
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S   04/98 
 
 

z   m i m o ř á d n é h o  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 20.4.1998 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, V.Zejda, Mudr.Z.Klírová, Ing.arch.M.Janča 

 
Omluveni :   MUDr.Z.Klírová  Ing.A.Jarůšek 
Hosté :   
 
Starosta zahájil jednání v 17:15 hodin, úvodem jednání přítomno 12 členů MZ. 
 
Návrhová komise :Mgr.J.Zorník, Ing.arch:M.Janča  - pro  většina. 
Ověřovatelé :   Ing.J.Marek, V.Zejda - pro 12. 
 
Program :   

1.TKR - sjednocení ceny za užívání,  smlouva o užívání sítě TKR, rozšíření  živn.oprávnění   
MTCK, pronájem TKR MTCK 

2.  Majetkoprávní úkony 
3.  ČSAD - zajištění dopravy 
4.  Fond rozvoje bydlení - žádosti o půjčku 
5.  Program - podnikatelský obolus 
6.  Různé 

 
 
1. Televizní kabelový rozvod  
1.1. Sjednocení ceny za užívání TKR 
 
Návrh usnesení: 1069/98 - MZ schvaluje  sjednocení ceny za užívání TKR, t.j. 62,- Kč/měsíc a 700,-Kč/rok. 
Hlasováno o návrhu : pro 9 zdrž.4 - schváleno 
 
Na základě usnesení MZ 1046/98 je předkládán variantní propočet ceny za užívání TKR v Kuřimi, finanční 
odbor doporučuje přijmout variantu „F“ přílohy - tj. 45,07 Kč (doba splácení 39 let), MR doporučuje příjmout 
variantu „B“- tj. 62,80,-/měsíc s dobou splácení 15 let. 
 
      Roční náklady provozu TKR: 
 

Ukazatel Roční výdaje v Kč Měsíční podíl na přípojku v Kč
Mzdy + odvody cca 550 000 15,54
Provozní režie 350 000 9,89
Odpisy z investic cca 16 700 t.Kč (15 let) 1 153 200 32,58

Celkem 2 053 200 58,00
 
 
      Propočtená cena ve výši 58,- Kč odpovídá současné hodnotě koruny a je reálný předpoklad zachovat tuto 
cenu i pro rok 1999 s další valorizací od až od 1.1.2000. Tento předpoklad je postaven na současné míře inflace, 
v případě, že dojde k trvalému (cca po dobu 3 měsíců) meziměsíčnímu růstu inflace o více než 1,5 %, bude 
nutno valorizovat dříve. 
 
 
 
      Propočet možného splácení vynaložených investic ze zúčtovaných odpisů: 
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Ukazatel Kč
Pořizovací náklady TKR k 31.12.1998 Kč 15 701 461,00
Úrok z úvěru Kč 3 400 000,00
Investice po kolaudaci 1997 až 1998 cca Kč 1 000 000,00
Příjmy od r. 1993 do r. 1997 Kč -6 900 389,60
Výdaje neinvestiční od r. 1993 do r.1997 Kč 2 096 079,07
Celkem Kč 15 297 150,47
Splácení vynaložených nákladů                                    roky 10 43,21
Splácení vynaložených nákladů                                    roky 15 28,81
Splácení vynaložených nákladů                                  roky 18 24,01
Splácení vynaložených nákladů                                    roky 20 21,61
Splácení vynaložených nákladů                                    roky 25 17,28
Splácení vynaložených nákladů                                    roky 39 11,08  

 
Tabulka zahrnuje propočet splácení vynaložených investic po dobu 10ti až 30ti let. Odpisová sazba je 15 roků, 
přepokládaná životnost nejméně 20 roků. 
 
      Návrh variantního řešení propočtu ceny za užívání TKR v Kuřimi: 
 

Ukazatel jednotka A B C D E F

Vynaložené náklady Kč 15 297 150 15 297 150 15 297 150 15 297 150 15 297 150 15 297 150
Počet přípojek ks 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950 2 950

Cena za přípojku TKR Kč/měsíc 77,21 62,80 58,00 55,60 51,28 45,07

Příjem za rok Kč 2 733 073 2 223 168 2 053 200 1 968 216 1 815 244 1 595 593

Odvod městu z 1 ks přípojky Kč/měsíc 43,21 28,81 24,01 21,61 17,28 11,08
Odvod městu za rok Kč 1 529 715 1 019 810 849 842 764 858 611 886 392 235

Doba splácení v rocích rok 10,00 15,00 18,00 20,00 25,00 39,00

Zůstává v MTCK za rok Kč 1 203 358 1 203 358 1 203 358 1 203 358 1 203 358 1 203 358

z toho:

mzdy Kč 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000

provozní režie Kč 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000
investice Kč 303 358 303 358 303 358 303 358 303 358 303 358

  
Propočet vychází z varianty C, kdy odvod fin.prostředků městu a investice MTCK se rovnají odpisům za 

kalendářní rok. Varianty A a B jsou progresívnější, kdy u varianty B se doba splácení rovná době odepisování 
dle příslušných předpisů. Varianty D, E a F již nesplňují požadavky na zákonné odpisy a rovněž splácení 
vynaložených nákladů se prodlužuje a varianty E a F jsou již nad dobou předpokládané životnosti.. 

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

Diskuze : 
Ing.Krupica se domnívá, že by měla být schválena varianta „B“ (cca 62,- Kř/měsíc).  
Ing.Růžička se dotázal, kolik účastníků má rozšířenou a kolik zúženou nabídku TKR. 
Z.Kříž - 1650 rodin má nabídku zúženou, 1300 nabídku rozšířenou. 
Ing.Novotná - podporuje vyšší měsíční poplatky - var „A - B“ z důvodu budoucí nutné modernizace zařízení. 

Současně navrhuje slevu rodinám s příjmy do 1,1 násobku životního minima. 
 
V 17:35 se na jednání dostavil J.Herman - přítomno 13 členů MZ. 
 
K.Múčková  nesouhlasí se zvýšením ceny za TKR, domnívá se, že zvýšení by mohlo neúnosně zatížit  občany 

s nižšími příjmy. 
Z předloženého materiálu. není jasné, jak vysoké jsou náklady na provoz a jaké na mzdy     
pracovníků MTCK a pod. 

Z.Kříž - rozklad režie na mzdy a provoz. byl předložen  na jednání MZ v loňském roce. 
p.Mánek (veřejnost) a Jiří Brabec (Zlobice) navrhují  odložit konečné schválení poplatku za TKR do června, aby  

mohli občané vyjádřit v širším měřítku svůj názor. 
Dr.Poledňák s odložením nesouhlasí  předkládá  návrh na ukončení diskuze. 
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Hlasováno :  pro 8 - neschváleno, diskuze pokračuje. 
Ing.Jan Brabec - navrhuje  použít příjmy z reklam na Infokanále k dofinancování TKR a  zajistit pro toto vysílání 

redakční radu. 
V.Zejda připomněl, že náklady na zúženou nabídku jsou vyšší (o filtry) než na nabídku rozšířenou. 
 
Hlasováno o ceně za užívání TKR 
Hlasováno  pro variantu „A“ (mat.č.13) : pro 5 - neschváleno 
Hlasováno pro variantu „B“ : pro 9 - přijato 
 
 
1.2. Smlouva o užívání sítě televizního kabelového rozvodu 
 
Návrh usnesení: 1070/98 - MZ souhlasí se zněním smlouvy o užívání sítě televizního kabelového rozvodu dle 

přílohy a s doplňky dle zápisu 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
FO předložil návrh smlouvy  o užívání sítě televizního kabelového rozvodu. Tyto smlouvy se budou uzavírat 
s jednotlivými uživateli TKR v našem městě s platností od 1.10.1998. 
 
        Předkládá: ing.arch.Vladislav Růžička
        Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
Změny v předloženém návrhu smlouvy : 
Dr.Poledňák -  - slovo „poplatek“ -  . nahradit termínem „cena“ 

 - v Čl. II, odst.3 - „poplatek z prodlení“ se nahradí slovem „úrok“ 
 - v Čl  IV, odst.2 se vypustí slova „je dodavatel oprávněn přerušit dodávku signálu. Tím“  a   

slovo „však“. 
Jiří Brabec :  - do smlouvy zanést v Čl I. - v programové nabídce doplnit „ všechny dostupné veřejnoprávní 

stanice dle ČSN. 
Ing.Novotná      v - Čl II, bod 2 poslední odrážka - doplnit „o nezbytné modernizace“  

v Čl.II. doplnit bod 7 - o slevu 50%  z ceny může požádat rodina, jejíž příjem nedosahuje 
prokazatelně 1,1- násobku životního minima. 

 
Návrh usnesení : 1071/98 - Město Kuřim poskytne dotaci na příjem TKR ve výši 50% rodinám, které mají 

prokazatelné příjmy do 1,1 násobku životního minima  
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
V 18:55 se na jednání dostavil  MUDr.Dvořáčková a J,Kobzinek - 15 členů MZ. 
 
 
1.3. Rozšíření živnostenského oprávnění MTCK - staženo z jednání 
 
Vzhledem k tomu, že pro činnost MTCK potřebujeme další vybavení (počítač, měřící techniku, mobilní 
telefony) a nechceme na nákup tohoto zařízení čerpat finanční prostředky z poplatků za užívání TKR, jsme se 
rozhodli si na tato zařízení vydělat další podnikatelskou činností., kde by se v převážné míře jednalo o terénní 
úpravy a opravy (zelené plochy, chodníky, ...). Z tohoto důvodu FO navrhuje rozšíření živnostenského oprávnění 
MTCK o služby související s terénními úpravami.  
 
Dr.Poledňák se domnívá, že na výše uvedenou činnost není třeba rozšiřovat živnostenské oprávnění - navrhuje 
stažení tohoto bodu  z jednání. 
 
        Předkládá: ing.arch.Vl. Růžička  
        Vyřizuje: Zd. Kříž - jednatel MTCK 
1.4. Pronájem TKR MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU, spol. s r.o.  
 
Návrh usnesení: 1072/98 - MZ schvaluje pronájem souboru věcí movitých a nemovitých - televizního  

kabelového rozvodu Kuřim - dceřiné společnosti města Kuřim MĚSTSKÉMU 
TECHNICKÉMU CENTRU, spol. s r.o. a ukládá předložit na příští jednání MZ návrh 
smlouvy. 
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Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Usnesením 1044/98 schválilo MZ záměr na adresný pronájem MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU, 
spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že k usnesení nebyly podány další připomínky či návrhy je předkládán návrh na 
schválení tohoto nájemního vztahu. 
 
        Předkládá: ing.arch.Vl. Růžička  
        Vyřizuje: Zd. Kříž - jednatel MTCK 
V 19:00 - 19:10 přestávka. 
 
2.  Majetkoprávní úkony 
 
2.1. Petr Vodka, Kuřim, Husova 736, Jan Boleslav, Kuřim, Popkova 623 - opakovaná 

žádost o odprodej pozemků parc.č.2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 - ovocný sad, 
parc.č. 2668 k.ú.Kuřim o vým. 265 m2 jiná plocha - odvolání proti rozhodnutí MZ z 
19.1.1998  

 
Návrh na usnesení : 1073/98 - MZ schvaluje  adresný odprodej poz.parc.č. 2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 - 

ovocný sad, parc.č. 2668 k.ú. Kuřim o vým. 265 m2 - jiná ploch - podmíněný  předkupním 
právem ve prospěch města Kuřimi po dobu 10-ti let panu Petru Vodkovi a Janu Boleslavovi 
do ideálního spoluvlastnictví (1: 1) za cenu dle znaleckého posudku s tím, že nabyvatelé 
uhradí veškeré náklady  spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně  
daně z převodu nemovitosti.   

Hlasováno o návrhu :- pro 9, zdrž.6 - schváleno 
 
Pan Vodka a pan Boleslav požádali o odprodej výše uvedených pozemků k účelu, ke kterému původně sloužily - 
hodlají založit nový sad (plnokmeny) doplněný o tradiční lesní dřeviny. Dle jejich názoru nejsou pozemky 
předurčeny k intenzivnímu zemědělskému obdělávání. Původně se na těchto pozemcích ovocný sad nacházel, z 
důvodu dříve prosazovaných koncepcí rozšiřování intenzivně obdělávaných zemědělských ploch byl vytrhán. 
Odbor ŽP, stavební úřad a městský architekt nemají proti odprodeji námitek, pokud pozemek zůstane neoplocen. 
MR usn. č. 452/97 z 2.12.97 schválila záměr na adresný pronájem shora uvedených pozemků. Záměr byl po 
dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek.  
Pozemková komise záležitost projednala až po schválení záměru MR (dne 3.12.1997) a doporučuje pozemky 
neodprodávat ale dlouhodobě pronajmout .SO předložil návrh na neschválení adresného odprodeje .Pánové Petr 
Vodka a Jan Boleslav byli vyzváni k uzavření nájemní smlouvy. Na tuto výzvu pan Vodka a pan Boleslav 
reagovali opakovanou žádostí o odprodej výše uvedených pozemků. 
 
Pan Boleslav a Vodka ujišťovali  členy MZ, že jejich zájem o odkoupení pozemků není  spekulativní, nýbrž za 

účelem  vybudování  ovocného  sadu. 
H.Krejčí  s prodejem nesouhlasí. 

Předkládá : Ing.arch.Vladislav R ů ž i č k a 
Vyøizuje: SO - Ing. Nìmcová 

 
2.2. Návrh smlouvy o sdružení na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Díly za 

sv. Jánem 
 
Návrh usnesení:  1074/98 - MZ schvaluje návrh smlouvy o sdružení na výstavbu technické infrastruktury 

v lokalitě Díly za sv. Jánem dle přílohy a doplnění  
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.4 - schváleno 
  
Návrh usnesení : 1075/98 - MZ schvaluje přijetí státní účelové dotace ve výši 4,160.000 Kč na výstavbu 

technické infrastruktury s čerpáním v roce 1998  
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 - schváleno 
 
Město Kuřim požádalo o přidělení dotace na vybudování technické infrastruktury na dvě lokality. Na první 
lokalitu Kolébka byla přidělena dotace ve výši 4,5 mil. Kč v roce 1997. Protože firma URBIS nedoložila termíny 
zahájení stavby a nebylo možné specifikovat  garance firmy, že určený počet bytů bude v termínu do 5 let 
postaven bylo dohodnuto s Ministerstvem pro místní rozvoj přesměrování této dotace na další žádosti města. 
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Část této dotace byla přiznána městu a použita pro výstavbu osmi obecních bytů ( 2,560.000 Kč) Na Královkách. 
Další podanou žádostí byla lokalita Díly za sv. Jánem, kde svůj záměr specifikovaly firmy ARCONT, SAP 
Obůrka a H - Systém. Celkem bylo požádáno o dotaci ve výši  12. 150 tis.Kč a to na výstavbu celkem 243 bytů,  
žádost byla podána v daném termínu ( 29.4.1997). 
Dne 17.4.98 (!) byl předán městu oficielní materiál z  Ministerstva pro místní rozvoj  s návrhem smlouvy o 
poskytnutí dotace ve výši 4, 160.000 Kč na výstavbu 90 bytů , opět však pro lokalitu Kolébka. Po konzultaci 
s OkÚ Brno - venkov a Ministerstvem pro místní rozvoj bude touto dotací vyřizována naše žádost o lokalitu Díly 
za sv. Jánem s čerpáním této částky v roce 1998. Veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí a následně 
stavebního povolení na výstavbu sítí jsou nyní v řízení s tím, že harmonogram prací počítá se zahájením 
výstavby v polovině roku 1998. Pro sítě s použitím státní dotace bude vyhlášeno výběrové řízení. Čerpání  
dotace bude po uzavření všech patřičných smluv. 
V průvodním dopise z Ministerstva pro místní rozvoj je stanoven termín na zpětné odeslání podepsané smlouvy 
nejpozději 20.4.1998 ( tedy dnes ! ).  Přes víkend byl zpracován a konzultován s právním odborem návrh 
smlouvy o sdružení , která musí být přílohou ke smlouvě o přidělení státní dotace, protože se 
 město bude podílet na výstavbě pouze přiznanou státní dotací. Osobně pak budou projednány další kroky 
s ředitelem odboru Ministerstva pro místní rozvoj při jeho pobytu na veletrhu dne 22.4.1998. 
 
Připomínky Dr.Poledňáka ke smlouvě, schválené k zapracování do smlouvy: 

 všechny strany musí ručit smluvně a zástavou  
  vyškrtnout z Čl IX. bod 3b) poslední větu 
 do Čl  IX vložit bod 5 -  do vydání stavebního povolení je každá starna oprávněna odstoupit od 

smlouvy  bez udání důvodu 
 

Předkládá: Ing.arch. V.Růžička 
 
 
3. Smluvní zajištění dopravy na linkách ČSAD Brno-město a.s.  
 
Návrh usnesení: 1076/98 - MZ schvaluje  uzavření smlouvy s ČSAD Brno-město a.s. pro linky 720 035, 720 

065 a  720 068  a stanovuje limit pro úhradu prokazatelné ztrátovosti dopravců v roce 1998 ( 
ČSAD Brno - město - 350 tis Kč ) 

Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 2, zdrž.2 - schváleno 
 
ČSAD Brno-město a.s., požádalo o uzavření resp. prodloužení smlouvy o rozsahu spojení a hrazení 
prokazatelných ztrát dopravci vzniklých v roce 1998. 
Pro představu o výši dotace  ČSAD Brno v minulém roce uvádíme: 
 odhad ztrát dotovaných městem Kuřim v roce 1997 - 183 tis.Kč 
 skutečné ztráty vyúčtované městu Kuřim v roce 1997 - 159 tis.Kč 
V letošním roce však vzrostly náklady dopravce o 2,20 Kč/km, čímž se ztráty prohloubí. 
OkÚ Brno-venkov neuzavřel s dopravcem smlouvu na linky 720 035,720 050,720 065 a 720 068, protože dotuje 
spoje pouze v pracovní dny.  Dopravce navíc žádá o začlenění do smlouvy linku 720 050 Brno-Kuřim. Na této 
lince zůstaly po předešlých redukcích pouze školní a dělnické spoje v pracovních dnech. 
Smlouva předpokládá, tak jako v minulém roce bude hrazení  u linek 720 050,720 065 a 720 068 km podle 
najetých km  na území BO a u linky 720 035 - 1/3 km najetých po BO. 
Předpokládané ztráty v roce 1998 odhaduje komise dopravy MěÚ Kuřim dle vyúčtování za měsíc leden 1998 : 
 
 
 
Linka - 720 035 - Brno-Kuřim-Braníškov - S,N         10.915,- 
           720 050 - Brno-Kuřim - prac.dny             4.645,- 
           720 065 - Brno-Kunštát - S,N            9.583,- 
           720 068 - Brno-Býkovice - S,N              900,- 
celkem  leden 1998           26.043,-  
 
Varianta A:  uhradit vše, jak žádá dopravce  
Předpokládané ztráty v roce 1998: 
Linka - 720 035            -                                                  210.000,-   
            720 050             -                                                   78.000,-  
            720 050             -                                                 160.000,-  
            720 068             -                                                   15.000,-  
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celkem                                      463.000,-  
 
Varianta B:  vychází z toho, že: 
a)  město Kuřim bude trvat na tom, že hrazení ztrát v  pracovní dny  školních a dělnických spojů přísluší OkÚ 
Brno-venkov 
b)  město Kuřim nebude hradit na lince  720 35 do Veverské Bitýšky spoje 25,29 
Předpokládané ztráty: 
linka -  720 025              -                                                200.000,-         
            720 065              -                                                160.000,- 
            720 068              -                                                  15.000,-                                         
celkem                                                                             375.000,- 
 
Přehled předpokládaných dotací z rozpočtu města Kuřimi dalším dopravcům na rok 1998: 
 ČSAD Blansko             -                      66 tis Kč 
 ČSAD Tišnov               -                      60 tis.Kč 
 
Ing.Kotek se domnívá, že město by mělo trvat na  zajištění dopravy v pracovních dnech OkÚ - doporučuje 

přijmout variantu „B“. 
Předkládá : ing. M. Kotek - dopr. komise 
Vyřizuje:  D.Duchoslavová 

 
 
3.1.Úhrada poplatku za dopravní obslužnost linky 730870 Tišnov-Brno, přes Drásov, 

r.1997 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje úhradu částky ve výši 56375,-Kč za poskytnuté služby na lince 730 870 v roce 

1997, které byly  hrazeny z rozpočtu  OÚ Drásov.  
Hlasováno o návrhu : pro - 0, proti 12, zdrž.3 - neschváleno 
 
Počátkem r. 1997 byl starostou obce Drásov ing. Andrlíkem náš úřad informován, že se po poradě tišnovského 
regionu se stává obec Drásov garantem jedné z autobusových linek. V roce 1997  uzavřela obec Drásov jako 
garant celé linky  730870 Tišnov-Brno, přes Drásov ( S+N), smlouvu s ČSAD Tišnov na financování ztrátové 
veřejné přepravy. Smlouvy s obcemi na trase linky však nebyly uzavřeny, s městem Kuřim tato částka nebyla ani 
předjednána.  Celá fakturovaná ztráta za r.1997 v celkové částce 213.536,- Kč  byla obcí Drásov v roce 1997 
uhrazena. Nové jednání vyvolal starosta obce Drásov až dne 16.3.1998, kde starosta informoval zástupce všech 
dotčených obcí o celkové situaci, zdůvodnil žádost na úhradě ztrátovosti podle zvoleného klíče a požádal se 
značnou naléhavostí zástupce obcí projednat úhrady propočtených podílů ztrátovosti. 
Na město Kuřim dle předložených propočtů připadá částka ve výši 56.375,-Kč. 
 
Dr.Holman a Dr.Poledňák - nesouhlasí  s příspěvkem OÚ Drásovna autobusovou dopravu (.starosta Andrlík 

podepsal smlouvu s ČSAD bez vědomí obec. zastupitelstva). 
 

Předkládá: ing.arch. V . Růžička 
Vyřizuje: Duchoslavová 

 
Přestávka 21:00 - 21:05 hodin  starosta odchází z jednání. Přítomno 14 členů MZ. 
 
4. Fond rozvoje bydlení / FRB / - žádosti o půjčky na rok 1998  
 
Návrh usnesení: 1077/98 MZ schvaluje poskytnutí půjček z FRB na rok 1998 žadatelům dle návrhu. se 

změnou. 
 
Návrh usnesení : 1078/98 - MZ schvaluje převod 1.810.000,- Kč z Fondu privatizace bytů do Fondu rozvoje 

bydlení. 
Hlasováno pro oba návrhy: pro 14 - schváleno 
 
V letošním roce podalo v termínu do 31.3.1998 žádost o půjčky z FRB 49 žadatelů., z toho 7 žadatelů již půjčku 
v minulých letech obdrželo ve výši 100 tisíc Kč - doporučuji žádosti zamítnout, mimo Ing. Šipra, který obdržel 
půjčku ve výši 80 tisíc Kč, letos žádá 100 tisíc Kč - doporučuji poskytnout 20 tisíc Kč, doplnit na 100 tisíc Kč. 
Ostatním žadatelům doporučuji půjčky poskytnout dle jejich požadavků, nejvýše však do částky 100 tisíc Kč, 
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vyjma pí Alice Jůzové, která žádá o půjčku dle kódu 07 - nástavba bytu na ploché střeše při změně na střechu 
spádovou, kde vyhláška ze dne 27.3.1995 o FRB umožňuje poskytnout půjčku do 150 tisíc Kč a jmenovaná o 
maximální částku žádá - doporučuji vyhovět žádosti  v plné míře, protože vyhláška nebyla změněna.       
Součet všech požadavků: 3,750.000,- Kč. Zachováním výše uvedeného mechanizmu výběru dojde ke snížení 
celkové částky na 2,340.000,- Kč. 
Ke zvážení ŽÚ dává žádost 47/98 p.Jedličky Jiřího - je neúplná : bez souhlasu byt.družstva Květnice a bez 
souhlasu stavebního úřadu Kuřimi. 
Dr.Poledňák navrhuje hlasovat o vypuštění žádosti  p. Jedličky:ze seznamu žadatelů o půjčku - pro 12, zdrž.2- 

schváleno. 
Předkládá:  RNDr. Igor  Poledňák 
Vypracovala: Mgr.Trtílková Alena 

 
5. „Program  podnikatelský obolus“ 
 
Návrh usnesení : 1079/98 - MZ schvaluje převod 1290,-Kč ve prospěch Junáku Kuřim - uplatněný 

podnikatelský obolus. 
 
Návrh usnesení : 1080/98 - MZ schvaluje převod 1.457,-Kč ve prospěch Základní umělecké školy Kuřim, 

Jungmannova 1084 jako uplatněný podnikatelský obolus. 
 
Návrh usnesení : 1081/98 - MZ schvaluje rekonstrukci veřejného chodníku před objektem .Jungmannova 1069 

a 1267 s finančním limitem  25564,-Kč jako uplatněný podnikatelský obolus. 
Hlasováno o třech návrzích současně : pro 14 - schváleno 
 
K dnešnímu dni byly uplatněny podnikateli - fyzickými osobami, které si nepřejí být jmenovány - podnikatelský 
obolus a to ve prospěch Junáku Kuřim - 1290,-Kč, Základní umělecké školy - 1454,- Kč a  na výstavbu chodníku 
před objektem Jungmannova 1069 a 1267. 

       Předkládá : RNDr.Poledňák 
        Vyřizuje : Mgr.Trtílková 
 
 
6. Různé  
6.1. Volba přísedícího Okresního soudu Brno - venkov pro funkční období 1998 - 2002 
 
Návrh na usnesení: MZ zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu Brno - venkov pro funkční obdobi 1998 

až 2002: 
p.Dagmar Urbanovou, bytem Kuřim, Na Loučkách 1212  
p.  Alici Jůzovou , bytem Kuřim, Wolkerova1071 
MUDr. Vítězslavu Štikarovou, bytem Kuřim, Popkova 1002 
p.Jaroslava Dvořáka, bytem Kuřim, Školní 854 
p.Evu Křístkovou, bytem Kuřim, Na Loučkách 1221 

 
Okresní soud Brno - venkov, zastoupený předsedkyní Okresního soudu JUDr. Ivou Bagárovou předkládá 
Městskému  zastupitelstvo návrh na zvolení občanů města Kuřimi do funkce přísedícího Okresního soudu Brno - 
venkov na funkční období 1998 až 2002. K žádosti jsou přiloženy veškeré doklady jmenovaných , které jsou 
vyžadovány zákonem č. 436/1991 Sb.  Způsobilost vykonávat funkci přísedícího zvoleného na období 1998 až 
2002 začíná dnem složení slibu ( po zvolení zastupitelstvem) do rukou předsedy soudu. 
 
Dr.Poledňák navrhuje schválení přísedících soudu odložit a žádá MZ o předložení dalších návrhů  
Materiál stažen z jednání.  
 
        Předkládá: Ing.arch. V. Růžička    
 
 
6.2.  Žádost obce Ludmírov o odkoupení akcií  
 
Návrh usnesení: 1082/98 - MZ neschvaluje odkoupení akcií JMP a JME od obce Ludmírov. 
Hlasováno  o návrhu : pro 14 - schváleno 
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Obec Ludmírov požádala naše město o odkoupení akcií JME 365 ks a JMP 156 ks. Vzhledem k tomu, že naše 
město se rovněž snaží o odprodej akcií, nedoporučujeme tyto akcie odkupovat. 
 
        Předkládá: ing. arch. V.  Růžička  

Vyřizuje:    FO -Zdeněk Kříž  
 
6.3.Informace finančního odboru. 
 
Návrh usnesení: 1083/98 - MZ ukládá přepracovat platné smlouvy tzv. za 1 Kč a smlouvy, ve kterých je 

zakotveno reciproční plnění. 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Dle informací z jiných obecních úřadů probíhají kontroly Finančního úřadu na plnění smluv tzv. za 1 Kč či těch 
smluv, kde plnění jedné strany vůči druhé je zápočtem např. údržby proti nájmu, přičemž smlouvy neobsahují 
ani výši nájmu ani finance za provedenou údržbu. Vzhledem k tomu, že tyto příjmy nejsou zahrnuty v daňových 
přiznáních vznikají zbytečné problémy v dodanění a v sankcích. Vzhledem k tomu, že obdobná ustanovení 
obsahují rovněž smlouvy našeho města, je nutné provést jejich revizi a následnými dodatky tento stav napravit. 
Jedna z posledních smluv je např. smlouva o nájmu stadionu za 1 Kč. Přičemž jde nájem stanovit v odpovídající 
sumě, takto přijaté fin. prostředky lze převést usnesením MZ do Kulturního fondu a následně je darovat jako 
příspěvek příslušné organizaci. Tímto dojde k dokonalému proúčtování a následnému zdanění finančních 
prostředků. 
        Předkládá: ing.arch.Vladislav Růžička 
        Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
 
6.4.Informace o požáru lesa Města Kuřimi 
 
Návrh usnesení: MěZ bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích požárního zásahu dne 9.4.1998 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Dne 9.4.1998 v 15.45 hod  vznikl na kraji lesa pod Zborovem (pod tzv.Stojanovým sadem) požár. Hlášení 
obdržely hasičské sbory:v 16.00 hod. a k požáru se dostavily hasičské sbory Tišnova, Kuřimi, Policie české 
republiky OO Kuřim,vedoucí pracovník hasičského záchranného Sboru okresu Brno-venkov kpt.Sláma, tajemník 
MěÚ Kuřim ing. Veselý. 
 Požár byl cca do 18.00 lokalizován. Díky požárnímu zásahu byl ochráněn vlastní lesní porost, zasažen 
byl les cca v šíři 200m a do hloubky 150 m  směrem k vrcholu Zborova. Požár vznikl od ohně,založeného panem 
Faltou Jiřím, bytem U stadionu 952, Kuřim při pálení zbytků trávy na jeho zahrádce. Pracovníkem OKÚ 
kpt.Slámou byla jmenovanému uložena Bloková pokuta na místě zaplacená. Posouzení eventuelně vzniklé výše 
škod Města Kuřimi bude zahrnuta do závěrečné zprávy, která bude zpracována odborem životního prostředí 
MěÚ Kuřim a postoupena okresním orgánům. Termín zpracování této zprávy je dán možností posoudit rychlost 
obnovy narušených porostů v prostoru požářiště. 
Závěr: 
Závěrem této informace městskému zastupitelstvu považuji za účelné doporučit, aby bylo 
 vyjádřeno poděkování příslušníkům požárních sborů, které požár úspěšně likvidovaly a zamezily tak shoření 
lesa na kopci Zborov, který je majetkem Města Kuřim. Při zásahu se současně potvrdil nesmírný význam nejen 
akceschopnosti příslušníků požárních sborů, ale zejména i potřeba adekvátního technického vybavení hasební 
technikou. V tomto případě cisternové automobilové stříkačky. 
 

Předkládá: Ing.Veselý František 
 
Interpelace : 
Mgr.Zorník upozorňuje na prašnost silnice ul.Pod vinohrady, řešením by bylo silnici vyasfaltovat. 
 
K.Múčková - na zkratce na Podlesí se jezdí - žádá tuto silnici pro automobily znepřístupnit zábranami  
 - nevysypávají se veřejné koše 
 
Dr.Poledňák vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1069/98 - MZ schvaluje  sjednocení ceny za užívání TKR, t.j. 62,- Kč/měsíc a 700,-Kč/rok. 
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1070/98 - MZ souhlasí se zněním smlouvy o užívání sítě TKR dle přílohy a s doplňky dle zápisu. 
 
1071/98 - Město Kuřim poskytne dotaci na příjem TKR ve výši 50% rodinám, které mají prokazatelné příjmy do 
1,1 násobku životního minima. 
 
1072/98  - MZ schvaluje pronájem souboru věcí movitých a nemovitých - televizního kabelového rozvodu 
Kuřim - dceřiné společnosti města Kuřim MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU, spol. s r.o. a ukládá 
předložit na příští jednání MZ návrh smlouvy. 
 
1073/98  - MZ schvaluje  adresný odprodej poz.parc.č. 2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 - ovocný sad, parc.č. 
2668 k.ú. Kuřim o vým. 265 m2 - jiná ploch - podmíněný  předkupním právem ve prospěch města Kuřimi po 
dobu 10-ti let panu Petru Vodkovi a Janu Boleslavovi do ideálního spoluvlastnictví (1: 1) za cenu dle znaleckého 
posudku s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady  spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z 
převodu nemovitosti.  
 
1074/98  - MZ schvaluje návrh smlouvy o sdružení na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě Díly za sv. 
Jánem dle přílohy a doplnění. 
 
1075/98 - MZ schvaluje přijetí státní účelové dotace ve výši 4,160.000 Kč na výstavbu technické infrastruktury 
s čerpáním v roce 1998. 
 
1076/98  - MZ schvaluje  uzavření smlouvy s ČSAD Brno-město a.s. pro linky 720 035, 720 065 a  720 068  a 
stanovuje limit pro úhradu prokazatelné ztrátovosti dopravců v roce 1998 ( ČSAD Brno - město - 350 tis. Kč ). 
 
1077/98 - MZ schvaluje poskytnutí půjček z FRB na rok 1998 žadatelům dle návrhu se změnou. 
 
1078/98 - MZ schvaluje převod 1.810.000,- Kč z Fondu privatizace bytů do Fondu rozvoje bydlení. 
 
1079/98 - MZ schvaluje převod 1290,-Kč ve prospěch Junáku Kuřim jako uplatněný podnikatelský obolus. 
 
1080/98 - MZ schvaluje převod 1.457,-Kč ve prospěch Základní umělecké školy Kuřim, Jungmannova 1084 
jako uplatněný podnikatelský obolus. 
 
1081/98 - MZ schvaluje rekonstrukci veřejného chodníku před objektem .Jungmannova 1069 a 1267 
s finančním limitem  25564,-Kč jako uplatněný podnikatelský obolus. 
 
1082/98 - MZ neschvaluje odkoupení akcií JMP a JME od obce Ludmírov. 
 
1083/98 - MZ ukládá přepracovat platné smlouvy tzv. za 1 Kč a smlouvy, ve kterých je zakotveno reciproční 
plnění. 
 
1084/98 - MěZ bere na vědomí předloženou zprávu o výsledcích požárního zásahu dne 9.4.1998. 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 14 - schváleno 
 
Dr.Poledňák ukončil jednání MZ v 91:50 hodin. 
 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 
             starosta 
 
 
 
Přílohy : 
5.  P.Vodka -J.Boleslav - žádost o prodej pozemku 
6.  Návrh smlouvy o sdružení na výstavbu technické infrastruktury v lok.Díly za Sv.Jánem 
13. TKR - sjednocení ceny 
14. Smlouva o užívání TKR-návrh 
15. Rozšíření živnostenského oprávnění MTCK 
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16. Pronájem TKR  MTCK 
17. Smluvní  zajištění dopravy na linkách ČSAD Brno-město 
18. Úhrada poplatku linky Tišnov-Brno přes Drásov 
19. Žádosti o půjčku z FRB 
20. Program podnikatelský obolus - Junák Kuřim 
21a-c Program podnikatelský obolus - ZUŠ a chodník Jungmannova 
22. Návrh přísedících  Okresního   soudu  Brno -venkov 
23. Žádost obce Ludmírov  odkoupení akcií JMP a JME 
24. Informace finančního odboru - přepracování smluv za 1,-Kč 
25. Informace o požáru lesa v Kuřimi 
 prezenční listina  
 usnesení návrhové komise 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 

Ing.Jiří Marek         Vladislav Zejda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
 
 

 
P O Z V Á N K A  
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Starosta města svolává na pondělí  20.4.1998 mimořádné zasedání zasedání městského 
zastupitelstva. Jednání bude zahájeno v 17.00 hodin v Klubu důchodců, Popkova 1006. 
 
 
Program :   

1.TKR - sjednocení ceny za užívání,  smlouva o užívání sítě TKR, rozšíření  
živn.oprávnění   MTCK, pronájem TKR MTCK 

2.  Majetkoprávní úkony 
3.  ČSAD - zajištění dopravy 
4.  Fond rozvoje bydlení - žádosti o půjčku 
5.  Program - podnikatelský obolus 
6.  Různé 
 

 
 
 
 
 
         Ing.arch.Vladislav Růžička  
              starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne  
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