
Město  Kuřim 
Z Á P I S   03/98 

 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 14.4.1998 v Klubu důchodců 

 
Přítomni :   Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 

RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica - zástupci starosty 
Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, MUDr.Dvořáčková, Ing.Němec, Mgr.Zorník PaedDr.D.Holman 
J. Herman, K.Múčková, H.Krejčí, J.Kobzinek, Ing.A.Jarůšek, V.Zejda 

 
Omluveni : Mudr.Z.Klírová, Ing.arch.M.Janča 
Hosté :   Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Dr.Poledňák zahájil jednání MZ v 17:25 hodin. 
Úvodem jednání přítomno 12 členů MZ. 
 
Návrhová komise : Ing.J.Němec a Dr.D.Holman - pro 10,  zdrž.2 - schváleno 
Ověřovatelé :    Ing.M.Krupica a Ing.H.Novotná -pro 12 - schváleno 
 
Program : 1. Majetkoprávní úkony 

2.  Vyhlášky města -o nakládání s komunálním odpadem 
 místních poplatcích 

poskytování půjček a 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 
 

Hlasováno o programu : pro 12 - schváleno 
 
Později se dostaví starosta, V.Zejda a Ing.Jarůšek. 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
 
1.1 FORTEL s.r.o., Jeřábkova 5, Brno - žádost o odprodej pozemku p.č. 2074 k.ú. 

Kuřim   
 
Návrh usnesení: 1051/98 - MZ ruší usnesení MZ č. 1005/97 z 13 1.1997 pro nezájem firmy H - SYSTÉM a.s. 

Brno uzavřít smlouvu  
 

1052/98 - MZ schvaluje změnu nabyvatele předmětného pozemku p.č. 2074 k.ú. Kuřim, ( 
dříve firma H-SYSTÉM) a předmětný pozemek byl odprodán firmě FORTEL spol. s.r.o, 
Jeřábkova 5, Brno. 

Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 12 - schváleno 
 
V lokalitě Díly za sv. Janem připravovaly své záměry  výstavby  RD firmy Arkond, SAP, H-SYSTÉM a firma 
pana Kučerovského.  Záměr firmy H-SYSTÉM se pro závažné problémy firmy nerealizoval a smlouva nebyla 
uzavřena (smlouvy jsou uzavírány až na základě vydaného územního rozhodnutí - garance ve formě usnesení 
MZ bylo pro žadatele vždy dostačujícím dokladem pro pokračování prací ). Postupně i další firmy od záměru 
vzhledem k náročnosti vybavení lokality inženýrskými sítěmi odstoupily a  prodaly své plochy firmě Fortel z 
Brna. Firma připravuje podklady pro vydání územního rozhodnutí.   
Dne 19.3.1998 požádala stavební firma FORTEL spol. s.r.o, Jeřábkova 5, Brno, o odprodej pozemku ve 
zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr (PK) číslo  2074  k.ú. Kuřim o výměře 1327 m2 pro výstavbu 
malometrážních rodinných domků (převážně řadových).  
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Odprodej výše  uvedeného  pozemku byl schválen usnesením městského zastupitelstva č. 1005/97dne 13.1.1997 
firmě H-SYSTÉM a.s. Brno za cenu 200,- Kč/m2  + daň z převodu nemovitostí s podmínkou úhrady veškerých 
nákladů spojených s vyvázáním pozemku z nájemní smlouvy č. 26/1993 s firmou AGROSTYL.  
Vzhledem k tomu, že odprodej výše uvedené parcely byl již jednou schválen a také účel užití pozemku ze strany 
nového žadatele je stejný, navrhuje správní odbor pouze odsouhlasení změny nabyvatele a stejných podmínek, 
jako pro firmu H-SYSTÉM. 

Předkládá. Ing. arch. V. Růžička 
  Vyřizuje :   SO - Ing. Němcová 

 
1.2.Záměr na adresný pronájem prostoru sauny - průběžná informace 
 
Návrh usnesení : 1053/98 - MZ pozastavuje platnost svého usnesení č.1036/98 na adresný záměr pronájmu 

sauny do vyjasnění majetkoprávních vztahů k objektu stadionu 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
V období po vyhlášení adresného záměru na pronájem sauny panu Juračkovi inicioval fotbalový klub řadu 
diskusí o účelnosti realizace tohoto záměru. V jejich průběhu byla zjištěna skutečnost, že objekty nacházející se 
v prostoru areálu stadionu nejsou řádně zapsány do vlastnictví města a že v mnoha případech chybí i dořešení 
některých technických problémů souvisejících s kolaudací či rekolaudací těchto prostorů. Z uvedeného důvodu 
(i po dohodě s panem Juračkou) navrhuji MZ dočasné zastavení platnosti usnesení MZ č.1036/98 do 
definitivního vyřešení výše nastíněných problémů. 
 
Mgr.Zorník - proč  je pozastaven záměr na pronájem ? 
Ing.Veselý - 1. pozemky stadionu jsou převedeny na město, ale stavby nejsou kolaudovány a zapsány na 

katastru nemovitostí. 
        2.  FC Kuřim podal proti usnesení MZ písemný protest. 

 
        Předkládá : ing.F.Veselý 
 
1.3. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 - žádost o prodej pozemků p.č. 399/2 a 

přilehlých v KÚ Kuřim  
 
Návrh usnesení: 1054/98 - MZ schvaluje záměr na odprodej pozemků p.č. 399/2, 399/4 a části 391 Ing. Josef 

Michlovi, Brno, Jabloňová 29 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Ing. Josef Michl dne 12.3.1998 požádal o odprodej pozemků pro prodej ojetých vozidel,  servisní plochy a 
plochy pro parkování zaměstnanců. V žádosti také informuje o svých jednáních o koupi nemovitosti Karlen, 
která jsou zatím bezvýsledná, neboť majitel této nemovitosti je ve výkonu trestu a Komerční banka čeká, až 
budou soudně vyřešeny její pohledávky vůči majiteli, který úvěr nesplatil a nesplácí. Zájem o koupi celého 
objektu i přes nejasný stávající stav s osudem vlastníka ing. Michlem trvá.  Ing. Michl prokazuje svou činností 
zájem trvale zkvalitňovat prostor, kde začal v roce 1991podnikat a vytvořit z tohoto prostoru kvalitní centrum 
pro prodej a servis své firmy.  Prodejem pozemku město získá následující: 
1.  Vyřeší se dlouholetý problém s úhradou za pronájem ( pro výkon trestu je úhrada za pronájem velmi 

komplikovaná ) , město získá kupní cenou jednorázově do rozpočtu cca 1,5 mil. Kč.  
2.  Problém bude nadále řešen mezi vlastníkem objektu a budoucím vlastníkem pozemku, tj. mimo samosprávu.    
3.  Prodej ploch mimo objekt rozhodnout po předložení grafického záměru na využití ( úprava dalších prostorů 

pro parkování vozidel  a řešení výstavních ploch pro nabídku ojetých vozidel - příklad úrovně autobazaru je 
vystavený model Felicie - 190tis Kč /najeto 50tis km ). Plochu stávajícího parkoviště neprodávat, ponechat 
pro veřejné parkoviště.  Smluvně předem zajistit na základě studie využití ploch zřízení břemene (parkoviště, 
trafostanice, průchody)    

4.  Jakákoli změna užívání účelu provozu objektu je posuzována stavebním úřadem, který je vázán podmínkami 
územního plánu. Pro investora jsou tyto podmínky závazné.  

 
Jedná se o následující pozemky o výměře: 399/2 - zast. pl., obč. vybavenost-2 889 m2,  399/5 - ost. pl. , jiná 
plocha - 956 m2,  399/4 - ost. pl., manipul a sklad. pl. - 603 m2,  část 391 - ost. plocha - ? m2 (nový GP pro 
oddělení pozemku dle žádosti Ing. Michla) 
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V této souvislosti upozorňuje správní odbor na skutečnost že kupní smlouvou z r.1995 byl Jihomoravské 
energetice, a.s. Brno Lidická 36 odprodán pozemek p.č. 399/3 k.ú. Kuřim  o výměře 60 m2 , zastavěný objektem 
trafostanice v areálu dvora Karlen. Proto v případě odprodeje poz. p.č. 399/2 -  zast. pl., obč. vybavenost je třeba 
realizovat GP z r. 1991 a JM energetice zřídit věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy k objektu 
trafostanice (viz příloha č. 2). 
Dále upozorňuje správní odbor na usnesení MZ č. 1055/97 z 7.4.1997, kde MZ schvaluje odprodej části 
pozemku p.č. 399/2 k.ú. Kuřim pod prodejnou Karlen tomu, komu vlastník prodejny Karlen prodejnu prodá, 
nebo prvnímu zástavnímu věřiteli. 
Stanoviska příslušných odborů a komisí: 
1.  městská architektka - lze souhlasit s odprodejem p.č. 399/2 (zastavěná plocha občanskou vybaveností ) s tím, 

že by byla parcelně oddělena plocha pro pěší a ta zůstala ve vlastnictví města, zřídit věcné břemeno na 
příjezd k trafostanici uvnitř dvora,  p.č. 399/5 ponechat nadále jako veřejné parkoviště, p.č. 399/4 a část 
p.č.391 - možný odprodej po předložení studie na využití těchto parcel. 

2.  Stavební úřad - žádost je obecná a nekonkrétní z hlediska budoucího využití pozemků. Před vydáním 
stanoviska k záměru žadatele požaduje Stavební úřad podrobnější a solidnější zpracování záměru včetně  
posouzení záměru z hlediska požadavků správců inženýrských sítí. 

3.  komise výstavby - souhlasí s odprodejem kromě p.č. 399/5, kde má být zachováno veřejné parkoviště a na 
parcele 399/4 zachovat věcné břemeno -veřejný chodník. 

4.   komise pozemková - nedoporučuje odprodej do doby vyjasnění vlastnických vztahů k nemovitosti Karlen 
 
Ing.Němec nesouhlasí s prodejem prostor stávajícího parkoviště Ing,Michlovi z důvodů nedostatku parkovacích 

míst na ul.Tyršova a v okolí. 
           Předkládá. Ing. arch. V. Růžička 

Vyřizuje : SO - Ing. Němcová 
 
1.4. Bezúplatný převod nemovitosti p. č. l593/4 z ČR na obec na základě darovací 

smlouvy  
 
Návrh usnesení: 1055/98 - MZ bere na vědomí zprávu o bezúplatném převodu nemovitosti p. č. l593 z ČR na 

obec 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
V r. l997 obnovilo Město Kuřim svoji žádost na GŘ Vězeňské služby ČR o odprodej p. č. 1593/4 v k. ú. Kuřim 
za účelem bytové výstavby. Na základě mimořádného úsilí  a po dlouhých a náročných jednáních vedoucí 
právního odboru  na Vězeňské službě v Kuřimi, GŘ Vězeňské služby v Praze, na Ministerstvu spravedlnosti ČR 
a Ministerstvu financí ČR byla dne l9. 3. 1998 udělena MF ČR výjimková doložka k bezúplatnému převodu p.č. 
l593/4 v k. ú. Kuřim z vlastnictví ČR do vlastnictví města Kuřimi, který se uskutečnil na základě darovací 
smlouvy. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí byl podán.   
 

Předkládá: Ing. arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje:  PO - Mgr. M. Plšková  

 
1.5 Informace o převodu MŠ Zborovská do majetku města Kuřimi  
 
Návrh na usnesení : 1056/98 - MZ bere na vědomí informaci o převodu MŠ Zborovská do majetku města 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Dne 23. 3. 1998 byla podepsána smlouva, kterou TOS KUŘIM a.s. prodává do majetku města  Kuřimi objekt 
MŠ  Zborovská, včetně pozemku za cenu podle znaleckého posudku ve výši 6. 895.065,- Kč.  O způsobu 
prodeje a ceny objektu MŠ rozhodl Krajský obchodní soud v Brně, který svým  usnesením čj. 38 K 32/96 ze dne 
25.2.1998 vyslovil souhlas s tím, aby správce konkursní podstaty prodal tutu nemovitost mimo dražbu. 
S přímým prodejem vyslovil souhlas opatrovník věřitelů i úpadce. Prodej movitých věcí, tvořících vnitřní 
vybavení školky bylo městu Kuřimi prodáno za cenu 120.000,- Kč. Podle smlouvy se smluvní strany dohodly, 
že podají společný návrh na vklad  vlastnického práva k předmětným nemovitostem ve prospěch kupujícího u 
Katastrálního úřadu Brno - venkov. 

Předkládá: ing. arch. V. Růžička 
Vyřizuje:   PO - Mgr. M. Plšková  
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1.6. Petr Vodka, Kuřim, Husova 736, Jan Boleslav, Kuřim, Popkova 623 - opakovaná žádost o odprodej 
pozemků parc.č.2667 a  p.č.2668 k.ú.Kuřim  
- odloženo na mimořádné jednání MZ dne 20.4.98,. 

 
 

1.7. Pronájem plechové skladovací haly na pozemku parc.č. 2901/2 k.ú.Kuřim 
 
Návrh na usnesení : 1057/98 - MZ  schvaluje pronájem skladovací plechové 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 cenu  90,-Kč/m2/rok  

Hlasováno o návrhu :pro 12 - schváleno 
 
Usnesením MZ číslo 1038/98 z 2.3.1998 byl schválen záměr na adresný pronájem plechové skladovací haly, 
uvolněné JMP,  na pozemku parc.č. 26901/2 k.ú.Kuřim o výměře 42 m2  Službám města Kuřimi. Schválený 
záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn (od 5.3. do 6.4.1998) - bez připomínek. Symbolická cena za pronájem 
byla navržena s ohledem na špatný technický stav  Služby hodlají uvolněný objekt využívat k parkování vozidel 
MULTI a další mechanizace. 
 
Dr.Poledňák - pronájmy za 1,-Kč nebudou dále uzavírány, skladovací hala bude tedy pronajata za cenu 

(navrženo 90,-Kč/m2/rok), která bude recipročním plněním vrácena. 
 
        Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.8. Výkup parcely původního pozemkového katastru číslo 1277/1 k.ú.Kuřim o výměře  
61 m2 od Ing.arch.Ivo Brandštetra - doplnění usnesení 
 
Návrh na usnesení : 1058/98 - MZ schvaluje výkup parcely původního pozemkového katastru číslo 1277/1 

k.ú.Kuřim o   výměře 61 m2 od vlastníka Ing.arch. Ivo Brandštetra za cenu 20,- Kč/m2 s 
tím, že město  uhradí  veškeré  náklady  spojené  s  výkupem předmětné nemovitosti vč. 
daně z převodu  nemovitosti 

Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Výkup shora uvedené nemovitosti schválilo MZ usn. č. 1034/98 ze dne 2.3.1998. Předkladatelem bylo doplněno 
navrhované usnesení (ověřeno dle magnetofonového  záznamu)   o text : náklady spojené s výkupem včetně 
daně hradí město.  O návrhu bylo hlasováno včetně předneseného doplnění. Toto však návrhová komise při 
závěrečném hlasování o úplnosti usnesení zřejmě omylem vypustila. 
 
         Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
         Vyřizuje    : SO - J.Němcová 
 
 
1.9. Realizace záměru výstavby obchodního centra PENNY MARKET na náměstí 1. 

května v Kuřimi  - koncept rámcové dohody 
 
Návrh na usnesení:  MZ schvaluje záměr pronajmout firmě Stavby a pozemky, invest s.r.o.  Karlovy Vary cca 

2500m2 par. č. 293/1 a 289/1 a schvaluje základní podmínky dohody o následném 
využívání plochy parkoviště   

Hlasováno o návrhu : proti 11, zdrž.1 - neschváleno 
 
Základní podklad pro stanovení záměru je uveden v žádosti firmy Stavby a pozemky , invest s.r.o.  Karlovy 
Vary, zastoupené jednatelem firmy panem Vilémem Landrgottem.  Součástí návrhu je situace prostorového 
umístění objektu PENNY MARKETU a návrh umístění parkoviště.  
 
Rámcový návrh dohody na využití ploch pro umístění parkoviště - návrh dohody o využití plochy náměstí pro 
využívání plochy parkoviště - základní body: 
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-    pozemkově zůstane plocha náměstí, tj. odpočivné plochy, plocha zeleně a parkoviště v majetku města a 
určená část bude firmě Stavby a pozemky invest s.r.o. pronajata za účelem vybudování veřejného parkoviště 
a staveb souvisejících dle vydaného územního rozhodnutí na dobu 20 let. Cena bude stanovena do 10,-
Kč/m2.    

-    investor se zavazuje na vlastní náklady provést výstavbu příjezdové komunikace, ploch parkoviště, jeho 
odvodnění a osvětlení  

 úklid plochy parkoviště zajistí vlastník stavby obchodního centra 
-   město Kuřim a firma provozující PENNY MARKET se zavazují, že prostor parkoviště nebude omezen     

parkovacími automaty, ev. vyhražení parkoviště bude  realizováno po oboustranné dohodě 
-   případné využívání ploch parkoviště pro výroční trhy, městské slavnosti a pod.,bude provozovatelem PENNY 

MARKET  a vlastníkem pozemku umožněn bezúplatně  
-    Město Kuřim umožní provozovateli centra rekonstrukční práce, ev. modernizaci pronajaté plochy 
 
Záměr byl projednán v komisi výstavby  s následujícími závěry: 
Komisi výstavby byl předložen variantní návrh situace a axonometrie umístění objektu a a řešení úprav plochy 
náměstí pro parkování. Komise výstavby přijala následující závěry: 
1.  komise nemá námitky k umístění obchodního objektu - umístění je v souladu s návrhem ÚP 
2.  komise doporučuje rozpracovat variantu se sedlovou střechou, doporučuje však zvážit výšku střechy (poměr 

hmot) ve vztahu na okolní zástavbu 
3.  komise požaduje v další fázi  tj. před požádáním o vydání úz. rozhodnutí, předložit komisi k vyjádření 

architektonické řešení pohledů ve vztahu k okolní zástavbě 
4.  komise požaduje předložit studii dopravně provozního řešení včetně vyřešení vlivu provozu na křižovatku 

ulic Tyršova, Tišnovská a Legionářská (světelná signalizace)   
 
Ing. Němec - souhlasím s myšlenkou pozemek zastavit, ale ne diskontní prodejnou. Není to důstojný prodej na 

prostranství náměstí, rovněž by svými nízkými cenami jistě ohrozila další  existenci kuřimských 
obchodníků. 

Dr.Holman - rovněž nesouhlasí, pro město by tento obchod  znamenal ztrátu na daňových výnosech a  velký kus 
náměstí by byl „zalit betonem„. 

 
Předkládá: ing.arch. V. Růžička   
 

1.10. Yveta Žižková, Kuřim, Na Loučkách  1219 - žádost o přednostní pronájem 
obecního bytu 

 
Návrh na usnesení : MZ schvaluje žádost p.Yvety Žižkové o přednostní pronájem obecního bytu 
Hlasováno o návrhu : pro 0, proti 10, zdrž.2 - neschváleno 
 
Návrh na usnesení : 1059/98 - MZ ukládá SO přezkoumání nájemní  vztahu k bytu  Na Loučkách 1207/7..ve 

vztahu k uzavřené nájemní smlouvě  a příslušným  zákonům 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Yveta a Leoš Žižkovi jsou nájemci obecního bytu Na Loučkách 1207. Šetřením na zjištěno, že rozvod 
manž.Žižkových zřejmě nenabyl od 25.10.1996 právní moci z důvodů odvolacích řízení, tudíž není známo, kdo 
se po rozvodu stane oprávněným uživatelem  předmětného bytu. 
Dle spisu KPPP pan Leoš Žižka v lednu 1996 vyměnil zámek u vstupních dveří společně užívaného bytu, čímž 
manželce znemožnil vstup. Případ byl projednáván na KPPP dne 17.1.1996  (přestupek  dle § 49/1c 
zák.č.200/90 Sb  - narušení občanského soužití schválnostmi) a v tomto smyslu byl p.Žižka uznán vinným a 
pokutován. 
Dne 18.10.1996 podal p.Žižka oznámení na KPPP proti p.Žižkové za urážku na cti dle § 49/1a zák. č.200/90 Sb. 
Jmenované po projednání bylo uloženo pouze „napomenutí“- jako polehčující okolnost neutěšených  sociálních  
poměrů obviněné  a fakt, že se již delší dobu marně domáhala svého práva na spoluužívání bytu.  
V současné době p.Žižková bydlí  se svými 3 dětmi na základě podnájemní  smlouvy (do 1.5.1998) u  p. 
Nádeníčkové - Na Loučkách 1219, p.Žižka se svojí přítelkyní Annou Wallygovou a jejich dcerou užívají byt Na 
Loučkách 1207. 
Žádost o přidělení obec. bytu paní Žižkové dosahuje počtu 8 bodů, 3 body jsou odečítány za výše uvedený 
přestupek. SO upozorňuje, že p.Yveta Žižková má i nadále právo nájmu v bytě, který užívá p.Žižka. 
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Vyjádření správy bytů k žádosti paní Žižkové, Na Loučkách 1207, Kuřim. 
Nájemní smlouva je uzavřená s panem Leošem Žižkou. Dle obč.z. § 703 odst. 1 „Jestliže se za trvání manželství 
manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely“. Uživatelem bytu je 
tedy i paní Žižková Iveta.  
§ 702 odst. 1 
Dojde-li mezi společnými nájemci k neshodě o právech a povinnostech vyplývajících ze společného nájmu bytu, 
rozhodne na návrh některého z nich soud. 
Slečna Wallygová s dcerou nemá nájemní smlouvu na jeden pokoj. Žádala MR o schválení nájemní smlouvy, 
ale žádost nebyla schválena.  Slečna Wallygová má hlášen přechodný pobyt u své matky A.Wallygové, Na 
Loučkách 1206, která žije sama ve dvoupokojovém bytě.  Měla by tedy uvolnit pokoj, který užívá , paní 
Žižkové. 
/Není ověřeno - pan Žižka má hlášen přechodný pobyt v Brně u své matky./  
 
Paní Žižková  osobně objasnila svoji rodinnou a bytovou situaci - (viz. důvodová zpráva). 
Dr.Holman - vy máte právo v tomto bytě bydlet, při schválení mimořádného přidělení bytu Vaší rodině by 

vznikl precedens. Jednání Vašeho manžela je bezprávní, v rozporu s nájemní smlouvou, je třeba 
ho řešit na policii ČR. 

p.Žižková - když mi policie umožní vstup, p.Žižka opět vymění zámek a vše se opakuje. Konzultovala svoji 
situaci s orgány v Praze a bylo mi sděleno, že pokud se jedná o byt obecní, město má právo 
rozhodnout, kdo bude mít užívací právo. 

Dr.Poledňák - tato informace je nová, toto řešení  bude přešetřeno. 
 
         Předkládá : starosta 
         Vyřizuje  : Stražovská 
 
2.  Vyhlášky města  
2.1. Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem  - stažena z jednání na dopracování 

 
2.2.Vyhláška o místních poplatcích  
 
Návrh usnesení: 1060/98 - MZ schvaluje změnu vyhlášky č.2/98. o místních poplatcích  ve znění „Oddílu IV“ 

předkládaného materiálu.  
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Je předloženo nové upravené znění vyhlášky po připomínkách. 
Připomínky :  
J.Herman    - nesouhlasí s procentem zvýšení poplatků za psy v RD . 
Ing.Němec  - cena 10,-/m2/rok za pronájem parkovacího místa je nízká, navrhuje zvýšení alespoň o 100%. 
Ing.Kotek  za komisi dopravy - souhlasí se zvýšením ceny, vybudování parkoviště je nákladná a park. míst je ve 

městě málo.Navrhuje cenu 500,-/m2/rok pro osobní auta, pro auta s vyšší hmotností 1000,-/m2/rok  
a 50,.-Kč/m2/rok pro dopravní obslužnost. Osvobození od poplatků - pro sanitku a pro potřeby 
města 

Z.Kříž . zákony říkají i max. výši poplatků , tyto jsou třeba zjistit (nemá zde k dispozici potřebné údaje). 
 Navrhuje schválit novelu vyhlášky v  
Dr.Poledňák - navrhuje schválit pouze část vyhlášky, která byla zpochybněna ze strany OkÚ a úplnou novelu 

včetně cenových změn projednat na dalším zasedání. 
Kobzinek - bude poplatky platit i ten, kdo má před svým domem soukromý pozemek? Je to chápáno jako 

veřejné prostranství ? 
Dr.Poledňák - v jistých případech může být chápán tento prostor jako veřejné prostranství a může na něm obec 

vybírat poplatky. 
       Předkládá:  Ing. František Veselý  
           Vyřizuje:    PO - Mgr. M. Plšková 
         FO Zdeněk Kříž 
 
 
2.3. Návrh Novely č. 1, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/1997 

poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 
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Návrh usnesení: 1061/98 - 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“). 
MZ žádá   městskou radu o přijetí opatření k provedení vyhlášky. 

Hlasováno o návrhu :pro 11, zdrž.1 - schváleno 
 
Na základě dosavadních zkušeností s realizací vyhlášky předkládá SO návrh na změnu těchto částí vyhlášky 
města o 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 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. Vladislav Růžička 
Vyřizuje: SO - Ing. Němcová Dagmar  

Diskuze k novele vyhlášky č.4 : 
J.Herman  nesouhlasí s 1. bodem novely - podmínka  pro užití půjčky 1 rok od poskytnutí. 
Ing.Němcová - vysvětlila důvody, které vedly ke změně v tomto bodě vyhlášky. 
 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu p. Hermana  : vypuštění 1. bodu mat.č.10 - pro 1proti 8, zdrž.3 - nepřijat. 
Hlasováno o původně předkládaném návrhu : pro 8, proti 4 - neschváleno 
 
V 18: 40 - 19:05 přestávka. 
V 19:00 se na jednání  dostavil  Ing.Jarůšek, Ing.Marek nepřítomen - 12 členů MZ. 
 
J.Herman - po vysvětlení  nejasností v záležitosti novely  o poskytování půjček na bytovou výstavbu během 

přestávky zpracovatelkou návrhu Ing.D.Němcovou navrhuje opakované hlasování o této  půjčce  
v celém rozsahu. 

Dr.Poledňák nechal hlasovat  o návratu k mat.č. 10 -pro 12 - schváleno 
Hlasováno pro oba body předkládaného původního usnesení : pro 11, zdrž.1 - schváleno 
 
V 19:15 se na jednání dostavil starosta  a V.Zejda - přítomno 14 členů MZ. 
 
 
3. Rozbor hospodaření města za rok 1997   
 
Návrh usnesení: 1062/98 - MZ  bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok 1997. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
V průběhu roku 1997 město Kuřim hospodařilo s finančními prostředky na patnácti bankovních účtech. V 
příjmové oblasti bylo vedeno 38 různých organizací, do kterých bylo rozděleno 27 různých druhů příjmů města 
a ve výdajové části bylo vedeno 59 různých druhů výdajů v 66 organizacích. Bylo zaúčtováno 4517 příjmových 
a 9571 výdajových položek, celkem bylo proúčtováno 26678 účetních vět. 
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Hospodářský výsledek roku 1997 Rozpočet Před Po 
  konsolidací konsolidaci 

Příjmy za rok 1997 113 348 400,00 210 694 412,08 115 498 938,44

Výdaje za rok 1997 113 348 400,00 326 939 966,05 116 245 553,97
Hospodářský výsledek roku 1997 x x -746 615,53
Financování    -4 645 662,39

Přebytek hospodaření z roku 1996   36 380 054,64

Převod finančních prostředků do roku 1998   30 987 776,72

 
V částkách uvedených ve sloupci Před konsolidací jsou uvedeny veškeré finanční prostředky, které prošly účty 
města. 
Sloupec Po konsolidaci vyjadřuje celkové hospodaření města Kuřim za rok 1997. 
Rozklad příjmů a výdajů je uveden v přiloženém grafu. 
Ztráta v hospodaření roku 1997 byla kryta z přebytku roku 1996. 
Financování - splátky úvěru města, půjčky města, splátky půjček 
 
Ing.Němec - proč poklesl příjem z daně z nemovitosti ? 
Z.Kříž      - nejde o klesání příjmů z daní jako takových, ale v minulém rozpočtu se projevily kladně dodatečné 

platby dlužících podniků. 
        Předkládá: ing.arch.Vladislav Růžička 
        Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
Příchod Ing.Marka - 15 členů MZ. 
 
 
4. Plán investic - program rozvoje města  
 
Návrh na usnesení : 1063/98 - MZ bere na vědomí nový způsob evidence investičních akcí města a ukládá 

MR jeho dopracování 
Hlasování o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Návrh na usnesení : 1064/98 - MZ schvaluje realizaci investičních akcí města - priority 1 a 2 dle předloženého 

materiálu 
Hlasováno o návrhu : pro  15- schváleno 
 
Dr.Holman  předložil písemně 18 připomínek k plánu investic - příloha.  

Dále se domnívá, že schválené rozpočtové provizorium je velmi nepřesné a plánovaných 12 mil.Kč  
město na  investiční akce nezíská. Navrhuje investice „nedrobit“ na malé akce a nečerpat na peníze 
z fondu rozvoje bydlení jinak než na daný účel. 

Z.Kříž  -  materiál neobsahuje kapitálové příjmy, na které se dělá rozpočtové opatření,. kterým se povýší  
rozpočet města. 

Dr.Poledňák - V rozpočtu. provizoria jsme v přebytku 5,5 mil.které se mohou investovat jinam než do bytů - 
plán  je kryt  cca z poloviny. Domnívá se však, že FO podcenil příjmy města, takže plánované 
prostředky město získá.  
Finance získané z privatizace bytů jsou formálně evidovány v příslušných fondech -pokud je 
přebytek rozpočtu nižší než stav fondů město si z těchto fondů půjčilo prostředky, které vrátí. 
Jinak bychom museli čerpat  kontokorentní úvěr. 

V.Zejda - udělal jsem si rozbor investic za posledních 5 let a zjistil jsem, že investice dosáhly ročně 12-15 
miliónů. Z toho soudím, že naplnění investic je reálné. Dále se domnívá, že budování infrastruktury 
podpoří bytovou výstavbu, prostředky na její budování by tedy mohly být čerpány z fondu rozvoje 
bydlení. 

Dr:.Poledňák  se vyjádřil kladně k nové metodice vedení investičních akcí. 
 
Pozměňující návrh Dr.Holmana : 
Návrh na usnesení : 1065/98 - MZ schvaluje zařazení do akcí priority „2“ rekonstrukci  mlatového povrchu 

hřiště ZŠ Tyršova. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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Předložený přehled registrovaných úkolů města-setříděný podle priorit byl připomínkován komisí výstavby a 
komisí finanční. Připomínky se týkaly  pouze priorit několika investičních akcí a doporučení komise výstavby 
zařadit do investičních akcí: 
 humanizaci náměstí Osvobození 
 úprava nám.1.května 
 možnost čerpat finanční prostředky z prodeje bytů na podmiňující investice města 
 
         Předkládá : Ing.F.Veselý 
         Vyřizuje : P.Kříž 
 
 
J.Herman žádá projednání zakoupení cisternového vozu pro SDH Kuřim. 
 
Návrh na zakoupení cisternového vozu CAS 25 Tatra 815  4x4 a následné vyřazení 
cisternového vozu CAS 25 Škoda 706 RTHP  
 
Návrh na usnesení : 1066/98 - MZ vyhlašuje výběrové řízení  na nákup optimálního požárního vozidla  pro 

SDH Kuřim s právem nepřijmout žádnou z nabídek  
Návrh na usnesení : 1067/98 - MZ vyhlašuje veřejnou sbírku na zakoupení nového cisternového vozu  pro  

SDH Kuřim 
Hlasováno o obou návrzích současně :  pro 15 - schváleno 
 
Při jízdě k požáru došlo k technické závadě na motoru CAS 25 Škoda 706 RTHP (tzv.zapečení a přidření 
motoru). Původem je prasklina bloku motoru, kterou není možné opravit a je nutná výměna celého motoru (cena 
vč,.bloku cca 80,000,-Kč + montáž). Vzhledem ke stáří vozidla (rok výroby 1976) a technickému stavu 
podvozku a požární nástavby (nález STK - nevyhovuje podmínkám pro povoz) a výsledku prohlídky vozidla 
technikem strojní služby HZS Brno-venkov mjr.Palasem by nebylo šťastným řešením provést celkovou opravu 
vozidla. 
Z uvedených důvodů SDH doporučuje zakoupit úplně nové cisternové vozidlo CAS 25 Tatra 815 4x4 typ 3620 
(v ceně cca 6 mil.Kč), které svými parametry vyhovuje potřebám zásahové jednotky SDH Kuřim a přispěje ke 
zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Kuřim. 
 
        Předkládá : Jan Herman, starosta SDH Kuřim 
Diskuze : 
J.Herman - za letošní rok stoupl výskyt požárů o 400%. V tomto roce byly vyřazeny již 3. požární vozidla 

z technických důvodů. Část nákladů na nákup cisternového vozidla by mohla být kryta mimo peníze 
poskytnuté městem ze státního rozpočtu a část z veřejné sbírky. 

Pan Krejčí členy MZ seznámil s usnesením členské schůze SDH- které vyzývá  město k poskytnutí potřebných 
financí na nákup vozidla a  další podpory. 

 
 
Dr.Poledňák se obává, že pokud město poskytne zálohu 3 mil. tak jak SDH žádá, je velká pravděpodobnost, že 

zaplatí i další potřebné 3.miliony, neboť jak vyplynulo z jednání požárního rady JUDr.Osvalda,na 
MR, záruka, že bude poskytnut státní příspěvek není žádná. Nákup vozidla nepodpoří - nákup 
tohoto vozidla je za hranicemi možností Kuřimi.  
Klíčové zabezpečení požární ochrany má zajišťovat státní zpráva  a ne dobrovolné hasičské sbory.  

Dr.Holman v této záležitosti hovořil s pracovníky ministerstva vnitra. Dle pravidel dotační politiky se 
doporučují pro region naší velikosti požární vozidla v ceně cca 3,5 mil Kč - nižší hmotnostní 
kategorie. Tyto vozy se teprve začaly vyrábět (ROSS). Cisterna požadovaná SDH je již 
nadstandardní, a nadstandard by si města musela financovat sama.  

 Navrhuje  vyžádat si další stanoviska nezávislých odborníků. Žádá  hledat úspornější vozidla. 
J.Herman - vozidlo ROSS je prototyp a teprve se ověřuje - nemá k němu důvěru. 
Ing.Jarůšek - upozornil, že je třeba na nákup vozidla vypsat výběrové řízení. 
V.Zejda - žádá vyvinou tlak na OkÚ, který  na požární ochranu státní dotaci dostal. 
Ing.Krupica navrhuje, aby město Kuřim požádalo okolní obce, které nemají vlastní požární sbor  o příspěvek, do 

té doby rozhodnutí o nákupu odložit. 
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Přestávka 21:45 - 21:55 hodin. 
Starosta navrhuje v tuto chvíli ukončit jednání MZ a  na zbytek programu svolat  v pondělí 20.4.98 mimořádné 
zasedání MZ. 
 
Návrh na usnesení : 1068/98 - MZ ukončuje své jednání ze dne 14.4.1998 a svolává mimořádné jednání na 

pondělí 20.4.98 v 17:00 hodin. 
Hlasováno o návrhu : pro 14, proti 1 - schváleno 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1051/98 - MZ ruší usnesení MZ č. 1005/97 z 13 1.1997 pro nezájem firmy H - SYSTÉM a.s. Brno uzavřít 
smlouvu. 
 
1052/98 - MZ schvaluje změnu nabyvatele předmětného pozemku p.č. 2074 k.ú. Kuřim, ( dříve firma H-
SYSTÉM) a předmětný pozemek byl odprodán firmě FORTEL spol. s.r.o, Jeřábkova 5, Brno. 
 
1053/98 - MZ pozastavuje platnost svého usnesení č.1036/98 na adresný záměr pronájmu sauny do vyjasnění 
majetkoprávních vztahů k objektu stadionu. 
 
1054/98 - MZ schvaluje záměr na odprodej pozemků p.č. 399/2, 399/4 a části p.č.391 Ing. Josef Michlovi, 
Brno, Jabloňová 29. 
 
1055/98 - MZ bere na vědomí zprávu o bezúplatném převodu nemovitosti p. č. l593 z ČR do majetku města. 
 
1056/98 - MZ bere na vědomí informaci o převodu MŠ Zborovská do majetku města. 
 
1057/98 - MZ schvaluje pronájem skladovací plechové 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 cenu 90,-Kč/m2/rok. 
 
1058/98 - MZ schvaluje výkup parcely původního pozemkového katastru číslo 1277/1 k.ú.Kuřim o  výměře 61 
m2 od vlastníka Ing.arch. Ivo Brandštetra za cenu 20,- Kč/m2 s tím, že město uhradí  veškeré  náklady  spojené  s  
výkupem předmětné nemovitosti vč. daně z převodu  nemovitosti. 
 
1059/98 - MZ ukládá SO přezkoumání nájemního vztahu k bytu  Na Loučkách 1207/7..ve vztahu k uzavřené 
nájemní smlouvě a příslušným  zákonům. 
 
1060/98 - MZ schvaluje změnu minulé vyhlášky č..2/98 o místních poplatcích ve znění „oddílu IV“ 
předkládaného materiálu. 
 
1061/98 - 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“). 
MZ žádá  MR o přijetí opatření k provedení vyhlášky. 

 
1062/98 - MZ bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok 1997. 
 
1063/98 - MZ bere na vědomí nový způsob evidence investičních akcí města a ukládá MR jeho dopracování. 
 
1064/98 - MZ schvaluje realizaci investičních  akcí města - priority 1 a 2 dle předloženého materiálu. 
 
1065/98 - MZ schvaluje zařazení do akcí priority „ 2“ rekonstrukci mlatového povrchu hřiště ZŠ Tyršova. 
 
1066/98 - MZ vyhlašuje výběrové řízení  na nákup  optimálního požárního vozidla  pro SDH Kuřim s právem 
nepřijmout žádnou z nabídek. 
 
1067/98 - MZ vyhlašuje veřejnou sbírku na zakoupení nového cisternového vozu  pro SDH Kuřim. 
 
1068/98 - MZ ukončuje své jednání ze dne 14.4.1998 a svolává mimořádné jednání na pondělí 20.4.1998 v 
17:00 hodin. 
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Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 15 
 
 
 
                 Ing.arch.Vladislav Růžička 
                     starosta 
 
 
 
Přílohy :  
 Souhrnný materiál 
 Pozvánka 
1-4 a 6-7 - Majetkoprávní úkony 
8. - Vyhláška M.Kuřimi  o nakládá se stavebním a komunálním  odpadem na území obce 
9. -  Vyhláška M.Kuřimi o místních poplatcích 
10.- Vyhláška M.Kuřimi o poskytování půjčky na byt. výstavbu 
11 - Rozbor hospodaření  za r.1997 
12 - Plán investic , Přehled regist. vybraných úkolů rozvoje města 
12a) Připomínky Dr.Holmana k plánu investic 
21 - Žádost SDH o zakoupení nové cisterny 
25. - Žádost firmy PENNY MARKET 
26. - Y.Žižková - žádost o přednostní pronájem bytu 
 Prezenční listina 
 Usnesení návrhové komise 
 Omluvný list Mudr. Klírové  
 Omluvný list Ing.Janči 
Žádost  
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
   Ing.Hana Novotná        Ing.Miloš Krupica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


