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Město  Kuřim 
Z Á P I S   08/98 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne  28.9.1998 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.Jarušek,  Ing.Němec,  Mgr.Zorník,  Ing.arch.M.Janča  
 

Omluveni :   J.Kobzinek,  MUDr.Klírová, 
 
Ověřovatelé : Ing.M.Krupica, Mgr.Zorník - pro 15 
Návrhová komise : Ing.A.Jarušek, J.Herman - pro 13, zdrž.2  
 
Program : 1.   Majetkoprávní úkony 

2.  Výstavba města 
3.  Bytová agenda, poskytování půjček na bytovou výstavbu dle vyhl.č.4/97 
4.  Novela vyhlášky o místních poplatcích 
5.  Stav přípravy záměru zakoupení požárního vozidla 
6.  Zpráva o hospodaření v lesích města Kuřimi 
7.  Různé 

 
 
Program schválen. 
 
 

1.  Majetkoprávní úkony 
 
1.1. Silnice Brno, spol. s r.o., Dukelská 34, 614 00 Brno - žádost o odprodej pozemků 

parc.č. 3430/3 o výměře 2212 m2, pozemku parc.č. 3430/4 o výměře 168 m2 a  
pozemku parc.č. 3430/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 3.000 m2  - (příl. l.1) 

 
Návrh usnesení : MZ schvaluje záměr na adresný odprodej pozemku parc.č. 3430/3 k.ú.Kuřim o výměře    2212  

m2,  pozemku  parc. č. 3430/4  k. ú. Kuřim  o   výměře 168 m2 a  pozemek  parc.č.  3430/1  
k. ú.   Kuřim  o   výměře  14989  m2  (celková výměra 17.369 m2)  společnosti  s   ručením 
omezeným  Silnice Brno, Dukelská 34 k rozšíření stávajícího areálu obalovny za cenu 40,-
Kč/m2 pozemku s podmínkou zachování stávající příjezdné komunikace k „Opálence“  
(parc.č. 3430/2 ). Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně  daně z   
převodu nemovitosti. 

Staženo z jednání pro nedostatek informací 
 
Spol. s r.o. SILNICE Brno, Dukelská 34 je vlastníkem pozemku, na kterém se nachází provozovna s technologií 
na zpracování živičných směsí. Nájemní smlouvou č. 13/1996 ze dne 16.2.1996 byly spol. Silnice Brno 
pronajaty poz.parc.č. 3430/3 a 3430/4 o celkové výměře 2.380,- m2 na dobu určitou po dobu provozovny 
obalovny živičných směsí  (do r.2010) za cenu 10,- Kč/m2/rok (usn. MZ č.7/96 ze dne 29.1.1996). Na 
pronajatých plochách je umístěn provoz laboratoře a dále je plocha využívána jako plocha manipulační   Dne 
2.9.1998 požádala společnost o pronájem části pozemku parc.č. 3430/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 3000 m2 k 
rozšíření stavebního dvora v rámci areálu obalovny v Kuřimi. Na základě jednání na MěÚ v Kuřimi dne 
17.9.1998 bylo firmou požádáno o odprodej  pozemku. Jedná se o pozemek z části svažitý, těžko přístupný pro 
zemědělské obhospodařování a je zaplevelený. Firmě bylo doporučeno zpracovat jako podklad pro majetkové 
řízení studii, která by prokázala, vhodnost záměru ve vztahu na stavební zákon a pod. a dát tak areálu konečnou 
podobu. SO upozorňuje, že v současné době je předmětná parcela v pronájmu firmě AGROSTYL s.r.o., která 
však po celá léta pozemek neobhospodařuje. Část parcely o výměře 72 m2 je od r. 1996 na dobu určitou 5-ti let  
pronajata firmě Radiomobil. Dle stanoviska územního plánování, stavebního úřadu, pozemkové komise při MěÚ 
je třeba celou záležitost řešit s ohledem na dlouhodobé využití území (nikoliv jen do roku 2010). Toto podléhá 
vynětí ze ZPF, změně ÚPD po jejím schválení za předpokladu  kladného vyjádření dotčených orgánů - referátu 
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životního prostředí, dopravy, OHS s ohledem na  stávající PHO II. st. vodního zdroje Kuřim-Podlesí, IBP, 
okr.požárního rady atd. Pro stávající obalovnu je stavebním úřadem vyhlášeno pásmo hygienické ochrany, v 
němž  platí stavební uzávěra pro objekty obytné, školské, tělovýchovné, zdravotnické a rekreační. Pro 
uvažovaný záměr rozšíření areálu obalovny nebude zřejmě nutné toto PHO dále rozšiřovat  Před zahájením 
zpracovávání studie žádá firma znát cenu pozemku. Následné schválení prodeje by bylo realizováno až po 
předložení kladného výsledku projednání záměru v orgánech státní správy.  
 
        Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
        Vyřizuje   :  SO - J.Němcová 
 
Připomínky: 
Ing.Novotná - schválení znamená časové neomezení, je proti prodeji 
Ing.arch.Růžička - pozemek pod obalovnou je v majetku silnice 
Dr.Poledňák - je asi pro, pokud to nebude škodit životnímu prostředí 
Ing.Němec - musí to být v územním plánu 
Dr.Poledňák - územní plán již musí být konečně schválen a jednalo by se o první změnu ÚP 
Dr.Holman - co z toho budeme mít my za pouhých 40 Kč/m2, budeme z toho mít nějaké peníze? 
V.Zejda - souhlasí s řešením o ÚP 
V.Zejda podává protinávrh: stáhnout bod z programu 
Ing. Jarůšek - bude obalovna dočasnou stavbou do roku 2010 nebo trvalou stavbou? 
Ing.arch.Růžička - životnost je projektována na 10 let, proto se MZ vyjadřovalo k 10ti letům. Ve stavebním 
povolení není zmínka o dočasnosti. 
Ing.Jarůšek - vodu zřejmě znečistila obalovna 
Ing.arch.Růžička - toto nelze právně dokázat 
Dr.Holman  - je tady ohrožovatel životního prostředí, hodně peněz nás bude stát vodovod na Podlesí, 40 Kč/m2 
je velmi málo za protiplnění, které nabízí Silnice, proto se dnes nemůžeme vyjadřovat kladně. 
Ing.arch.Růžička - tento provoz neškodí, stoupá pouze pára 
Dr. Poledňák - za jakou cenu tedy prodat, pokud je řeč o ceně? 
Dr. Holman - 100 Kč/m2 
J.Herman - je to možný původce znečištění, ale ten pozemek vzhledem k ekologickému působení obalovny je 
pozemek nepoužitelný, nelze ho obdělávat, otázkou je samozřejmě cena. 
V.Zejda - schválením záměru se umožňuje další provoz obalovny, v případě schválení schválit hned změnu ÚP 
Ing.Krupica - mám málo informací, podklady o objemech výroby, škodliviny, provoz nákladních aut bude mít 
dopad na životní prostředí Podlesí, ať si řeknou svůj návrh občané Podlesí. 
 
Hlasováno o protinávrhu: pro 9, proti 4, zdrž.2 
 
 
1.2.  Výstavba DR v lokalitě Díly za sv. Janem   (příloha č.1.2 ) 
 
Přijaté usnesení:  1145/98 - MZ schvaluje návrh smlouvy na směnu pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem mezi   

Městem Kuřim (části PK č.2074 - výstavba RD)  a investory výstavby RD (části p.č. 2647/1, 
2648/1,b 2654/3, 2647/10, 2654/2 a části PK 2073 - pozemky pod budoucími komunikacemi  
a chodníky). 

 
Přijaté usnesení:  1146/98 - MZ schvaluje KS na výkup pozemků parc.č. 2642/73 o vým. 487 m2, poz.parc.č. 

2642/89 o vým. 547 m2, poz.parc.č. 2642/105 o vým. 530 m2, poz.parc.č. 2642/121 o vým. 
514 m2 do majetku města Kuřimi za cenu 1,- Kč za celkovou vykupovanou výměru  
pozemků od vlastníků. 

 
Přijaté usnesení: 1147/98 - MZ vyhlašuje výběrové řízení na výstavbu části infrastruktury(splašková 

kanalizace a vodovodu) v lokalitě Díly za sv. Janem jako společné investice 
s nepřekročitelným podílem města v rozsahu  státní dotace (4.160 tis. Kč).  

Přijaté usnesení:   1148/98 - MZ ukládá MR dopracování smlouvy o sdružení schválené usnesením MZ č. 
1074/98 tak, aby závazek firmy dostavět do 5ti let 90 bytů, byl jištěn zástavou na 
pozemcích a později na rozestavěném domu na jedné stavební parcele. 

Hlasováno za všechna 4 usnesení: pro 15 
 
Rekapitulace stávajícího stavu: 
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a)  MZ schválilo změnu nabyvatele p.č. 2074, kupní smlouva nebyla realizována, protože v průběhu jednání 
bylo nalezeno výhodnější řešení a to směnit část této parcely za pozemky již ve vlastnictví investorů RD za 
pozemky, na kterých budou vybudovány komunikace a chodníky včetně všech inž. sítí. V tomto smyslu je 
MZ předkládán návrh směnné smlouvy.    

b)  V současné době nelze předmětnou parcelu zahrnout do směnné smlouvy z důvodu zápisu v KN, Moravská 
stavební a Ing. Chládek - jako spoluvlastníci navrhují řešení formou kupní smlouvy . Na základě této 
smlouvy by část pozemku pro komunikace a chodníky přešla do majetku města za cenu 1,- Kč. 

c)   Na předmětný záměr bylo vydáno územní rozhodnutí  - územní rozhodnutí ze dne 16.7.1998 , které nabylo 
právní moci 18.81998, na výstavbu 310 rodinných domů v lokalitě Díly za sv. Janem. Záměr výstavby RD 
v lokalitě Díly za sv. Janem je nyní v etapě vydání vodoprávního povolení na výstavbu inženýrských sítí a 
poté zahájení vlastní výstavby. Vydané vodoprávní povolení a uzavřená smlouva o sdružení jsou podmínkou 
pro čerpání státní dotace. Pro čerpání státní dotace je dále nutné vypsání výběrového řízení na dodávku díla. 
Návrh podmínek výběrového řízení je zpracováván ve spolupráci odboru výstavby, investorů RD a OkÚ 
Brno- venkov. 

 
Předkládá: ing.arch. V. Růžička 
Vyřizuje:   Mgr. M. Plšková 

 
 
1.3.  Návrh na rozšíření přístupové komunikace v lokalitě zahrádkářské oblasti podíl 

potoka Kuřimky - odkup částí pozemků rodiny Peslových a p. Filky (příl. 1.3.) 
 
Přijaté usnesení:  1149/98 - MZ schvaluje odkup části pozemku p.č. 2309 k.ú.Kuřim rodiny Peslových a části 

pozemku p.č. 2307 k.ú.Kuřim pana Filky Bohuslava za účelem rozšíření přístupové 
komunikace v lokalitě zahrádkářské oblasti podél potoka Kuřimky za cenu dle znaleckého 
posudku. 

Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
Na základě doporučení MR v usnesení MR č. 333/98 na realizaci odkupu části pozemku p.č. 2309 rodiny 
Peslových a části pozemku p.č. 2307 pana Filky Bohuslava za účelem rozšíření přístupové komunikace v lokalitě 
zahrádkářské oblasti podíl potoka Kuřimky navrhuje SO městskému zastupitelstvu tento odkup realizovat, a to 
za cenu dle znaleckého posudku. Odkupem výše uvedených pozemků tak bude učiněn první krok k zabezpečení 
řádného přístupu ke všem zahrádkám v lokalitě zahrádkářské oblasti podél potoka Kuřimky. Rodina Peslových i 
pan Filka s navrhovaným odkupem souhlasí. 
 
 
 
1.4. Návrh na zřízení věcného břemene pro umístění, provozování a udržování 

kabelového vedení VN 22 kV a venkovního  vývodu na  vedení VN 366  pro 
energetické zabezpečení průmyslové oblasti pod kopcem Záruba (příloha 1.4) 

 
Návrh usnesení : MZ souhlasí se zatížením pozemků - parcel č. PK 1245, 1246, 1249, 1250 díl 5 a 6, 2540, 

2541, 1265, 2485 a parcel p.č. 3057/4 a části parcely        p.č. 3057/1  k.ú. Kuřim 
v majetku Města Kuřim věcným břemenem pro umístění, provozování a udržování 
kabelového vedení VN 22 kV a venkovního vývodu na vedení VN 366  s tím, že dotčené 
parcely budou upřesněny ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Zřízení věcného 
břemene bude 
1)  bezúplatné 
2)  za sjednanou cenu Kč...................... 

Přijaté usnesení :  1150/98 - MZ souhlasí se zatížením pozemků - parcel č. PK 1245, 1246, 1249, 1250 díl 5 a 
6, 2540, 2541, 1265, 2485 a parcel p.č. 3057/4 a části parcely p.č. 3057/1  k.ú. Kuřim 
v majetku Města Kuřim věcným břemenem pro umístění, provozování a udržování 
kabelového vedení VN 22 kV a venkovního vývodu na vedení VN 366  s tím, že dotčené 
parcely budou upřesněny ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Zřízení věcného břemene 
bude za sjednanou cenu   15.000,- Kč. 

Hlasováno o návrhu:  pro 15 
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Dr. Jiří Moravec jako zplnomocněný zástupce investora JME a.s. požádal Město Kuřim o umožnění umístit, 
provozovat a udržovat kabelového vedení VN 22 kV a venkovní vývod na vedení VN 366 pro energetické 
zabezpečení průmyslové oblasti pod kopcem Záruba na následujících pozemcích v majetku města: č. PK 1245, 
1246, 1249, 1250 díl 5 a 6, 2540, 2541, 1265, 2485 a parcel p.č. 3057/4 a části parcely p.č. 3057/1  k.ú. Kuřim. 
Po předchozích jednáních ohledně upřesňování vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům žadatel doložil 
vyjádření současných nájemců dotčených pozemků  - HERBASTAR s.r.o., AGROSTYL s.r.o., p. Kissové, ve 
kterých nájemci souhlasí  s  umístěním, provozováním a udržováním kabelového vedení VN 22 kV a 
venkovního vývodu na vedení VN 366 na pozemcích, které jsou jim pronajaty Městem. Kabel by měl vést také 
v uvažovaném zátopovém území suché retenční nádrže, proto by měl kabel snést krátkodobé zatopení vodou. Při 
ústním jednání dne 22.9.1998 nás žadatel ubezpečil , že jimi uvažované kabelové vedení VN bude tuto 
podmínku splňovat.Výše uvedené kabelové vedení VN bude vedeno při okrajích parcel ve vlastnictví Města 
v délce cca      464 m. Vzhledem k tomu, že věcné břemeno spočívající v umožnění umístit, provozovat a 
udržovat kabelového vedení VN 22 kV a venkovní vývod na vedení VN 366 bude zřízeno na dobu neurčitou a 
po toto dobu bude do jisté míry omezovat disponování s výše uvedenými pozemky, navrhuje správní odbor, aby 
bylo zřízeno úplatně za cenu 15.000,-Kč, t.j. cca 32,- Kč za m délky kabelového vedení. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Zpracovala: Ing. Němcová 

 
 
 

2.    Výstavba města 
 
2.1. Čtvrtletní zpráva o stavu plnění  plánu výstavby města  (příloha č.2.1 ) 
 
Přijaté usnesení:  1151/98 - MZ bere na vědomí předloženou zprávu  o činnosti odboru výstavby. 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
V  předložené příloze podává odbor výstavby zprávu o plnění plánu výstavby města Kuřimi za II.čtvrtl.1998 
v oblasti: 
I.    Registrovaných vybraných úkolů výstavby města 
II.   Projektové přípravy 
III.  Vyhlášených výběrových řízení na dodavatele 
IV. Dalších realizovaných investičních akcí nad rámec plánu výstavby města 
 

Předkládá:Pavel Kříž 
 
 
 
2.2. Změna plánu investičních akcí města č. 3 (příloha č.2.2.) 
 
Přijaté usnesení:   1152/98 - MZ schvaluje změnu č. 3 plánu investičních akcí města (nové přípojky plynu ul. 

Školní a projekt rekonstrukce domu Brněnská č.p. 200 projekt na 2 byty). 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
Navrhovaná změna plánu spočívá v doplnění úkolu č. 55 -  provedení nových STL plynových přípojek bytových 
domů na ulici  Školní č. 848-850 a 854-856 v Kuřimi, v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí ÚT v uvedených 
domech. Uvažované náklady jsou podle kvalifikovaného odhadu a na základě dodané PD od firmy QUANTUM 
Vyškov 134 tis.Kč pro oba domy. 
 
 Předkládá: Pavel Kříž 

Vyřizuje:Milan Procházka 
 
 
 
Rekonstrukce objektu Brněnská č.p. 200 
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Návrh usnesení : MZ schvaluje zařazení projektové přípravy a rekonstrukci objektu Brněnská č.p. 200 do plánu 
výstavby s prioritou 3 a současně souhlasí se zahájením jednání o přidělení dotace od 
Ministerstva vnitra na výstavbu bytové jednotky pro rodinu imigrantů. 

Nehlasováno - řešeno usnesením viz výše 
 
Město Kuřim je majitelem rodinného domku na ulici Brněnská č.p. 200. Tento objekt je v současné době 
využíván : 
1.  Českým svazem zahrádkářů (dále jen ČSZ) jednak jako klubovní a provozní místnost tohoto svazu a také 

jako moštovna a výkupna ovoce v podzimních měsících. V této souvislosti lze konstatovat, že toto zařízení 
provozované ČSZ je pro naše město velmi potřebné. 

2.  Panem Janem Krejčím, bytem Nová 317, Lomnice u Tišnova, jako prodejna a sklad lesní a zahradní 
techniky. 

 
 Je však nutné konstatovat, že samotný objekt nebyl po mnoho let vůbec opravován a udržován a má-li 
být uchráněn před další devastací, je nezbytné neprodleně zajistit jeho rekonstrukci a to zejména dvorního traktu 
tohoto objektu a střechy. Za tímto účelem zpracoval Ateliér ZETA, spol. s r.o. stavebně technické posouzení 
stavu tohoto objektu a současně na žádost městského úřadu studii rekonstrukce tohoto objektu předpokládající 
současné využití půdního prostoru pro vestavbu bytu. V této souvislosti pokládáme za velmi účelné výstavbu 
tohoto bytu uskutečnit s pomocí dotace od Ministerstva vnitra k zajištění tohoto bytu pro imigranty. Vzhledem 
k naléhavosti dané situace, časové tísni, příležitosti využít dotace k rekonstrukci tohoto domu i reálné možnosti 
zhodnotit tento objekt tím, že by městu plynulo z jeho využívání nájemné, navrhujeme ještě tomuto 
zastupitelstvu, aby vyslovilo souhlas s projektovou přípravou této akce v podzimních měsících i souhlas se 
zahájením jednání o přidělení dotace. V příloze pak předkládáme výkres stavebně-technických úprav a změnový 
list výstavby města. 
 Přitom lze předpokládat, že by : 
1.  projekt zpracoval Ateliér ZETA, spol. s r.o. do ........................................................................... 31.12.1998 
2.  náklady na projektovou přípravu .........................................................................................  cca 50.000,- Kč 
3.  výše dotace od Ministerstva vnitra by činila ............................................................................. 400.000,- Kč 
4.  náklady na rekonstrukci objektu budou odvozeny od projektové přípravy 
 

      Předkládá : Ing. František Veselý 
 
Dr.Poledňák - vypustit toto usnesení a přidat k předcházejícímu do změny č.3 plánu investičních akcí 
J.Herman - je to zbrklé řešení, navrhuje dokoupit zadní trakt objektu od stávajících vlastníků a řešit celé stavení 
Ing.Veselý - byly navštívena rodina zda objekt prodají, odpověděli, že nehodlají prodat 
Ing.Jarušek - dva byty jsou dost obtížně řešitelné 
 
 
2.3. Ukončení smluvního vztahu s firmou KTVM Velké Meziříčí, spol. s r.o. (příloha 2.3) 
 
Návrh usnesení : MZ souhlasí s ukončením  smluvního vztahu  s  firmou  KTVM Velké Meziříčí, spol. s r.o. i  

s proplacením pozastavené částky dle smlouvy o dílo.  
 MZ  souhlasí s upuštěním od vymáhání úhrady penalizační faktury za nedodržení termínu. 

Staženo z jednání 
Hlasováno o stažení z jednání: pro 11, proti 2, zdrž.1 
Výstavba TKR ve Městě Kuřimi byla zahájena v závěru 3.čtvrtletí roku 1994 firmou KTVM Velké Meziříčí, 
spol. s r.o. Smlouva předpokládala připojení cca 1884 účastníků - odběratelů televizního signálu z kabelové sítě. 
K dokončení výstavby sítě TKR pak byly uzavřeny další dvě samostatné smlouvy a to smlouva o dílo na druhou 
etapu a smlouva na výstavbu TKR v ul. Podhoří. Vlastní výstavba TKR byla pak s určitými problémy ukončena 
de facto v prvním čtvrtletí roku 1997 a de jure vydáním kolaudačního rozhodnutí dne 3.11.1997. Až do této doby 
pak probíhalo odstraňování nedostatků a nedodělků, přičemž práce probíhající v tomto období byly kryty cca 
500.000,- Kč pozastávkou plateb ze smlouvy o dílo. K dnešnímu dni lze prohlásit, že i výše zmíněné nedostatky 
a nedodělky jsou až na jedinou výjimku odstraněny. Další práce spojené s rozšiřováním TKR neplynou z výše 
citované smluv, ale souvisejí s dalším rozšiřováním TKR i jeho modernizací. Tyto práce organizuje a 
zabezpečuje MTCK, spol. s r.o. a to i za spolupráce s panem Jurdou, majitelem výše uvedené společnosti. V této 
souvislosti je možné konstatovat, že vztahy i spolupráce těchto dvou firem probíhá ve velmi dobré atmosféře. Na 
závěr této stručné informace považuji za účelné zdůraznit, že původně vystavená penalizační faktura ve výši 
1.524.500,- Kč byla výrazem tlaku na firmu KTVM kvůli dodržení dílčích termínů výstavby jednotlivých větví 
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TKR. Tyto termíny byly stanoveny na základě výše citovaných smluv a korigovány dílčími dohodami v průběhu 
vlastní výstavby. Je však nutné zdůraznit, že v procesu této výstavby se proti původním předpokladům hlásili 
další a další zájemci o přípojky kabelové televize. Počet přípojek tak dosáhl 2950. Přihlédneme-li k  tomuto 
faktu, pak konečné zpoždění ve zprovoznění jednotlivých větví kabelové televize je omluvitelné a nejeví se jako 
dostatečný důvod pro trvání na uplatněné sankci. Konečný termín ukončení díla dle smlouvy o dílo ze dne 
1.5.1995 byl stanoven na 15.9.1996 a skutečné ukončení stavby lze datovat cca na duben 1997 při překročení 
původního záměru na počet instalovaných přípojek o cca 50%. 
 
        Předkládá : Ing.F.Veselý 
 
Ing Jarůšek předložil písemný protinávrh k návrhu usnesení - žádá aby město odkoupilo pohledávky jeho firmy 
za firmou KTVM  a jimi provedlo zbylou úhradu, rovněž nedoporučuje odpouštění penále.,  
Ing.arch.Růžička - navrhl stáhnout bod z jednání  
Ing.Novotná - souhlasí s odložením, zjistit zda jsou jiné firmy z Kuřimi , kterým dluží KTVM a ty připojit 
Dr.Poledňák - není to pohledávka „de iure“, ani platební příkaz který je možno obchodovat. 
 
 
2.4.  Protokol z výběrového řízení PD vodovod Podlesí (příloha č. 2.4. ) 
 
Přijaté usnesení: 1153/98 - MZ schvaluje průběh výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na 

„Náhradu kontaminovaného zdroje pitné vody Kuřim-Podlesí“ podle předloženého protokolu. 
Hlasováno o návrhu:  pro 15 
 
 
2.5..Protokol z výběrového řízení na dodavatele kanalizační přípojky Podhoří 
 
Přijaté usnesení:  1154/98 - MZ schvaluje průběh výběrového řízení na dodavatele projektu kanalizační 

přípojky  Kuřim-Podhoří I.etapa,podle předloženého protokolu. 
 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 

Předkládá:Pavel Kříž 
Vyřizuje: Milan Procházka 

 

3.  Bytová agenda 
 
3.1. Dokončení podkrovní výstavby na objektu Královky 896 a 897 (příloha č. 3.1.) 

 
Návrh usnesení: ( pouze v případě kladné odezvy na rozeslanou nabídku) MZ schvaluje postoupení rozestavěné 

stavby podkrovních bytů firmě__________ za podmínek zveřejněných v nabídce MR usn. 
323/98 

Pro nezájem stavebních firem staženo z jednání. 

Na tomto objektu původně stavěli společníci firmy Loft, pánové Muselík a Štrajt své vlastní byty. V důsledku 
jejich problematického působení v Kuřimi byli nuceni odprodat tam realizované investice městu. Město zaplatilo 
cenu dle znaleckého posudku 1.6 mil. Oproti původně deklarovanému záměru dostavět byty jako obecní, MR 
oslovila sedm spolehlivých firem s nabídkou k investičnímu využití rozestavěné stavby (podmínky viz příloha) 
zda nemají zájem rozestavěnou stavbu investičně využít a to minimálně za cenu vynaložených investic. Hlavním 
důvodem je skutečnost, že program poskytování státních dotací 320 tis v podstatě končí a stavět byty pro 
žadatele z pořadníku a tyto plně financovat z městských prostředků je poměrně nákladné a dále s výstavbou by 
bylo méně starostí. 

Obeslané firmy: 
ATEH s.r.o., Vratislav Chromý, Mostecká 11, 614 00 Brno, 
Ing. Stanislav Dvořák,Dřevařská 12, 602 00 Brno  
STAKOM, Jan Komprda, Krkoškova 24, 613 00 Brno 
RIGI, Miroslav Navrátil, Nádraží ČD - rampa, 66601 Tišnov 
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HN s.r.o., Miloš Náprstek, Jana Nečase 1, 616 00 Brno  
ORPIU, Jan Brandtner, Zámecká 960, 664 34 Kuřim 
Building s.r.o., Jan Váňa, Královopolská 24, 616 00 Brno 
 

    Předkládá : MR usn.323/98 
        Vyřizuje: Poledňák 
 
Dr.Poledňák - pro firmy je toto nerealizovatelné a proto stahuje tento bod z jednání 
 
 
 
3.2. Dokončení výstavby obecních podkrovních bytů na objektu Bezručova 1116-1118 

(příloha 3.2.) 

Přijaté usnesení:  1155/98 - MZ schvaluje pronájem dokončovaných obecních podkrovních bytů na objektu 
Bezručova čtvrť 1116-18 dle veřejné nabídky MR č. 321/98  

Hlasováno o návrhu: pro13, zdrž.2 

 

Podkrovní výstavba s firmou Loft na objektu 1116-8 je zastavena k 30. srpnu. Dílo je v pokročilém stavu 
rozpracovanosti, ale vyžaduje technologické i dispoziční úpravy. Záměrem nabídky bylo umožnit budoucím 
nájemníkům, aby svými myšlenkami a úsilím ovlivnili závěr výstavby, která se jinak počínaje projektem až k 
realizaci, vyznačovala slaboduchostí a šlendriánstvím. 

Předpokládaný postup: Po výběrovém řízení budoucí nájemce navrhne případné dispoziční změny a vnitřní 
vybavení bytu. Město zajistí posouzení záměru projektantem. Byt bude dokončen ve smluvním vztahu město x 
vybraná firma s tím, že budoucí nájemník uhradí případné nadstandartní vybavení a úpravy v bytě (např. jiné 
obklady, větší linka, vestavěné skříně atd.) 

S ohledem na vyhlášku 7/95 o pronájmu bytů, MR vyhlásila výběrové řízení podmínečně a záležitost předkládá 
nejbližšímu jednání MZ k odsouhlasení. 

    Předkládá: MR usn 321/98 
        Vyřizuje:   Dr.I.Poledňák 
 

 
3.3. Navýšení ceny u prodávaných bytů na ulici Školní  

Přijaté usnesení: 1156/98 -  MZ schvaluje počínaje 1. 9. 1998 navýšení ceny prodávaných bytů v panelových 
domech na ulici Školní o částku vypočtenou dle vzorce (spoluvlastnický podíl                         v 
procentech  x  13.000,-Kč). 

Hlasováno o návrhu: pro 12, zdrž.3 
 
V panelových domech na ul Školní se v současné době provádí rekonstrukce topného systému na kterou město 
dle usn. MZ 1014/98 přispívá 50% z PFVB (Podpůrného fondu vlastníků bytů) a zbytek doplácí jednorázově 
vlastníci v poměru svých spoluvlastnických podílů. Je navrhováno adekvátní zvýšení ceny bytů, které budou 
prodávány po této mohutné investici. 

       
Předkládá: Dr.I.Poledňák 

        Vyřizuje: SO L.Malá 
 
Dr.Holman - uvést do obecnějších rozměrů i na budoucí drahé opravy či rekonstrukce 
 
 
3.4. Návrh na poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 

4/1997  o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 na základě 
výběrového řízení vyhlášeného dne 7.7.1998   ( příloha č. 3.4 ) 

 
Přijaté usnesení:  1157/98 - MZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi 

č. 4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 dle návrhu. 
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Hlasováno o návrhu:  pro  14, zdrž.1 
 
Dne 7.7.1998 bylo vyhlášeno výběrové řízení poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města 
Kuřimi č. 4/1997 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997, novelizované dne 14.4.1998. 
Žadatelé mohli podávat své žádosti do 15.9.1998. Do tohoto data bylo podáno 15 žádostí o půjčku. Celkový 
objem požadovaných půjček činí Kč 2.630.425,- . Všechny žádosti vyhovují podmínkám pro poskytnutí půjčky, 
stanoveným ve výše uvedené vyhlášce Města. Z toho důvodu SO navrhuje poskytnout požadované půjčky 
v požadované výši dle návrhu. 
 

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

 
 

4. Novela vyhlášky Města Kuřimi o místních poplatcích  
 
Přijaté usnesení:  1158/98 - MZ schvaluje novelu vyhlášky o místních poplatcích. 
Hlasováno o návrhu:  pro 15 
 
Usnesením č. 334/98 MR předkládá MZ ke schválení novelu vyhlášky o místních poplatcích. S účinností od 
 l. 9. 1998 dochází ke změně § 10a odst. 3 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, který se mění takto: 
 
§ 10a odst. 3 zní: 
„3) Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí od l.000,- Kč do 5.000,- Kč.“ 
 
V souvislosti s touto změnou a přípisem z OkÚ Brno-venkov je nezbytné provést úpravu obecně závazné  
vyhlášky o místních poplatcích. 
 

Předkládá: Ing. František Veselý 
Zpracovala: Mgr. Marie Plšková       

 
 

5.  Stav přípravy záměru pořízení CAS pro SDH Kuřim (příl. 5.1. ) 
 
Přijaté usnesení:  1159/98 - MZ bere na vědomí závěry výběrového řízení, stav finančního zajištění a 

schvaluje kupní smlouvu č. 26/98 mezi Městem Kuřim a THT s.r.o., Polička na dodávku 
vozidla CAS K25 T815 4x4 dle výsledků výběrového řízení. 

Hlasováno o návrhu: pro 15 
Přijaté usnesení:  1160/98 - MZ schvaluje návrh smluv na zabezpečení hasičské jednotky ve firmě zásahovou    

jednotkou SDH Kuřim  podle přílohy s úpravami dle zápisu. 
Hlasováno o návrhu: pro 13, zdrž.2 
 
Přijaté usnesení:  1161 MZ schvaluje odprodej CAS 25 Š 706 společnosti TOS KUŘIM - OS spol. s r.o. pro 

potřeby činnosti společné dobrovolné hasičské jednotky v areálu TOS. 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
a) výběrové řízení 
V souladu s usnesením MZ se konalo dne 10.9.1998 výběrové řízení, ve kterém byly posuzovány nabídky firem:  
1. nabídka -.Luzar Praha, vozidlo SAURUS, CAS 40, cena  6,997.920 Kč vč.DPH,  
2. nabídka - Továrna hasící techniky Polička, vozidlo CAS K25 T815 4x4, cena 5,479.386 Kč vč.DPH 
3. nabídka - CROY,Mercedes-Benz, Rakovník, cena 6,369.071 Kč vč.DPH 
Výběrová komise ve složení  pplk.JUDr.Osvald Antonín, pplk. Ing. Maděra Jaroslav – Ministerstvo vnitra ČR, 
ing.arch. Růžička Vladislav, RNDr. Poledňák Igor, Herman Jan předložila MR protokol, ve kterém jako vítěze 
navrhla nabídku č.2. Městská rada souhlasila s návrhem komise pro posouzení a hodnocení nabídek, která 
hlasováním stanovila následující pořadí: 1- nabídka č.2 - Továrny hasící techniky /Polička, 2 - nabídka č. 3 - 
CROY Rakovník, 3 - nabídka č. 1 - Luzar Praha. 
 
b)  finanční zajištění - informace k 18.9.1998 
1.   Příspěvek Města Kuřim.................................................................................         2,000.000,- Kč 
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2.  Příspěvky občanů, fyzických a právnických osob - pokladna města...............             120.365,- Kč 
3.  Příspěvky z obolů podnikatelů města Kuřimi ke dni 14.8.1998.......................             32.560,- Kč 
4.  Příspěvky firem.............................................................................................            893.000,- Kč 
5.  Příspěvek státu...............................................................................................        2,000.000,- Kč 
(dále jednáno s firmami, které účast přislíbily, ale o výši příspěvku nebylo z různých důvodů ve vedeních 

společností ještě rozhodnuto (možné předpokládat dalších cca 150 - 200 tis.Kč). Povolení na pořádání 
finanční  sbírky končí dnem 31.12.1998. Avizovány jsou další příspěvky formou obolu.     

Celkem ...............................................................................................................        5,045.925,-Kč 
Dalším příjmem budou příspěvky vyplývající ze smluv s firmami o společných hasičských jednotkách, obolu v r. 
1999 a možnost příspěvku z fondu okresního požárního rady. 
 
c)  návrh spolupráce s firmami, které přispěly na pořízení CAS 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a HZS Brno - venkov byla připravena smlouva na zajištění  požární 
bezpečnosti pomocí společné hasičské jednotky, tedy služby, která umožní poukázané finanční prostředky 
efektivně zapojit v účetnictví organizace smluvního partnera.  
 
d)  odprodej CAS 25 Š 706 jako protihodnotu proti příspěvku TOS KUŘIM -OS 
Stav stávající CAS je podle výsledků technické kontroly a nutných opravách vhodný maximálně pro pojíždění na 
krátké vzdálenosti a rovném terénu. Pro zajištění okamžitého zásahu členy SDH (zaměstnanci TOS a Slévárny), 
bylo dohodnuto s vedením TOS KUŘIM – OS a se souhlasem okresního požárního rady, že společnost odkoupí 
stávající CAS za cenu 200 tis. Kč (na trhu ojetých vozidel tohoto druhu a věku se ceny pohybují na hranici 50 
tis.Kč) a na vlastní náklady zajistí zprovoznění pro potřebu společné dobrovolné vnitrozávodové požární 
jednotky.   
 

Předkládají:  ing.arch.Vladislav Růžička 
                Jan Herman - starosta SDH 
 
ad. b) Ing.arch.Růžička - chybí 343tisíc Kč do celkové ceny vozu 
 
ad. c)Dr.Poledňák - smlouvu o spol. hasičských jednotkách navrhuje sjednat na dobu určitou, dále se ptá, zda 
SDH má právní subjektivitu a vlastní IČO aby mohl být smluvní stranou 
Jan Herman- Kuřimský SDH má své IČO a dále souhlasí s dobou určitou pět let 
Ing.Novotná - pokud se jedná o sdružení stávají se firmy podílovým spoluvlastníkem ke smlouvě o zabezpečení 

hasičské jednotky 
Ing.arch.Růžička - všechny firmy si daňovou oblast prověřují svými poradci 
 
V diskusi akceptované připomínky: 
 smlouva na dobu určitou pět let 
 SDH doplní IČO a namísto obě strany budou uváděny tři smluvní strany  
Přestávka  21:20  až  21:25 hodin 
 
 

6. Zpráva  o  hospodaření v lesích města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení  :  1162/98 - MZ bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích města Kuřimi  
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
Dne 21.9.1998 byla předložena  zpráva o hospodařeních v lesích v majetku města Kuřimi. Byla zpracována na 
základě podkladů odborného lesního hospodáře ( Lesy ČR s.p., Lesní správa Tišnov )  a podkladů zástupce Lesní 
společnosti Jihomoravské lesy a.s., divize Tišnov.  
 
Zpráva o hospodaření  
Po dohodě s lesním odborným hospodářem - z důvodů malých srážek bylo jarní zalesnění odloženo na podzimní 
: 
 borovice na výměře 1,30 ha 
 dub na  výměře 1,30 ha 
 modřín na výměře 0,30 ha 

 
Byl proveden výřez  -  plevelných dřevin na výměře 4,66 ha 
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                                -  úklid klestu  na výměře 2,96 ha 
                                -  postřik  proti klikorohu na  výměře 6,36 ha 

 -  nahodilá těžba 120 m3 
 
Ochrana kultur :       - bylo provedeno a probíhá ožínání na výměře 5,36 ha 
                                 - nátěry proti okusu zvěři na výměře 5,36 ha 
                            
Bude nutno provést : - probírky  dřevin na výměře 19,02 ha 

        - na parcele 814/1 je nutno na celé ploše porostu  zpracovat souše dubu, případně vývraty a     
zlomy stromů 

      - na parcele 814/1 ve všech těchto porostních skupinách  kromě několika kusů javorů a 
dubů roste maliník a líska,  proto je nutné všechny tyto plochy vyřezat , vyčistit a zalesnit 

      - na parcele 836 zkulturnit holinu - zpracovat vývraty borovic a bříz, vyřezat keře lísky, 
vyčistit klest, zalesnit a dál  ošetřovat zalesněnou kulturu  . 

 
Předkládá : Ing. Jaroslav Hamřík 
vedoucí odboru životního prostředí 
 
 

7. Různé 
 
7.1.  „Program podnikatelský OBOLUS“ 
 
Přijaté usnesení:  1163/98 - MZ schvaluje  převod  finančních  prostředků  pro  MŠ Kuřim - Komenského ve 

výši  10.182,- Kč  (uplatněný podnikatelský OBOLUS). 
 
Přijaté usnesení:  1164/98 - MZ schvaluje  převod finančních prostředků na projekt  tenisových kurtů na ulici 

Havlíčkova, Kuřim, ve výši 2.520,- Kč (uplatněný podnikatelský OBOLUS). 
 
Návrh usnesení :  1165/98 - MZ schvaluje převod finančních prostředků na nákup požárního vozidla ve výši 

10.947,-Kč ( uplatněný podnikatelský OBOLUS) - p.Karel Dosoudil. 
Přítomno 14 členů MZ 
Hlasováno o všech třech návrzích najednou: pro 13, zdrž.1 
Dne 15.9.1998 se dostavil podnikatel - fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil na předepsaném 
tiskopise podnikatelský OBOLUS pro MŠ Kuřim - Komenského, ve výši 10.182,- Kč. 
Následujícího dne, t.j. 16.9.1998, se dostavil podnikatel - fyzická osoba, který si nepřeje být jmenován a uplatnil 
na předepsaném tiskopise podnikatelský OBOLUS na projekt tenisových kurtů na ulici Havlíčkova, Kuřim  
/ u objektu bývalé ubytovny / 
Dr.Holman -  pochybuje zda druhý obolus je v souladu s přijatými pravidly neboť návrh není zařazen v 

investičních akcích města 
V.Zejda - studie zajistí informace k posouzení záměru 
 
Dne 18.9.1998 se dostavil podnikatel -fyzická osoba p.Karel Dosoudil a uplatnil na předepsaném tiskopise 
podnikatel. OBOLUS ve výši 10.947,-Kč na nákup požárního vozidla. 
 

Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  
Vyřizuje: Trtílková Alena 

 
 
7.2. Příspěvek na povodňové konto Ok.Ú Rychnov nad Kněžnou (příloha č. 7.2) 
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje převod 50 tis.Kč na povodňové konto Ok.Ú Rychnov nad Kněžnou. 
 
Přijaté usnesení:  1166/98 - MZ schvaluje převod 50ti tisíc Kč  na povodňové konto města Třebechovice pod 

Orebem. 
Přítomno 15 členů MZ 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
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Krátce poté, co bylo území okresu Rychnov nad Kněžnou zasaženo povodněmi zveřejnila MR výzvu viz. 
příloha. Záměrem bylo organizovat přímou pomoc postiženým povodněmi. Na zveřejněnou výzvu dosud nikdo 
nereagoval a proto MR svým usnesením 338/98 předkládá MZ návrh na poskytnutí solidárního neadresného 
příspěvku na povodňové konto. 

     Předkládá: MR usn.338/98 
        Vyřizuje: FO Z.Kříž 
 
Dr.Holman - není pro návrh, pro konkrétní pomoc ano 
Dr.Poledňák - nabízeli jsme pomoc konkrétnímu člověku, nebyl však nalezen adresát, myslím si, že by naše 

prostředky byly daným Ok.Ú zmařeny 
J.Herman - je pro dát finanční pomoc přímo obci 
Ing.arch.Růžička - podal návrh změny usnesení  příspěvek dát na konto města Třebechovice pod Orebem 
 
 
7.3. Obec Hvozdec - odklad části splátky půjčky ve výši  50.000,-Kč  
 
Přijaté usnesení:   1167/98 - MZ souhlasí s posunutím termínu vrácení  splátky části půjčky ve výši 50.000,-Kč  

obcí Hvozdec do 30.6.1999. 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
Město Kuřim usnesením MZ č. 1193/97 ze dne 3.11.1997 poskytlo obci Hvozdec finanční výpomoc ve výši 
150.000,-Kč. Starosta obce Hvozdec, ing. František Košvica požádal dopisem ze dne 10.9.1998 Město Kuřim o 
odklad části splátky ve výši  50.000,-Kč do poloviny roku 1999. Částku sto tisíc obec splatí v dohodnutém 
termínu. Jako důvod pan starosta uvádí, že se obec vlivem nedostatečných příjmů z prodeje dřeva z obecních 
lesů a nutnosti zvýšených nákladů na aktualizaci územního plánu vycházející z novely stavebního zákona dostala 
do situace, kdy je  závazek vůči Městu Kuřim je velmi obtížně  splnitelný. Žádosti obce doporučuji vyhovět. 
 

Předkládá:  ing.arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje: Mgr. Marie Plšková  

7.4. Převod peněz dle Předpisu MZ ze dne 30.6.1997 (příloha 7.4.) 
 
Přijaté usnesení :  1168/98 - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 

30.6.1997 za II. čtvrtletí 1998. 
Hlasováno o návrhu: pro 15 
 
Finanční odbor předkládá návrh převodu peněz členům komisí, městské rady a městského zastupitelstva za 
činnosti  v komisích ve II. čtvrtletí r.1998. 
 

     Vyřizuje : Z.Kříž 
 
 
 
7.5. Vyhlášení 3. kola výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti 
 
Návrh usnesení :  1168/98 - MZ vyhlašuje další kolo výběrového řízení na poskytnuté příspěvku z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti. Žádosti o příspěvek  lze podávat na podatelnu MěÚ 
Kuřim do 23.10.98.  

 
Přijaté usnesení :  1169/98 - MZ vyhlašuje další kolo výběrového řízení na poskytnuté příspěvku z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti. Žádosti o příspěvek  lze podávat na podatelnu MěÚ 
Kuřim do 23.10.98. Nové smlouvy na příspěvky z fondu budou uzavírány s možností čerpání 
po  dobu 6ti měsíců od data podpisu smlouvy. 

Hlasováno o návrhu: pro 15 
 

        Předkládá Dr.I-Poledňák 
        Vyřizuje : SO, FO 
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Z.Kříž - k čerpání 98.168,45Kč, jsou však nevyčerpané smlouvy z let 95 a 97 
Dr.Holman, Ing.Jarušek - doplnění budoucích smluv o možnost čerpání peněz po dobu 6ti měsíců 
Dr.Poledňák - myslím si, že můžeme uvažovat s částkou 200 až 300tisíc Kč 
 
 
 
7.6. Návrh na obnovení označení  ZŠ Komenského - Masarykova měšťanská škola v 

Kuřimi (příloha 7.6.) 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje v rámci oslav 28.října výrobu a instalaci původního označení MASARYKOVA 

MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V KUŘIMI na objektu ZŠ Komenského. 
 
Přijaté usnesení :  1170/98 - MZ schvaluje v rámci oslav 28.října výrobu a instalaci plakety připomínající 

původní označení MASARYKOVA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V KUŘIMI na objektu ZŠ 
Komenského 

Hlasováno o návrhu. pro 15 
Návrh vychází z již dříve projednávaného  bodu v MZ, ke kterému však nebylo přijato  žádné usnesení. Pan 
Karel Prostějovský přichází opětovně s touto iniciativou a navrhuje spojit  tuto událost s 80. výročím vzniku 
republiky. Náklady na pořízení nápisu nám. v době zpracování návrhu nejsou známy. 
 
        Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
 
Dr.Holman - je to složité MASARYKOVA na ul. Tyršova a Komenského 
Ing.Novotná - školský zákon neumožňuje tento název 
pan Prostějovský - Hitlerem bylo zrušeno a všude bylo jméno Masaryk vymazáno 
Ing.arch.Růžička - předložil návrh zda by stačila plaketa s důstojným vyjádřením jména Masaryk 
 
Další připomínky: 
Mgr.Zorník - Dotaz zda označení zákaz zastavení je konečný, návrh na změnu: 5m od křižovatky začátek zákazu 

zastavení a po 20m konec zákazu zastavení - (na křižovatce Legionářská-Havlíčkova) 
. 
Dr.Holman- -navrhuje zařadit do inv. akcí  priority 5 - VO na ulici Zahradní 
Ing.Veselý - je založena databáze návrhů na investiční akce 
J.Herman - je nutno řešit i s rekonstrukcí rozvodné sítě 
A.Kadlec - VO na Nerudově ulici je staré 15 let a stále se udržuje a tato komunikace je dostatečně osvětlena ze 

sídliště Na Loučkách není nutno svítit dvakrát 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
Hlasováno: pro 15 
 
 
1145/98 
MZ schvaluje návrh smlouvy na směnu pozemků v lokalitě Díly za sv. Janem mezi   Městem Kuřim (části PK 
č.2074 - výstavba RD)  a investory výstavby RD (části p.č. 2647/1, 2648/1,b 2654/3, 2647/10, 2654/2 a části PK 
2073 - pozemky pod budoucími komunikacemi  a chodníky). 
 
1146/98 
MZ schvaluje KS na výkup pozemků parc.č. 2642/73 o vým. 487 m2, poz.parc.č. 2642/89 o vým. 547 m2, 
poz.parc.č. 2642/105 o vým. 530 m2, poz.parc.č. 2642/121 o vým. 514 m2 do majetku města Kuřimi za cenu 1,- 
Kč za celkovou vykupovanou výměru  pozemků od vlastníků. 
 
1147/98 
MZ vyhlašuje výběrové řízení na výstavbu části  infrastruktury (splašková kanalizace a vodovodu) v lokalitě 
Díly za sv. Janem  jako společné investice s nepřekročitelným  podílem  města   v rozsahu  státní dotace   (4.160 
tis. Kč).  
 
1148/98 
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MZ ukládá MR dopracování smlouvy o sdružení schválené MZ č. usnesení 1074/98 tak, aby závazek firmy 
dostavět do 5ti let 90 bytů, byl jištěn zástavou na pozemcích a později na rozestavěném domu na jedné stavební 
parcele. 
 
1149/98 
MZ schvaluje odkup části pozemku p.č. 2309 k.ú.Kuřim rodiny Peslových a části pozemku p.č. 2307 k.ú.Kuřim 
pana Filky Bohuslava za účelem rozšíření přístupové komunikace v lokalitě zahrádkářské oblasti podél potoka 
Kuřimky za cenu dle znaleckého posudku. 
 
1150/98 
MZ souhlasí se zatížením pozemků - parcel č. PK 1245, 1246, 1249, 1250 díl 5 a 6, 2540, 2541, 1265, 2485 a 
parcel p.č. 3057/4 a části parcely p.č. 3057/1  k.ú. Kuřim v majetku Města Kuřim věcným břemenem pro 
umístění, provozování a udržování kabelového vedení VN 22 kV a venkovního vývodu na vedení VN 366  s tím, 
že dotčené parcely budou upřesněny ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Zřízení věcného břemene bude za 
sjednanou cenu   15.000,- Kč. 
 
1151/98 
MZ bere na vědomí předloženou zprávu  o činnosti odboru výstavby. 
 
1152/98 
MZ schvaluje změnu č. 3 plánu investičních akcí města (nové přípojky plynu ul. Školní a projekt rekonstrukce 
domu Brněnská č.p. 200 projekt na 2 byty). 
 
1153/98 
MZ schvaluje průběh výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace na „Náhradu kontaminovaného 
zdroje pitné vody Kuřim-Podlesí“ podle předloženého protokolu. 
1154/98 
MZ schvaluje průběh výběrového řízení na dodavatele projektu kanalizační přípojky  Kuřim-Podhoří 
I.etapa,podle předloženého protokolu. 
 
1155/98 
MZ schvaluje pronájem dokončovaných obecních podkrovních bytů na objektu Bezručova čtvrť 1116-18 dle 
veřejné nabídky MR č. 321/98. 
 
1156/98 
MZ schvaluje počínaje 1. 9. 1998 navýšení ceny prodávaných bytů v panelových domech na ulici Školní o 
částku vypočtenou dle vzorce (spoluvlastnický podíl                         v procentech  x  13.000,-Kč). 
 
1157/98 
MZ schvaluje poskytnutí půjček na bytovou výstavbu dle Vyhlášky Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování 
půjčky na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 dle návrhu. 
 
1158/98 
MZ schvaluje novelu vyhlášky o místních poplatcích. 
 
1159/98 
MZ bere na vědomí závěry výběrového řízení, stav finančního zajištění a schvaluje kupní smlouvu č. 26/98 
mezi Městem Kuřim a THT s.r.o., Polička na dodávku vozidla CAS K25 T815 4x4 dle výsledků výběrového 
řízení. 
 
1160/98 
MZ schvaluje návrh smluv na zabezpečení hasičské jednotky ve firmě zásahovou    jednotkou SDH Kuřim  
podle přílohy s úpravami dle zápisu 
 
1161/98 
MZ schvaluje odprodej CAS 25 Š 706 společnosti TOS KUŘIM - OS spol. s r.o. pro potřeby činnosti společné 
dobrovolné hasičské jednotky v areálu TOS. 
 
1162/98 
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MZ bere na vědomí zprávu o hospodaření v lesích města Kuřimi  
 
1163/98 
MZ schvaluje  převod  finančních  prostředků  pro  MŠ Kuřim - Komenského ve výši  10.182,- Kč  (uplatněný 
podnikatelský OBOLUS). 
 
1164/98 
MZ schvaluje  převod finančních prostředků na projekt  tenisových kurtů na ulici Havlíčkova, Kuřim, ve výši 
2.520,- Kč (uplatněný podnikatelský OBOLUS) 
 
1165/98 
MZ schvaluje převod finančních prostředků na nákup požárního vozidla ve výši 10.947,-Kč ( uplatněný 
podnikatelský OBOLUS) - p.Karel Dosoudil. 
 
1166/98 
MZ schvaluje převod 50ti tisíc Kč  na povodňové konto města Třebechovice pod Orebem. 
 
1167/98 
MZ souhlasí s posunutím termínu vrácení  splátky části půjčky ve výši 50.000,-Kč  obcí Hvozdec do 30.6.1999 
 
1168/98 
MZ schvaluje převod peněz dle  Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.1997 za II. čtvrtletí 1998 
1169/98 
MZ vyhlašuje další kolo výběrového řízení na poskytnuté příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti. Žádosti o příspěvek  lze podávat na podatelnu MěÚ Kuřim do 23.10.98. Nové smlouvy na příspěvky z 
fondu budou uzavírány na dobu 6ti měsíců od data podpisu smlouvy. 
 
1170/9 
MZ schvaluje v rámci oslav 28.října výrobu a instalaci plakety připomínající původní označení 
MASARYKOVA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V KUŘIMI na objektu ZŠ Komenského 
 
 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 21:15 hodin. 
 
 
 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 
                   starosta města 
 
V Kuřimi dne 28.9.1998 
Zapsala Koláčková 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 

 
 
 
Ing. Miloš Krupica        Mgr. Josef Zorník 
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