
Město  Kuřim 
Z Á P I S   07/98 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne  17.8.1998 v Klubu důchodců 

 
Přítomni :   Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 

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

 
Omluveni :   Ing.Němec, Mgr.Zorník, Ing.arch.M.Janča, J.Kobzinek 
 
Ověřovatelé : PaedDr.D.Holman, Dr.Ing.J.Marek - pro 11 
Návrhová komise : V.Zejda, Ing.A.Jarůšek - pro většina  
 
Program : 1. Majetkoprávní úkony 

2. Bytová agenda- schválen 
3. Informace o stavu přípravy k zakoupení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Kuřim. 
4. Vyhláška Města Kuřimi o nakládání  s komunálním a stavebním odpadem 
5. Finanční záležitosti : Výsledky hospodaření  za 1. pololetí  98 
   Rozbor hospodaření bytových fondů 
   Kontokorentní úvěr 
6.  Informace o možnostech další investiční výstavby města v r. 1998 
7.  Různé 
 

Program schválen. 
 
 

1.  Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 - žádost o prodej pozemků p.č. 399/2 a 

přilehlých v KÚ Kuřim  
 
Návrh usnesení:  MZ schvaluje odprodej pozemků p.č.  399/2 a 399/4 a části cca 150m2 p. č. 391 k.ú.Kuřim Ing. 

Josefu Michlovi, Brno, Jabloňová 29;  část pozemku p.č. 391 a část poz.p.č. 399/2 za cenu 
200,-Kč/m2 a část pozemku p.č. 399/2 a pozemek 399/4 za cenu 500,-Kč/m2 pozemku vč. 
úhrady nákladů spojených s  převodem a daně  z převodu nemovitosti. 

 
Přijaté usnesení: 1131/98 - MZ schvaluje odprodej pozemků, část parc.č.. 399/2 a 399/4  k.ú. Kuřim Ing. Josef 

Michlovi, Brno, Jabloňová 29 za cenu 500,-Kč /m2 s tím, že nabyvatel uhradí veškeré 
náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti,  věcné 
břemeno veřejného chodníku při východní straně budovy a přístupu k trafostanici. 

Hlasováno o návrhu :  pro 10, zdrž.1  
 
Přijaté usnesení : 1132/98 - MZ ruší své usnesení  č. 1055/97 z 7.4.1997, 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.1 

 
Zastupitelstvo města Kuřimi usn. č. 1054/98 z 14. 4. 1998 schválilo záměr adresně odprodat Ing. Josefu 
Michlovi bytem Brno, Jabloňová 29, pozemky p.č. 399/2 - zast. pl., obč. vybavenost-2 889 m2, 399/4  - ost. pl., 
manipul. a sklad. pl. - 603 m2 a části 391 ost. plocha - cca 150 m2 (nový GP pro oddělení pozemku dle žádosti 
Ing. Michla) pro prodej ojetých vozidel,  servisní plochy a plochy pro parkování. Schválený záměr byl po dobu 
30-ti dnů zveřejněn. V zákonem stanovené lhůtě zveřejnění záměru upřesnil Ing. Michl svoji žádost formou 
úředního zápisu o studii využití těchto parcel.  Z této studie vyplývá, že pozemek p.č. 399/4 chce Ing. Michl 
využít jako parkoviště pro zaměstnance s povrchovou úpravou ze zatravňovacích panelů a část parcely 399/2 a 
část parcely 391 chce využít pro autobazar s povrchovou úpravou ze zatravňovacích panelů a uvažuje o jejím  
oplocení. Následně bylo vyřizování odprodeje výše uvedených pozemků pozastaveno s tím, že Ing. Michl si ještě 
jednou promyslí využití výše uvedených pozemků. Dne 5. 8. 98 správní odbor Ing.Michla kontaktoval 
s dotazem, zda jeho zájem o odkup výše uvedených pozemků trvá. Ing. Michl potvrdil, že má zájem o výše 
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uvedené pozemky s předpokládaným využitím dle již zmíněné studie využití pozemků. Následující den  po 
předchozím jednání podal Ing. Michl připomínku k ceně pozemku z ulice Nádražní přilehlému k budově 
bývalého Karlenu, u něhož se mu cena 500,- Kč /m2 jeví vzhledem k omezením z důvodu sítí na pozemku 
nepřiměřeně vysoká - tento pozemek je z ul. Tyršova nepřístupný, nemá proto charakter pozemku u hlavního 
tahu a cenově spadá do II. kategorie  - významné vedlejší ulice s doporučenou cenou  200,-/m2. Jedná se o část 
pozemku  p.č. 391 o výměře cca 150 m2 a část pozemku p.č. 399/2 o výměře cca    400 m2.  
     V případě odprodeje poz. p.č. 399/2 -  zast. pl., obč. vybavenost je třeba realizovat GP z r. 1991 a JM 
energetice, která je vlastníkem pozemku p.č. 399/3 k.ú. Kuřim zastavěném objektem trafostanice v areálu dvora 
Karlen, zřídit věcné břemeno spočívající v právu chůze a jízdy k objektu trafostanice (viz příloha) a věcné 
břemeno spočívající v právu chůze v místě stávajícího chodníku. Dále je třeba na pozemcích p.č. 391 a 399/2 
zřídit věcné břemeno pro správce sítí . 
Dále je třeba v případě odprodeje zrušit 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. 399/4 a část p.č.391 - možný odprodej po předložení studie na využití 
těchto parcel- byla dodána. 

2.  Stavební úřad - nemá námitek, doporučuje záměr projednat se správci inženýrských sítí, které jsou 
v pozemcích uloženy. 

3.  Odbor výstavby - souhlasí s odprodejem, na parcele 399/4 zachovat věcné břemeno -veřejný chodník. Dále 
upozorňuje, že na p.č. 391 jsou vzrostlé stromy a vedení inženýrských sítí - veřejné osvětlení, voda, plyn a 
NN. 

4.  Komise pozemková - nedoporučuje odprodej do doby vyjasnění vlastnických vztahů k nemovitosti Karlen 
 

Předkládá. RNDr. Igor Poledňák 
   Vyřizuje : SO - Ing. Němcová 

Připomínky: 
Ing. Jarůšek - vzhledem k tomu, že budova není v majetku Ing.Michla, přiklání se ke stanovisku pozemkové 

komise. S umístění autobazaru v této poloze města nesouhlasí jako se snížením prodejní ceny 
pozemků - to že pozemky nejsou přístupny z hlavního tahu zapříčinil sám  Ing.Michl postavením 
autosalonu.  

Ing. Krupica a J.Herman rovněž  navrhují  prodejní cenu celé plochy 500,-Kč/m2 
Dr.Holman  navrhuje 300,-Kč/m2 
Ing.Kotek (z veřejnosti)  nesouhlasí s umístěním autobazaru blízko náměstí vč.oplocení. 
 
Ing.Jarůšek podává protinávrh : neprodávat veřejnou zeleň - parc.č. 391 a nesnižovat cenu prodávaných 

pozemků. 
Hlasováno o protinávrhu  - pro 9, zdrž. 2 - schváleno 

 
 
 
1.2  Manželé Jiří a Magdalena Horákovi, bytem Kuřim, Na Loučkách 1205 - žádost o 

odprodej pozemku p.č. 2595 k.ú. Kuřim  
 
Přijaté usnesení : 1133/98 - MZ schvaluje odprodej pozemku p.č. 2595 k.ú. Kuřim o výměře 16 m2 manželům 

Jiřímu a Magdaleně Horákovým, bytem Kuřim, Na Loučkách 1205, za cenu dle znaleckého 
posudku č. 1399-149-98 z 29.6.1998 s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti 

Hlasováno o návrhu : pro 11 
 
Manželé Jiří a Magdalena Horákovi, bytem Kuřim, Na Loučkách 1205,  požádali o odprodej pozemku p.č. 2595 
k.ú. Kuřim - zastavěná plocha zbořeniště o výměře 16 m2.  Jedná se o parcelu, na níž stála chata, kterou spolu se 
zahradou Město Kuřim v roce 1979 vykoupilo. Následně byl pozemek rozdělen a jednotlivé parcely byly 
přiděleny do osobního užívání. Na základě dohody o zřízení práva osobního užívání pozemku se manželé 
Horákovi stali vlastníky zahrady p.č. 2596/3 spolu s chatou (bez pozemku pod chatou), neboť do osobního 
užívání mohl být každému občanu přidělen pouze jeden pozemek. Pozemek pod chatou tak zůstal ve vlastnictví 
Města Kuřimi. 
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MR schválila svým usnesením č. 189/98 záměr výše uvedený pozemek manželům Horákovým odprodat za cenu 
dle znaleckého posudku, max. však do výše Kč 50,-Kč/m2 s tím, že nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené 
s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti. K dnešnímu datu je již hotov znalecký 
posudek, kterým je výše uvedený pozemek oceněn cenou Kč  47,94 Kč/m2 , t.j. po zaokrouhlení  770,-Kč. 
Záměr visel po dobu 30 dnů bez připomínek. 

Předkládá. RNDr. Igor Poledňák 
   Vyřizuje : SO - Ing. Němcová 

 
 
 
1.3. Manž. Boháčovi,  Kuřim, Zámecká 1036 - odprodej pozemků  
 
Přijaté usnesení : 1134/98 -  MZ schvaluje odprodej pozemku parc.č. 761/8 k.ú.Kuřim o výměře 15 m2 a 

budoucí  odprodej podmíněný kolaudací stavby - části parcely ve zjednodušené evidenci - 
původ  pozemkový katastr číslo 105/3 k.ú.Kuřim manž. Boháčovým , Kuřim, Zámecká 1036 
za  cenu  70,- Kč/m2 pozemku + náklady spojené s převodem včetně daně z převodu  
nemovitosti 

Hlasováno o návrhu : pro 11 
 
Usn. MR číslo 238/98 ze dne 23.6.1998 byl schválen adresný záměr na budoucí odprodej pozemku parc.č. 761/8 
k.ú.Kuřim o výměře 15 m2 a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby - části parcely ve zjednodušené 
evidenci - původ pozemkový katastr číslo 105/3 k.ú.Kuřim manž. Boháčovým, Kuřim, Zámecká 1036. 
Schválený záměr byl od 24.6.98 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. Ve 30-ti denní lhůtě zveřejnění záměru podali 
manž. Boháčovi k záměru připomínku, týkající se skutečnosti, že v záměru nebyla uvedena cena za odprodávaný 
pozemek. Navrhují cenu od 50,- do 100,- Kč za m2 pozemku. S ohledem na skutečnost, že dle znaleckého 
posudku na výkup pozemku ul. Zámecké od magistrátu města Brna cena za m2 pozemku je stanovena ve výši 
70,- Kč, navrhuje SO předmětné pozemky za tutéž cenu odprodat manž. Boháčovým. Pozemky navržené k 
odprodeji jsou ve vlastnictví města Kuřimi. 
 
         Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
J.Herman - nebude zasahovat pozemek  do komunikace? -  
V.Zejda - zádveří, o které se jedná,  nezasahuje. 
 
 
 

2. Bytová agenda 
 
2.1. Vypořádání smluvních vztahů z podkrovní výstavby 870 a 871  

Přijaté usnesení : 1135/98 - MZ schvaluje vypořádání smluvních vztahů z podkrovní výstavby na objektu ul. 
Jungmannova 870 a 871 dle předloženého materiálu se změnou  

Hlasováno o návrhu : pro 11 
 
V příloze je samostatná důvodová zpráva k tomuto problému. 
 

     Předkládá a vyřizuje: Dr.I.Poledňák 
 
Dr.Poledňák předložil ještě 2. variantu řešení vypořádání smluvních vztahů k podkrovní výstavbě na 

ul.Jungmannova 870-871: Manž. Žídkovi uznají dluh městu 140 tis. Kč, město bude vymáhat od 
p.Války 500 tis. a pokud bude vymožena, bude město  požadovat dluh od  p.Žídka. (140 tis). 

 
 
2.2.  Náhradní byt - Danuše Medovarská 

Přijaté usnesení : 1136/98 - MZ bere na vědomí přidělení jednopokojového náhradního bytu č.1260/48 na 
ul.Nádražní paní Danuši Medovarské namísto dvoupokojového bytu 816/1na ul.Legionářská, 
který musí opustit poté, co soud přivolil k výpovědi dle § 711, odst. 1, písm. d, občanského 
zákoníku. 

Hlasováno o návrhu : pro 11 
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Pro dluhy na nájemném dostala p. Medovarská výpověď z nájmu obecního bytu a město požádalo soud, aby k 
výpovědi přivolil. Soud vzal v úvahu, že se jedná o rodinu se čtyřmi nezletilými dětmi a přivolil k výpovědi pod 
podmínkou, že jí město poskytne náhradní byt. Při výběrovém řízení na výměnu obecních bytů byl (po 
nabídkách na výměnu dle vyhlášky města č.12/95) vybrán losem i byt k výměně pro p. Medovarskou. Výměna 
se neuskutečňuje z vůle nájemníka, naopak je důsledkem toho, že neplnil své povinnosti vyplývající z nájemní 
smlouvy.  
Výše uvedené je ryze technickou záležitostí a netýká se "lidského" rozměru věci. Ačkoli je mi známo, že 
p.Medovarská dluží cca 5 tis. za nájemné, cca 20 tis. za penále, a že dohody o splátkách neplní, nemohu s 
klidným svědomím podepsat návrh k soudu na výkon rozhodnutí. Dávám zastupitelstvu k úvaze, zda neodpustit 
penále, aby se dotyčná po zaplacení nájemného dostala naroveň ostatním nájemníkům obecních bytů a mohla 
zpětně žádat o větší byt na výměnu. 

     Předkládá : 
Dr.I.Poledňák  

        Vyřizuje : SB 
 
Dr.Poledňák navrhuje schválit  prominutí zbytku  penále 10.361) p.D.Medovarské. 
Dr.Holman - oba manželé jsou výdělečně činní  s odpuštěním penále zásadně nesouhlasí.. 
 
Návrh usnesení :  MZ schvaluje odpuštění penále p.Danuši Medovarské ve výši 10.361,- Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 3, proti 5, zdrž.3 - neschváleno 
 
V 18:00 se dostavil na jednání starosta Ing.arch.V.Růžička - přítomných 12 členů MZ. 
 
 
 
2.3. Žádost paní Mrkosové,  Na Královkách 883, Kuřim o obnovení nájemní smlouvy.  
 
Přijaté usnesení : 1137/98 - MZ  neschvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt 883/2 p. Evě Mrkosové, Na 

Královkách  883, Kuřim. 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž. 2 
 
Okresní soud Brno-venkov dne 29.3.1996 přivolil k výpovědi nájmu. Paní Mrkosová v žádosti ze dne 26.8.1996 
žádá o přezkoumání a prodloužení nájemní smlouvy do vyřízení dědické pozůstalosti na domek v ulici Na 
zahrádkách. MR na jednání ze dne 24.9.1996 usnesením č.390/96 schválila prodloužení lhůty na vyklizení bytu 
do 31.12.1996.   
28.1.1997 žádá p.Mrkosová opět o prodloužení nájmu. MR ze dne 4.2.1997 usnesením č.67/97 nevyhovuje 
žádosti. 
Město Kuřim podává k soudu návrh na nařízení výkonu rozhodnutí na vyklizení bytu. Soud návrh zamítl. Dne 
6.8.98 p.Mrkosová žádá o obnovení NS,  RD po rodičích prodat a nyní bydlí v  obec. bytě  v ul.Na Královkách 
bez nájemní smlouvy. 
Rozhodnutí soudu o dědickém řízení je k nahlédnutí na správě bytů. 
 
       Předkládá : Dr.I.Poledňák 
       Zpracoval : Coufalová   
 
Dr.Poledňák  navrhuje neschválit obnovení nájemní smlouvy, dle zákona měla po opuštění  bytu tento odevzdat 

zpět městu, namísto toho jej několik let držela a zřejmě pronajímala. 
p.Múčková  nesouhlasí s vystěhováním p.Mrkosové a předkládá protinávrh  - schválit obnovení NS. 
Hlasováno o protinávrhu p.Múčkové - pro 1, proti 8, zdrž.2 - neschváleno 
 

3. Informace o stavu přípravy k zakoupení cisternové automobilové stříkačky 
pro SDH Kuřim 

 
Návrh na usnesení: MZ bere na vědomí informaci o stavu přípravy prací k zakoupení CAS pro SDH Kuřim a 

ukládá MR vyhlásit výběrové řízení této CAS v intencích zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 
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Přijaté usnesení : 1138/98 - MZ bere na vědomí informaci o stavu přípravy prací k zakoupení CAS pro SDH 
Kuřim, vyhlašuje výběrové řízení dle § 49 , zák. č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku 
k podání nabídky na dodání cisternové stříkačky pro potřeby  SDH města Kuřimi a 
ukládá MR jmenovat výběrovou komisi. 

Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 1, zdrž.2 
 
Ve spolupráci vedení Města, městského úřadu a pracovníků SDK Kuřim byla mimo jiné ke dnešnímu dni 
učiněna následující opatření: 
 
1.  Zveřejněna výzva Města Kuřimi, kterou se toto obracelo na občany, fyzické i právnické osoby se žádostí o 

poskytnutí příspěvku za účelem soustředění potřebných finančních příspěvků. 
2.  Osobním jednáním starosty Města Kuřimi a příslušníků SDH bylo osloveno cca 20 nejvýznamnějších 

právnických osob, působících ve městě Kuřimi s žádostí o poskytnutí příspěvků k zakoupení CAS. 
3.  Bylo osloveno 8 konkretních firem s žádostí o poskytnutí informaci o dodávce CAS (viz příl.č.1) 
4.  Bylo opětovně jednáno s představiteli Okresního úřadu Brno-venkov o zajištění podpory k poskytnutí dotace 

pro Město Kuřim. 
 
Předkladatel se domnívá, že na základě výše zmíněných opatření je reálné soustředit tolik finančních prostředků, 
aby bylo možné nový  CAS pro SDH zakoupit a doporučuje MZ vyslovit souhlas s uskutečněním příslušného 
výběrového řízení na dodávku tohoto vozidla v intencích výzvy. (viz příl.č.3). 
 
Plánované příspěvky : 
1.  Příspěvek Města Kuřim.....................................................................................2.000.000,- Kč 
     viz dřívější usnesení MZ 
2.  Příspěvky občanů, fyzických a právnických osob............................................       55.000,-Kč 
3.  Příspěvky z obolů podnikatelů města Kuřimi ke dni 14.8.1998.......................       21.613,-Kč 
4.  Příspěvek SDH Kuřim.....................................................................................       50.000,-Kč 
5.  Příslib firmy AMP Czech s.r.o........................................................................      500.000,-Kč 
6.  Přísliby podniků města Kuřimi, navštívených starostou města........................      250.000,-Kč 
7.  Příslib dotace Ministerstva vnitra ČR.............................................................   2.000.000,-Kč 
     (viz.příl.č.2) 
Celkem                                                                                                                    4.876.613,-Kč 

 
        Předkládá: Ing.arch.V.Růžička 
        Vyřizuje: Ing.F.Veselý 
 
 
J.Herman podává protinávrh - MZ bere na vědomí informaci o stavu přípravy prací k zakoupení CAS pro 

SDH Kuřim,  vyhlašuje výběrové řízení dle § 49 , zák. č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
ve znění pozdějších předpisů formou výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na 
dodání cisternové stříkačky pro potřeby  SDH města Kuřimi a ukládá MR jmenovat výběrovou 
komisi - pro 9, proti 1 zdrž.2 - schváleno 

Termín  dodání obálek s nabídkami - 10.9. 98  do 12:00, otvírání obálek téhož dne ve 12:05. 
 
Dr.Holman - jak reagovaly okolní obce na žádost o příspěvek ? 
Ing.Růžička  - negativně. 
J.Herman - jsou připraveny podmínky, aby OKÚ dokryl schodek potřebný k zaplacení vozidla, o 30.- 50 tis. Kč  

je možné požádat ve formě refundace výjezdů, podnikatelský obolus ještě není ukončen. 
Předpokládá, že město ani  plánované 2 mil.Kč nebude muset uhradit.  

Dr.Poledňák - je některý příslib finanční výpomoci písemný ? 
Ing.Růžička  - prozatím ne, ale termín je do konce srpna. 
Dr.Poledňák - podle mých informací OKÚ Brno-venkov o dotaci na požár. vozidlo požádalo, přislíbeny však 

nejsou. Navrhuje  další jednání o příspěvku odložit na další termín  MZ (28.9), v této době bude již 
jasné, kolik fin. město získá. 

Dr.Holman souhlasí s kroky p.Hermana -  pokračovat v krocích potřebných ke koupi stříkačky a vyhlásit 
výběrové řízení  na její dodávku. 
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Přestávka 18:30-18:50 hodin, starosta odchází - přítomno 11 členů MZ. 

 
 

4   Vyhláška Města Kuřimi  
4.1. Vyhláška Města Kuřimi o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním 

odpadem  
 
Přijaté usnesení : 1139/98 - MZ schvaluje vyhlášku města Kuřimi o nakládání s komunálním a stavebním 

odpadem na území obce s doplněním  bodu 13 v  Článku  2. 
Hlasováno o návrhu : pro 11 
 
Na základě nového zákona  č. 125/1997 Sb. o odpadech  jsou obce oprávněny v samostatné působnosti přijmout 
obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví systém úpravy sběru, třídění a veškeré zneškodňování komunálního 
odpadu na katastrálním území obce. Vzhledem ke složitosti problematiky nakládání s komunálním a stavebním 
odpadem ve městě Kuřimi předkládá odbor ŽP návrh výše uvedené vyhlášky.  
  

Zpracoval a vyřizuje : Ing. Jaroslav Hamřík 
 
K.Múčková upozornila, že chybí uvedení sběrných míst na Podlesí. 
Doplnění  vyhlášky - Čl.2, bod 2) - Sběrnými místy se rozumí..... jsou uvedena v příloze č. 1, změny přílohy 

schvaluje MR - schváleno 
Interpelace : 
Dr.Holman žádá  vyjmout z vyhlášky stručný srozumitelný návod, jak s odpadem nakládat a s tímto návodem 

seznámit širokou veřejnost (vyvěsit na veřejných prostorách a domech, seznámit děti ve škole). 
 
V 19:20 se na jednání dostavila Ing.Novotná - 12 čl. MZ. 
 
 
 

5. Finanční záležitosti 
 
5.1. Výsledky hospodaření města Kuřim za I. pololetí 1998  
 
Návrh usnesení: 1140/98 - MZ schvaluje výsledky hospodaření města Kuřimi za I. pololetí 1998. 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
Pro jednání MZ jsou předkládány výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 1998. 
Příjmy za I. pololetí 1998    52 986 tis.Kč 
Výdaje za I. pololetí 1998    57 158 tis.Kč 
Výsledek hospodaření    - 4 172 tis.Kč 
Přebytek hospodaření z minulých období  38 827 tis.Kč 
Financování          479 tis.Kč 
Výsledek hospodaření celkem   35 134 tis.Kč 
Stav účtů města Kuřim k 30.6.1998  25 560 tis.Kč 
Rozdíl mezi stavem účtů města a výsledkem hospodaření je vlivem půjček, pohledávek a závazků města 
k ostatním subjektům. 
 
 
5.2. Rozbor hospodaření bytových fondů města Kuřim od roku 1995 do 30.6.1998 
 
Návrh usnesení: 1141/98 - MZ bere na vědomí rozbor hospodaření bytových fondů města Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
Pro jednání MZ je předkládán rozbor hospodaření bytových fondů. 
 
Rekapitulace: .  

 r.1995 r.1996 r.1997 k 30.6.1998 
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Zůstatek střediska PBF 416 037,10 15 608 258,48 18 275 664,69 6 586 162,56
Zůstatek střediska FRB 2 625 665,60 946 457,40 1 316 870,90 2 163 926,70
Zůstatek střediska FGO 0,00 1 114 302,00 2 152 305,05 3 501 068,61
Zůstatek střediska PBV 0,00 0,00 1 904 290,00 1 778 301,00
Zůstatetk střediska FDŠ 0,00 0,00 12 832,40 -5 431,40
Rezerva na úhradu daně z 
převodu nemovitostí 

0,00 0,00 0,00 9 000 000,00

Celkem fondy bytové politky 3 041 702,70 17 669 017,88 23 661 963,04 23 024 027,47

 
      Předkládá: RNDr. Igor Poledňák - zástupce starosty 

Vyřizuje: Z. Kříž - vedoucí FO. 
 
 
5.3. Kontokorentní úvěr  
 
Návrh usnesení: 1142/98 - MZ neschvaluje  uzavření  smlouvy o kontokorentním úvěru u KB Brno - město. 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
Na základě  podmínek KB na poskytnutí kontokorentního úvěru pro města a obce a vzhledem k dobré finanční 
situaci města nedoporučuje vedení města  za daných podmínek uzavírání tohoto typu úvěru.  
Městská rada usnesením č. 267/98 doporučila MZ  smlouvu o kontokorentní úvěr neuzavírat. 
 

Předkládá: Ing.F.Veselý 
Vyřizuje: Z.Kříž  

 

 
6. Výstavba města 
 
6.1. Informace o možnostech další investiční výstavby města v roce 1998  
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje zařazení dále uvedených akcí do plánu výstavby města na rok 1998 
 
Schválené usnesení : 1143/98 - MZ  schvaluje změnu č. 2 /98 plánu investic  města  Kuřimi  pro r. 1998 (6 

změn) 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
MZ schválilo pro rok 1998 plán výstavby města ve výši ..................................  19,697.000,-Kč 
Změnou tohoto plánu č. 1 
bylo rozhodnuto realizovat další 3 akce o rozpočt.nákladech cca.......................      882.000,-Kč  
Schválený plán výstavby  tedy předpokládá realizaci úkolů v úhrnné výši ....... 20,579.000,-Kč 
 
Plněním výše uvedených úkolů se na svém jednání dne 4.8.1998 zabývala městská rada. Souběžně s investiční 
výstavbou byl podroben rozboru i stav příjmů a výdajů města za 1.pololetí roku 1998, jejich vztah k rozpočtu 
města i předpokládaný vývoj. Na základě analýzy zmíněných čísel a možností konstatovala, že existuje reálná 
možnost zahájit přípravu a realizaci dalších úkolů výstavby a to v celkové výši cca 5,000.000,- Kč. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje MR městskému zastupitelstvu: 
1. Schválit zvýšení plánu výstavby města r.1998 na celkových...................... 25,579.000,-Kč 
2. Navrhované zvýšení plánu o cca 5,000.000,-Kč naplnit těmi konkrétními úkoly, kterým bude v průběhu    

jednání MZ přiznána příslušná priorita. 
 
V příloze pak o. výstvavby uvádí přehled těch investičních akcí, které jsou projektově připraveny v takové míře, 
aby bylo možné garantovat schopnost a možnost jejich realizace. V tabulce jsou současně uvedeny i ty úkoly, u 
kterých je v r.1998 navrhováno zahájení projektové přípravy. 
Návrhy: 
 Retenční nádrž projektová dokumentace 
 Rekonstrukce a modernizace ul.Podhoří II. Etapa, real.sítí   
 - „ -   zpracování projektu II. etapa  
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 Rekonstrukce ul.Dr.Vališe  
 Rek. ul.Farského  
 ZŠ Tyršova - tepelný zdroj  
 Rekonstrukce a  výst. komunikace ul.Zámecká  
 
Členové MZ  v průběhu jednání předložili několik dalších  návrhů investic. 
Schválené změny : 
26 - Škvárové hřiště na stadionu zařadit do priority  2 - pro 12 
49 - Plynofikace a voda v ul. U rybníka zařadit do  priority  2 - pro 12 
51 - Plynofikace k poslednímu  domu na ul. Vališova  (Strnadovi) zařadit do prior. 2 - pro 11, zdrž.1 
30 - Nám. 1.května - dopracování projektu inženýrských sítí II.etapa zařadit do priority 3 - pro 12 
52 - Projekt úprava náměstí 1. května zařadit do  prior.3  - pro 12 
53 - Rekonstrukce  ul.Husova zařadit do prior. 3 - pro 10 
 
Neschválené návrhy: 
- Rekonstrukce ul.Fučíkova do prior.3 - pro 8  
- Rekonstrukce ul. Na Zahrádkách do prior. 3 - pro 8 
- Rekonstrukce ul. Dr.Vališe na 2 - pro 4  
 
Interpelace : 
Dr.Holman 1. žádá, aby aktualizovaný plán investic byl zaslán členům MZ a  zmocněncům kandidátek 

nastávajících komunálních voleb 
      2. žádá  vypracovat přehled, kde není vybudován  vodovod, plyn a  kanalizace. 

 
    Předkládá:ing.Fr.Veselý 

      Vyřizuje  : M.Procházka   
 
Další návrhy změn  mohou zastupitelé předložit na tištěném formuláři, který za tímto účelem obdrželi. 
 
 
 

7.  Různé 
 
7.1.  Podnikatelský obolus 
 
Přijaté usnesení : 1144/98 - MZ schvaluje prodloužení termínu v programu „Podnikatelský obolus“ ( usn . MZ 

č. 1009/98) do konce října 1998  
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
Dr.Poledňák předkládá návrh prodloužit program „Podnikatelský obolus do konče měsíce října t.r. 
Zástupce starosty RNDr.I.Poledňák vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1131/98  
MZ schvaluje odprodej pozemků, část parc.č.. 399/2 a 399/4  k.ú. Kuřim Ing. Josef Michlovi, Brno, Jabloňová 
29 za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním 
včetně daně z převodu nemovitosti,  věcné břemeno veřejného chodníku při východní straně budovy a přístupu 
k trafostanici. 
 
1132/98  
MZ ruší své usnesení  č. 1055/97 z 7.4.1997. 
 
1133/98  
MZ schvaluje odprodej pozemku p.č. 2595 k.ú. Kuřim o výměře 16 m2 manželům Jiřímu a Magdaleně 
Horákovým, Kuřim, Na Loučkách 1205, za cenu dle znaleckého posudku č. 1399-149-98 z 29.6.1998 s tím, že 
nabyvatelé uhradí veškeré náklady spojené s majetkoprávním vypořádáním včetně daně z převodu nemovitosti. 
 
1134/98  
MZ schvaluje odprodej pozemku parc.č. 761/8 k.ú.Kuřim o výměře 15 m2 a budoucí  odprodej podmíněný 
kolaudací stavby - části parcely ve zjednodušené evidenci - původ  pozemkový katastr číslo 105/3 k.ú.Kuřim 
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manž. Boháčovým, Kuřim, Zámecká 1036 za  cenu  70,- Kč/m2 pozemku + náklady spojené s převodem včetně 
daně z převodu  nemovitosti. 
 
1135/98  
MZ schvaluje vypořádání smluvních vztahů z podkrovní výstavby na objektu ul.Jungmannova 870 a 871 dle 
předloženého materiálu se změnou. 
 
1136/98  
MZ bere na vědomí přidělení jednopokojového náhradního bytu č.1260/48 na ul.Nádražní paní Danuši 
Medovarské namísto dvoupokojového bytu 816/1 na ul.Legionářská, který musí opustit poté, co soud přivolil k 
výpovědi dle § 711, odst. 1, písm. d, občanského zákoníku. 
 
1137/98  
MZ  neschvaluje obnovení nájemní smlouvy na byt 883/2 p. Evě Mrkosové, Kuřim, Na Královkách  883. 
 
1138/98  
MZ bere na vědomí informaci o stavu přípravy prací k zakoupení CAS pro SDH Kuřim, vyhlašuje výběrové 
řízení dle § 49 , zák. č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů formou výzvy 
více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na dodání cisternové stříkačky pro potřeby  SDH města 
Kuřimi a ukládá MR jmenovat výběrovou komisi. 
 
1139/98  
MZ schvaluje vyhlášku města Kuřimi o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce 
s doplněním  bodu 13 v  Článku 2. 
 
1140/98  
MZ schvaluje výsledky hospodaření města Kuřimi za I. pololetí 1998. 
 
1141/98  
MZ bere na vědomí rozbor hospodaření bytových fondů města Kuřimi. 
 
1142/98  
MZ neschvaluje  uzavření  smlouvy o kontokorentním úvěru u KB Brno - město. 
 
1143/98  
MZ  schvaluje změnu č. 2 /98 plánu investic  města  Kuřimi  pro r. 1998 (6 změn). 
 
 
 
1144/98  
MZ schvaluje prodloužení termínu v programu „Podnikatelský obolus“ ( usn . MZ č. 1009/98) do konce října 
1998 . 
 
Interpelace : 
 
Dr.Holman 1. žádá  vyjmout z vyhlášky města Kuřimi o nakládání s komunálním  a stavebním odpadem stručný 

srozumitelný návod, jak s odpadem nakládat a s tímto návodem seznámit širokou veřejnost (vyvěsit 
na veřejných prostorách a domech, seznámit děti ve škole) 

 
2. žádá, aby aktualizovaný plán investic byl zaslán členům MZ a  zmocněncům kandidátek 
nastávajících komunálních voleb 

 
      3. žádá  vypracovat přehled, kde není vybudován  vodovod, plyn a  kanalizace. 

 
Zástupce starosty ukončil jednání MZ ve 20:25 hodin. 
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        RNDr.Igor Poledňák 
           zástupce starosty 
 
V Kuřimi dne 17.8.1998 
Zapsala Stražovská 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 

Dr.Ing.Jiří Marek       PaedDr.David Holman 
 
 
 
Přílohy :  
1.1. - Grafic. příloha  k majetkopráv. úkonům  
1.2. - - „ -  
2.1 - Vypořádání smluvních vztahů z podkrovní výstavby na objektu 870-871, souhrn plateb a nákladů, žádost   

manž. Žídkových 
2.2 Vypořádání smluv. vztahů ad 2.1. - platná změna 
2.3. p.Mrkosová - žádost o  obnovení NS, žádost, usnesení soudu 
3.1. Vyhláška Města Kuřimi  o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 
4.1. Výsledky hospodaření města - přehled příjmů a výdajů dle jednotl. položek, grafy 
4.2. Rozbor hospodaření  bytových fondů města od r. 1995-30.6.1998 
4.3. Kontokorentní úvěr - navržené podmínky poskytnutí 
5.1. Informace o možnostech další investiční výstavby města v roce 1998  
6.1. , 6.2. a 6.3. Informace o dodávce cisternové stříkačky, výzva 
 Připomínka Dr.Holmana k plánu výstavby 
 Výzva k občanům 
 Nabídkový list a ceník služeb Videostudia Kotva 
 Návrhy usnesení návrhové komise 
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