádné usnesení. Takto předkládaná průběžná informace má pouze 
dát jednotl. zastupitelům možnost včas a hlouběji se seznámit  s problematikou výstavby města, event. vstoupit 
do procesu jednání v určitém předstihu kontaktováním jednotl.  komisí, členů rady, event.  pracovníků  MěÚ. 

 
       Předkládá : ing.F.Veselý - tajemník 

Diskuze : 
Dr.Holman se domnívá, že požadovaná cena 15 mil. Kč za objekt KD  je vyšší, než odpovídá  tržní ceně. Žádá 

nechat zpracovat odborný posudek  tržní ceny renomovanou realitní kanceláří. 
 
8.   Různé 
8.1. Převod peněz dle Předpisu MZ ze dne 30.6.1996 - IV.Q.1997 ( Příloha č. 14) 
 
Návrh na usnesení: 1048/98 -MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 

30.6.1997 za IV. čtvrtletí 1997  
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Zpracováno na základě informací předsedů komisí a evidované účasti členů MZ a MR   
 

Předkládá : Ing.arch. V. Růžička 
Vyřizuje: FO - Z. Kříž  

 
8.2. Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Návrh na usnesení : 1049/98 - MZ schvaluje  poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti  žadatelům dle doporučení komise 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Návrh na usnesení : 1050/98 - MZ schvaluje žádost p.Aleše Kadlece - Kotva KA o příspěvek 10.000,- Kč 

z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  na dětský karneval.v měsíci březnu 1998 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 

1. Lyžařský oddíl TOS Kuřim žádá o 5,000 Kč na reprezentační country bál a o blíže nespecifikovaný 
příspěvek na tombolu. Komise doporučuje dát z fondu 5,000 Kč na sál a vzhledem k tomu, že 
na tombolu jiným přispělo město z jiných zdrojů 3,000 Kč navrhuje zastupitelstvu nebo radě 
zvážit, zda bude postupovat obdobně. 

 
             2.  Kotva Kadlec Aleš žádá 10,000 Kč na dětský karneval. Vzhledem k tomu, že pan kadlec je členem 

komise, postupuje komise jeho žádost rozhodnutí zastupitelstva k posouzení bez doporučení. 
 
             3. Český svaz chovatelů žádá o dotaci 15,000 na Oblastní soutěžní výstavu drobného zvířectva. Komise 

doporučuje vyhovět a navíc zvážit, zda by se město nemohlo podílet na čestných cenách (na 
které je v rozpočtu 20,000 Kč), případně udělit cenu města. Dále ČSCh žádá o poskytnutí 
pozemků na výstavu zdarma. Komise doporučuje vyhovět. 

 
            4.  MDDM Kuřim žádá o 1,500 Kč na maškarní ples a country bál. Komise doporučuje vyhovět. Dále 

MDDM žádá o 1,000 Kč na ceny pro dětská družstva v šachových turnajích. Komise 
doporučuje vyhovět.  Dále MDDM žádá o 6,000 Kč na tábor rodičů s malými dětmi. . Komise 
doporučuje vyhovět. Dále MDDM žádá o příspěvek na cestu dětí na závod na Pražský 
mezinárodní maratón. Jde znovu o 6,000 Kč. . Komise doporučuje vyhovět. Dále MDDM žádá 
o 5,000 Kč na softbal. . Komise doporučuje vyhovět. Dále MDDM žádá 10,000 Kč na dresy 
pro volejbalistky - dorostenky. Komise doporučuje vyhovět Konečně MDDM žádá o 10,000 
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Kč na dresy pro volejbalistky - žákyně. Komise doporučuje vyhovět. (Tyto dvě poslední 
žádosti viz též žádosti volejbalového oddílu.) 

 
              5.  SPŠ a SOU  TOS Kuřim,  žádá o 36,000 Kč na lavičky. . MDDM doporučuje vyhovět s tím, že 

žadatel zajistí jejich uskladnění tak, aby netrpěly povětrnostními vlivy a zaručí, že je neprodá. 
(Závazek bezplatného půjčování je v žádosti.) 

 
              6.  FC Kuřim oddíl kopané žádá o 8,000 Kč na dofinancování Kuřimského poháru mládeže za rok 

1997. Vzhledem k tomu, že k tomuto bodu žádosti nebyly přiloženy doklady, které by 
vysvětlovaly jak a proč došlo k překročení rozpočtu, . komise doporučuje zatím nevyhovět.  
Dále žádá o 40,000 Kč na cestovné k zápasům mládežnických družstev. . komise doporučuje 
přispět polovinou prokázaných nákladů pro mládežnická družstva, nejvýše pak 20,000 .  Dále 
žádá oddíl o 54,000 Kč na vybavení mládežnické základny, vzhledem k tomu, že na podobné 
účely čerpal oddíl velké částky loni, komise doporučuje nevyhovět. Konečně oddíl žádá o 
20,000 Kč na úklidové prostředky. Komise doporučuje vyhovět s tím, že jde o prostředky na 
celý rok 1998. 

 
7. Tělovýchovná jednota Orel žádá o 20,000 Kč na vybavení dle rozpisu. Komise doporučuje vyhovět. 

 
              8.  David Holman předložil návrh na výrobu  startovních čísel s logem Kuřimi. Vzhledem k tomu, že 

zatím nebylo zjištěno, o jakou by šlo sumu, komise konstatuje, že jde o dobrý nápad a 
doporučuje, aby se v jeho realizaci pokračovalo. Dále navrhuje 25,000 Kč na výrobu 
sportovních pohárů pro vítěze sportovních akcí v Kuřimi, které by věnovalo město. Komise 
doporučuje vyhovět. Dále David Holman žádá o zafinancování 26 fotorámů, které by byly 
využity k fotovýstavám a dalším výstavám. Cena nepřekročí 6,000 Kč. Komise doporučuje 
vyhovět. 

 
              9. Sdružení zdravotně postižených žádá o 2,000 Kč příspěvek na návštěvy divadel. Komise 

doporučuje vyhovět 
 
            10.   SK Kuřim - oddíl stolního tenisu žádal o 6,000 Kč na míčky a síťky. Komise doporučuje vyhovět. 
 
            11.  Duchovní správa římskokatolické církve žádá o příspěvek na koncerty a divadelní představení 

v chrámu v Kuřimi. Vzhledem k tomu, že požadovaná suma je variabilní dle počtu a 
nákladnosti akcí, komise doporučuje vyhovět sumou nejvýše 10,000 Kč. 

 
           12.  Střelecký klub Kuřim žádá o 2,000 Kč na ceny v střelecké soutěži VC Kuřimi. Komise doporučuje 

vyhovět. 
 
           13.  Volejbalový oddíl SK Kuřim  žádal o blíže nespecifikovanou podporu pro svá družstva. Komise 

konstatuje, že pro družstva žákyň a dorostenek navrhla podporu pro MDDM (duplicitní 
žádost). Dále doporučuje přispět 20,000 na turnaj O kuřimský měšec a doporučuje přispět 
polovinou prokázaných nákladů na cestovné pro mládežnická družstva, nejvýše pak 20,000 Kč. 

 
              14.  SRPŠ Tyršova žádá o příspěvek 5,000 Kč na taneční večírek v prostorách školy, jehož výtěžek bude 

použit ve prospěch školních akcí. Komise doporučuje vyhovět. 
 
           15.  Kynologický klub Kuřim žádá o 10,000 na ochranný oděv a rukáv pro výcvik. Komise doporučuje 

vyhovět. 
 
           16.  Slovan Podlesí žádá o 10,000 Kč na pronájem KD Podlesí (4,000,-) a sportovní účely (6,000,-). 

Komise doporučuje vyhovět 
 
           17.  TO Llano Estacado žádá o 4,000 Kč na Večer trampských písní. Komise doporučuje vyhovět. Dále 

TO Llano Estacado žádá o 9,000 Kč na Pohádkovou cestu lesem. Komise doporučuje 
vyhovět. 

 
           18.  ZUŠ Kuřim žádá o příspěvek na kytarový koncert posluchačů brněnské Konzervatoře s průvodním 

slovem prof. Bláhy. Koncert bude pro veřejnost a žáky ZUŠ. ZUŠ žádá o 3,000 Kč. Komise 
doporučuje vyhovět 

        Předkládá : starosta a R .Ekl 
        Vyřizuje : SO - Stražovská 
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Žádosti p.A.Kadlece - KOTVA KA  jednáno samostatně, neboť žádosti členů komise podléhají schválení  MěR 

nebo MěZ. 
 
K..Múčková  se dotázala na kvalitu vody v prameništi na Podlesí. 
Ing.Růžička - byly odebrány vzorky a  hodnoty jsou stále nad únosnými hodnotami. 
 
8.3. Různé 
J.Herman neschvaluje usnesení přijaté MěR č.87/98, navrhuje aby MěZ pozastavilo jeho platnost do doby 

návratu Dr.Poledňáka. 
Hlasováno o pozastavení usnesení MěR č. 87/98 - pro 6, proti 5, zdrž.3 - neschváleno 
Ing.Krupica - při jednání  s Ing.Jaskulkou jsem nabyl přesvědčení, že chyby se staly  na všech stranách. Ve věci 

odměny Dr.Poledňákovi se domnívám, že si tuto odměnu plně zasloužil. 
 
Dr.Holman se dotázal na stav jednání mezi městem a bezpečnostními orgány o zabezpečení pořádku 

v prostorách nádraží. 
Ing.Růžička - byla uzavřena smlouva s bezpečnostní agenturou NAVOS GROUP s.r.o. a dnes byl konkrétně 

dohodnut celý harmonogram hlídání. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1029/98 - MZ schvaluje pronájem části atletického stadionu - parc.č. 2976/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 7500 m2 

Fotbalovému klubu Kuřim za náklady vynaložené FC Kuřim na vybudování 
travnatého hřiště za podmínek : 

 doba určitá 2 roky se v případě úspěšné realizace hřiště mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 
roky, vyjma případů generální opravy stadionu 

 nájemce je oprávněn věc dále pronajímat se souhlasem pronajímatele 
 v případě neúspěšné realizace se prostředky vynaložené nájemcem nevrací 

 
1030/98 - MZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2108/1 k.ú.Kuřim ve výměře 115 m2 panu Zdeňku 
Scholzovi, Kuřim, Legionářská 1017 k přístavbě bufetu ke stávající prodejně zeleniny za cenu 500,- Kč/m2 
pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy včetně daně z převodu 
nemovitosti. 

 1031/98 - MZ schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 450 m2 Sabině 
Havlíčkové k vybudování autobazaru za podmínek : 
 na dobu určitou 1,5.roku, která po uplynutí přechází na dobu neurčitou s výpovědní  lhůtou půl roku 
 bez trvalých staveb, pouze oplocení pozemku 
 cena min. 80,- Kč/m2/rok 

 
1032/98  - MZ ruší usnesení číslo 1199/97 ze dne 15.12.1997 
 
1033/98 - MZ schvaluje záměr města směnit s panem Zdeňkem Haluzou, Kuřim, Na vyhlídce 717 
pozemkovou parcelu číslo 1276/2 k.ú.Kuřim o výměře 489 m2 za část PK číslo 1431/6, díl „b¨“  o výměře 400 
m2 dle GP zak.č. 1040-12/97 z 9.1.1998 bez cenového vyrovnání s podmínkou že Zdeněk Haluza uhradí  
náklady  spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti  ve výši 50%  
 
1034/98 - MZ schvaluje výkup parcely původního pozemkového katastru číslo 1277/1 k.ú.Kuřim o výměře 61 

m2 od vlastníka Ing.arch.Ivo Brandstetra za cenu  20,- Kč/m2 
 
1035/98 - MZ schvaluje výkup pozemku parc.č. 11/2 k.ú.Kuřim ve výměře 598 m2 od Magistrátu města Brna 

dle GP zak.č. 1098-1/98 z 15.1.1998 
1036/98 - MěZ schvaluje vyhlášení  adresného záměru na pronájem vymezených prostorů v objektu  stadionu  
panu Milanu Juračkovi, Bolzánova 14, 618 00 Brno k obnovení provozu sauny a schvaluje navržený soubor 
opatření a postup prací k obnovení provozu sauny 
 
1037/98 - MZ souhlasí s ukončením nájemního vztahu dohodou na pronájem  skladovací 
plechové haly  na pozemku parc.č. 2901/2 k.ú.Kuřim o výměře 42 m2 určené k uskladnění   materiálů  
potřebných  pro  zabezpečení   plynárenských  služeb  s  Jihomoravskou plynárenskou, a.s. Brno,  Plynárenská 1 
ke dni  31.3.1998 s tím,   že nájemci bude vrácen přeplatek nájemného za II-IV/Q 1998 
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1038/98 - MZ  schvaluje záměr  na adresný  pronájem plechové skladovací haly na pozemku  parc.č. 2901/2 
k.ú.Kuřim o  výměře 42 m2  Službám  města  Kuřimi  na dobu neurčitou  s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
symbolickou 1,- Kč/rok 
 
1039/98 - Město Kuřim prodá panu Petru Oprchalovi byt č. 898/1 za předpokladu, že budou provedeny panem 
Oprchalem na jeho náklady úpravy sklepu do původního stavu, který odpovídá kolaudačnímu rozhodnutí za cenu 
dle Smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 6.3. 1997 
 
1040/98 - MZ bere na vědomí návrh na odkoupení knihovny odborové organizace a.s. TOS Kuřim do  majetku 
města za cenu 100.000,- Kč a schvaluje jeho realizaci. 
 
1041/98 - MZ schvaluje novelu č.1 obecně závazné vyhlášky Města Kuřimi, kterou se mění a doplňuje vyhláška  
č. 6/1997 o pronajatých bytech v majetku města ze dne 22.9.1997  
 
1042/98  - MZ schvaluje zařazení částky 25.000,- Kč na  pořízení základnové stanice svolávacího systému  pro 
SDH Kuřim do rozpočtu města na r.1998  
 
1043/98  - MěZ bere na vědomí rozdělení položek  rozpočtového provizoria na rok 1998. 
 
1044/98  - MZ vyhlašuje záměr na adresný pronájem souboru věcí movitých a nemovitých - televizního 
kabelového rozvodu Kuřim - dceřiné společnosti města Kuřim MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU, 
spol. s r.o.  
 
1045/98  - MěZ bere na vědomí.zprávu MTCK o situaci  při provozování TKR 
 
1046/98 - MěZ ukládá MTCK a právnímu odboru MěÚ Kuřim připravit návrh nové smlouvy s uživateli  
TKR s tím že: 

 platnost stávající  smlouvy bude vypovězena k 1.4.1998 
 nová smlouva nabude platnosti k 1.10.1998 
 dle této smlouvy bude program šířen  v jednotné základní (plné) nabídce a ceně 

pro všechny uživatele 
 

1047/98 - MěZ ukládá MěÚ nechat vypracovat kvalifikovaný odhad tržní ceny objektu kulturního domu 
renomovanou realitní kanceláří v ceně do 5.000,- Kč 
 
1048/98  - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.1997 za IV. 
čtvrtletí 1997  
 
1049/98  - MZ schvaluje  poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  žadatelům dle 
doporučení komise 
 
1050/98 - MZ schvaluje žádost p. Aleše Kadlece - Kotva KA o příspěvek 10.000,- Kč z Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti  na dětský karneval.v měsíci březnu 1998 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 14 - schváleno 
Starosta ukončil jednání MěZ v 21.10 hodin. 

 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 

            starosta 
 
 
 
 

Ověřovatelé 
 

 
MUDr.Miluše Dvořáčková      PaedDr.David Holman 
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Přílohy :  
 Prezenční listina 
 Pozvánka 
 Písemný materiál 
1)  Majetkoprávní úkony 
2)  Grafické přílohy 
3)  Návrh na zprovoznění sauny 
4)  Odvolání proti rozhodnutí - P.Oprchal 
5)  Návrh novely vyhlášky č. 4/97 
6)  Přehled příjmů a výdajů v r1997 
7)  Legenda k přehledu  registrovaných úkolů rozvoje města 
 Stav střediska fondu na podporu bytové výstavby k 31.12.97 
10.1.Novela vyhlášky č. 6/97 
14) Příkaz k převodu peněz dle předpisu MěZ  za IV.čtvrtletí 
 Zápis z jednání komise Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 Usnesení návrhové  komise 
 Vybraná informace o prodeji bytů  do osob.vlastnictví od r.1996-1997 
 
 
 
 

Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
 
 

 
P O Z V Á N K A  

 
 
 
 
Starosta města svolává na úterý14.4.1998 zasedání městského zastupitelstva. Jednání 
bude zahájeno v 17.00 hodin v Klubu důchodců, Popkova 1006. 
 
 
 
Program : 
 
1.  Majetkoprávní úkony  
2.  Vyhlášky města -o nakládání s komunálním odpadem, o místních poplatcích a  novela 

vyhlášky o  poskytování půjček na bytovou výstavbu  
3.  Rozbor hospodaření města  za r. 1997 
4.  Plán investic - program rozvoje města 
5.  TKR 
6.  Zajištění  dopravy na linkách ČSAD 
7.  Fond rozvoje bydlení - žádosti o půjčku 
8.  Program podnikatelský obolus 
9.  Různé 
 
 
 
 
 
 
         Ing.arch.Vladislav Růžička  
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              starosta 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6.4.1998 
 
 
 
 
 
 


