
 
Město  Kuřim 

 
Z Á P I S   09/98 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne  9.11.1998 v Klubu důchodců 

 
Přítomni :   Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 

RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica - zástupci starosty 
Dr.Ing.Jiří Marek, Ing.Hana Novotná, MUDr.Miluše Dvořáčková, PaedDr.David Holman, Jan 
Herman, Květoslava Múčková, MUDr.Zora Klírová, Hynek Krejčí, Vladislav Zejda, 
Ing.Antonín Jarušek, Ing.Jaromír Němec, Mgr.Josef Zorník,  Ing.arch.Miroslav Janča 

 
Omluveni :      J.Kobzinek 
 
Ověřovatelé :      Ing.M.Krupica,  Dr.Ing.J.Marek 
 
Návrhová komise : Ing.M.Janča, J.Herman 
 
Úvodem jednání MZ bylo přítomno 15 členů MZ. 
 
 
Program : 1.  Územní plán sídelního útvaru Kuřim 

2.  Majetkoprávní úkony 
3.  Výstavba města : fy Reve - výstavba  polyfunkč. domu, rozšíření fy AMP a Walter 

    -vydání stanoviska k dokumentaci EIA, geodet. zaměření Kuřimky 
4.  Bytová agenda 
5.  Finanční záležitosti : výsledky hospodaření města k 30.9.98, TJ Sokol - prominutí  

     poplatku, převod peněz za III. čtvrtletí, Obolus 
6.  Městské technické centrum Kuřim : Smlouva o nájmu, rozšíření činnosti, MTCK -  

      ukončení smluv. vztahu a pominutí 1,5 mil. 
7.  Fond na podporu kultur. a spolkové činnosti - schválení příspěvků - schválení  

            příspěvků 
8.  Různé . manž. Jarůškovi - žádost o prodej pozemku, SDH Kuřim - schválení smluv 

 
 
 

1. Územní plán sídelního útvaru Kuřim  

 
Přijaté usnesení : 1171/98 - MZ schvaluje Územní plán sídelního útvaru  Kuřim a schvaluje vyhlášku o 

závazných částech ÚP Města Kuřimi. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 

Městské zastupitelstvo Kuřimi schvaluje v souladu s § 26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování  a 
stavebním řádu ( stavební zákon), ve znění zákonů  č, 103/1990 Sb, č. 262/1992 Sb. a č. 43/1994 a v souladu s § 
36 odst. 1, písm. n zákona č. 410/1992 Sb. o obcích, územní plán sídelního útvaru ( dále ÚPN SÚ ) Kuřim. 
Územní plán nabývá platnosti dnem schválení pro celé katastrální území obce Kuřim. Územní plán stanovuje 
koncepci rozvoje na dobu do r. 2010. Přijetí tohoto usnesení předcházela kladná stanoviska orgánů státní správy, 
kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování. Ve výsledném návrhu byly respektovány i reálné 
požadavky a připomínky právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a občanů. 
Uplatněná stanoviska, připomínky a námitky byly vyhodnoceny. Způsob, jakým o nich bylo rozhodnuto, je 
uveden ve Zprávě o projednání návrhu územního plánu, která je nedílnou součástí dokladů o schválení ÚPN SÚ. 
Čistopis ÚPN SÚ byl ve smyslu Zprávy o projednání návrhu ÚPN SÚ upraven zpracovatelem, ing.arch. 
Zemánkem. Obec po schválení územního plánu vydá obecně závaznou vyhlášku, kterou se vyhlašuje závazná 
část územního plánu. Tato vyhláška je nedílnou součástí tohoto usnesení. Uložení, evidenci a poskytování 
schváleného územního plánu bude v souladu s § 19 vyhlášky č. 131/1998. 
 
    Vydáním  obecně  závazné vyhlášky  bude ukončen proces pořizování územního plánu a ÚPN SÚ Kuřimi 
nabývá platnosti pro celé katastrální území  Kuřimi. 
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                   Předkládá : ing.arch.V.Růžička 
                                                                                                          Vyřizuje: J.Haluzová  
 
Dr.Poledňák - vzhledem ke  skutečnosti, že se objevily  první návrhy na změnu ÚP, navrhuje  schválení termínu 
31.3.99, ke kterému by se shromaždovaly podněty ke změnám ÚP. 
 
Přijaté usnesení : 1172/98 - MZ stanoví termín  31.3.1999 k podání návrhů na I. změnu schváleného 

Územního plánu sídelního útvaru Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro  16 - schváleno 
 
V 19:10 se na jednání dostavil Ing.J.Němec - přítomno 16 členů MZ. 
 
 
 

2. Majetkoprávní úkony 
 
2.1. Ing. Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 - žádost o prodej části pozemku p.č. 391 a 

pozemku p.č. 399/2  v KÚ Kuřim (příl. č 7.2 ) 
 
Přijaté usnesení:  1173/98 - MZ schvaluje odprodej 2. části pozemku p.č. 399/2 a části cca 150m2 p.č. 391 k.ú. 

Kuřim Ing. Josefu Michlovi, Brno, Jabloňová 29 za cenu 500,-Kč/m2 pozemku včetně 
úhrady nákladů spojených s převodem a daně z převodu nemovitosti, s tím, že je třeba na 
pozemcích p.č. 391 a 399/2 zřídit věcné břemeno pro správce sítí. 

Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 3, zdrž.4 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi usn. č. 1131/98 z 17.8.1998 schválilo odprodej pozemku p.č. 399/4 a části pozemku 
p.č. 399/2 k.ú. Kuřim Ing. Josefu Michlovi bytem Brno, Jabloňová 29 za cenu 500,-/m2 pozemku včetně úhrady 
nákladů spojených s převodem a daně z převodu nemovitosti. Ing. Michl se proti tomuto usnesení odvolal, neboť 
v rozporu s původním záměrem mu nebyl schválen odprodej 2. části pozemku p.č. 399/2 a části cca 150m2 p.č. 
391 k.ú. Kuřim., které chce využít pro prodej novějších ojetých vozidel jako autobazar. S ohledem na v místě 
uložené sítě uvažuje u těchto pozemků s povrchovou úpravou ze zatravňovacích panelů a dále uvažuje s jejím  
oplocením. Bez těchto pozemků by nemohl uskutečnit svůj podnikatelský záměr a odkup již k odprodeji 
schválených pozemků by pro něho neměl smysl. Svoje stanovisko Ing. Michl prezentoval v komisi výstavby, 
konané dne 16.9.1998, a na základě jeho vysvětlení prodej výše uvedených pozemků komise doporučuje. 
Pozemek p.č. 399/2 - zast. pl., obč. vybavenost by mu tedy tímto usnesením spolu s usnesením č. 1131/98 z 
17.8.1998 byl odprodán celý - o výměře 2 889 m2, a dále část pozemku p.č.  391 ost. plocha - cca 150 m2 (nový 
GP pro oddělení pozemku dle žádosti Ing. Michla).  
V případě odprodeje výše uvedených pozemků bude třeba  zřídit věcné břemeno pro správce sítí . 
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 

 
 
 

3. Výstavba města 
 
3.1. Návrh výstavby polyfunkčního domu na náměstí 1.května v Kuřimi (příl. 2.2.) 
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Návrh na usnesení:  MZ konstatuje, že dispoziční a prostorové řešení podnikatelského záměru je v souladu s 

regulativy územního plánu a schvaluje základní podmínky dohody o následném využívání 
plochy  budoucího parkoviště. Dořešit je nutné dopravní situaci. 

 
Přijaté usnesení : 1174/98 - MZ konstatuje, že dispoziční a prostorové řešení podnikatelského záměru fy SPK 

s.r.o. Praha je v souladu s regulativy územního plánu a schvaluje záměr na adresný pronájem 
části pozemku na Náměstí 1.května firmě SPK s.r.o. Praha za podmínek a rozsahu uvedených 
v žádosti 

Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 2, zdrž.5 
 
Manažerem záměru, firmou EBM connect, spol. s r.o. Brno, Ing. Liborem Drápalem je předložen podnikatelský 
záměr na výstavbu polyfunkčního domu na nám. 1.května. V přízemí je navržen supermarket s potravinářským 
zbožím ( obchodní síť RÉVE), v druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy malometrážní nájemní byty 
(8-10). Řešení navazuje na již dříve projednávaný záměr jak v MZ, tak v komisi výstavby  vybudovat na místě 
zbořeniště  pana Tulka obchodní zařízení a ve spolupráci s investorskou firmou zajistit vybudování významné 
části plochy náměstí. Vstupem města by byl pouze za níže uvedených podmínek  pronájem pozemku na 
vybudování parkoviště. Předložen variantní návrh situace a axonometrie umístění objektu a  řešení úprav plochy 
náměstí pro parkování. Navrhované řešení je v souladu s regulativy územního plánu lokality. 
Návrh dohody o využití plochy náměstí pro využívání plochy parkoviště - základní body: 
-   pozemkově zůstane plocha náměstí, tj. odpočivné plochy, plocha zeleně a parkoviště  v majetku města   
-   investor se zavazuje na vlastní náklady provést výstavbu ploch parkoviště, jeho odvodnění a  osvětlení  
-   úklid plochy parkoviště zajistí vlastník stavby obchodního centra 
-   město Kuřim se zavazuje, že prostor parkoviště nebude omezen parkovacími automaty, 
    ev. nebude parkovné vybíráno jiným způsobem 
 -  případné využívání ploch parkoviště pro výroční trhy, městské slavnosti a pod.,bude provozovatelem a 

vlastníkem pozemku umožněn bezúplatně  
V další fázi,  tj. před požádáním o vydání úz. rozhodnutí bude nutné samosprávě předložit k vyjádření studii 
dopravně provozního řešení včetně vyřešení vlivu provozu na křižovatku ulic Tyršova, Tišnovská a Legionářská 
(světelná signalizace, ev. jiný způsob regulace provozu). 

Předkládá: ing.arch. V. Růžička   
Diskuze: 
Ing.Novotná se dotázala, jakou plochu náměstí bude parkoviště  zabírat, jaký  bude vztah k majetku parkoviště. 

Navrhuje projednání žádosti firmy SPK Praha odložit na příští zasedání MZ. 
J.Herman výstavbu parkovacích ploch na náměstí schvaluje - dolní část Kuřimi se potýká s akutním nedostatkem 

parkovacích míst. 
Ing.Drápal - krátce přestavil firmu a její záměr v Kuřimi  - SPK provozuje diskontní potravinářské prodejny, ve 

2. a 3. podlaží budovy  jsou plánovány malometrážní byty. Pozemek na parkoviště na náměstí mají 
zájem pronajmout na 15 let (na dobu životnosti parkoviště), počítají nejméně s 80 park. místy. Na 
otázku Ing.Novotné jakou plochu náměstí bude parkoviště zabírat nedokázal odpovědět - záměr 
nebyl tak široce rozpracován. 

Ing.Fikar - připomínkuje rozsáhlost plánovaných parkovacích  ploch na náměstí a malou výšku  budovy. 
Starosta - v regulativech pro náměstí 1.května není určena výška budov, parkovací plochy jsou  přiměřené 

prostoru. Parkovací  místa nebudou jen pro firemní účely ale  i pro veřejnost. Vystavěním 
velkoprodejny na náměstí vidí i přínos pro další obchodníky v tomto prostoru - (projíždějící si si 
nakoupí i v jiných obchodech). 

Ing.Němec souhlasí s názorem starosty. 
V.Zejda - dle  ÚP je vše v pořádku, ale MZ již dříve mělo výhrady k diskontnímu prodeji na náměstí. Navrhuje 

projednání odložit s tím, aby se záměr mohl projednat  v komisi výstavby. Hlasování se zdrží. 
Dr.Poledňák - souhlasí se schválením záměru na využití prostoru náměstí. 
MUDr.Dvořáčková a Ing.Krupica rovněž s postavením diskontní prodejny na náměstí nesouhlasí 
 
 
 
3.2. Rozšíření závodu AMP - vydání stanoviska k dokumentaci E.I.A (příloha č. 2.1. ) 
 
Návrh usnesení :  MZ dává kladné stanovisko k dokumentaci E.I.A. zpracovanou pro rozšíření závodu AMP 

Czech s.r.o. 
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Přijaté usnesení : 1175/98 - MZ nemá připomínek k dokumentaci E.I.A. zpracované pro rozšíření závodu 
AMP Czech s.r.o. 

Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 
 
Majitelé AMP Czech s.r.o. rozhodli o zahájení příprav spojených s rozšířením výrobních kapacit závodu o cca 
200%. Na základě tohoto rozhodnutí bude závod rozšířen o dvě nové výrobní haly 56x120m, druhý 
vysokoregálový sklad 42x15m a obchodní sklad 33x16m. Dále bude rozšířena parkoviště o 230 stání. Celý 
záměr rozšíření výrobních kapacit AMP Czech s.r.o. proběhne na pozemcích ve vlastnictví AMP Czech s.r.o.  
S ohledem na skutečnost, že původní stavba podléhala projednání podle zákona 244/92 Sb., o posuzování vlivu 
staveb na životní prostředí podléhá i jakákoliv přístavba novému projednání podle výše uvedeného zákona. 
Elektrolytická pokovovací linka kontaktů - galvanovna se nebude v přístavbě dále rozšiřovat. Předložená 
dokumentace předkládá a dokumentuje jednotlivé vlivy na životní prostředí. Zjištěné dopady  a vlivy závodu 
AMP Czech s.r.o. na životní prostředí budou po jeho rozšíření minimální a nepřesáhnou přípustné limity 
povolení platných právních předpisů - viz. závěrečné stanovisko zpracovatele dokumentace. 
Dokumentace E.I.A. je k nahlédnutí v kanceláři ŽP - ing. Hamřík. 
 
V.Zejda  se domnívá, že  zpevněné plochy AMP budou mít vliv na n-letou vodu v Kuřimi a v této souvislosti se 

dotázal Doc. Nováka, zda je AMP ochotno podílet se na  výstavbě retenční nádrže. 
Doc.L.Novák - rozšíření firmy AMP nemá vliv na n-letou vodu (ani na existenci retenční nádrže), ale firma je 

ochotna podílet se na výstavbě tělesa hráze např.složením vytěžené zeminy ze stavby AMP na 
místě hráze. 

Závěrem diskuze krátce poděkoval městu ředitel kuřimského závodu AMP p.Sachs za vstřícný přístup při 
realizaci  výstavby provozu. Konstatoval, že v současné době se počítá s cca 3-násobným rozšířením závodu. 
Termín přesného zahájení prací není prozatím stanoven. Chtěli by městu pomoci i při koupi požárního vozidla -  
poskytnutím příspěvku  500 tis.  
 
 
 
3.3.  Rozšíření závodu Walter s.r.o. v Kuřimi - vydání stanoviska k dokumentaci E.I.A  
 
Návrh usnesení: MZ dává kladné stanovisko k dokumentace EIA, zpracovanou pro rozšíření závodu WALTER 

s.r.o. Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 1176/98 - MZ nemá připomínek k dokumentace EIA, zpracované pro rozšíření závodu 

WALTER s.r.o. Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.3 
 
S ohledem na skutečnost, že se předpokládá v roce 1999, že dojde k vyčerpání všech plošných rezerv a 
výrobních kapacit stávajícího závodu (který nepodléhá hodnocení EIA), připravuje Walter s.r..o. program jeho 
rozšíření ve dvou etapách, přičemž výrobně-montážní program pro rozšíření bude totožný jako ve stávající hale. 
Jelikož plocha nových hal a doprovodných staveb činí souhrnem cca 500 m2, jde o stavbu podléhající 
povinnému posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu přílohy č.2 zákona č. 244/1992 Sb.. Rozsah a obsah 
předkládané dokumentace, ohodnocení vlivů na životní prostředí odpovídá požadavkům  přílohy č. 3 výše 
citovaného zákona.  
Veřejné nahlédnutí bylo umožněno po dobu 30-ti kalendářních dnů, a to od 7.10.1998 do 9.11.1998.  V této lhůtě 
bylo možno  uplatnit k dokumentaci písemné vyjádření. Ve stanovené lhůtě nebyla uplatněna žádná připomínka.  

 
Předkládá: Ing. Arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje:   Ing. Jaroslav Hamřík 

 
 
Diskuze : 
Ing.Novotná se odmítá vyjádřit k tak závažnému materiálu, aniž by měla možnost jej řádně prostudovat (byl 

rozdán před začátkem jednání MZ). 
Starosta vysvětlil, že materiál nebyl rozeslán omylem - Ing,.Hamřík materiál nepředložil včas. 
Doc.Novák - rozšíření závodu Walter nemá vliv na  životní prostředí. 
 
Přestávka 18:40 - 18:55 hodin. 
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3.4.  Cenová nabídka geodetického zaměření toku Kuřimka (příl. č. 2.3.) 
 
Přijaté usnesení : 1177/98 - MZ schvaluje cenovou nabídku geodetické kanceláře Ing.Hanzl Brno ke 

geodetickému zaměření Kuřimky pro návrh zkapacitnění toku 
 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
V přehledu úkolů výstavby města schválených MZ k realizaci je pod bodem 20 - priorita 2 uvedena stavba 
retenční nádrže. V současné době je na základě výsledků výběrového řízení u projekční kancelář Ing.Bajer Brno 
zadána projektová dokumentace hráze suché retenční nádrže ve stupni pro ÚŘ. Pro definování zátopového území 
v povodí Kuřimky průchodem n-letých vod a návrhu opatření  ke zkapacitnění Kuřimky je nutné provést 
geodetické zaměření toku od hráze suché retenční nádrže po objekt ČOV.  Na provedení nezbytného rozsahu 
geodet. zaměření toku předložila geodetic. kancelář Ing.Hanzl Brno cenovou nabídku ve výši 79.800,-Kč 
v.č.DPH.  
Odbor výstavy  doporučuje výše uvedenou cenovou nabídku akceptovat. 
 
        Předkládá  a vyřizuje : P.Kříž 
 
Ing.Jarůšek - o průtok řeky Moravy se staralo „Povodí Moravy“. Proč se o to má starat Kuřim? 
Starosta - pokud si údržbu  město neprovede samo, tak ji mít nebude - „povodí“ se potýká s nedostatkem 

finančích prostředků. 
 
 
 

4. Bytová agenda 
 
4.1. Vlasta Kalašová, Bezručova 844 - uzavření nájemní smlouvy  (příloha 3.1) 
 
Přijaté usnesení : 1178/98 - MZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 844/5 ul.Bezručova v Kuřimi s 

p.Vlastou Kalašovou namísto p.Ladislava Pokorného 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
V době trvání manželství Ladislava a Vlasty Pokorných tito užívali společně dvoupokojový byt na ul.Bezručova 
844.  Po rozvodu manželství  bylo stanoveno, že p.Vlasta Kalašová (Pokorná) je povinna  předmětný byt opustit 
po zajištění náhradního bytu. V mezidobí oba  účastníci  uzavřeli nová manželství. 
Současná situace je taková, že p.Vlasta Kalašová užívá byt na ul.Bezručova 844 (není v možnostech jejího 
bývalého manžela náhradní byt zajistit) bez právního titulu a nová rodina p.Pokorného užívá jiný byt.Vztah mezi 
účastníky se k dnešnímu dni natolik upravil, že jsou  schopni svůj vztah k bytu  řešit. Žádají město, aby uzavřelo 
nájemní smlouvu na  předmětný byt č.5 s p.Vlastou Kalašovou, jež  stejně užívá, čímž se vyřeší stávající patová 
situace, aniž by město  oslabilo svůj bytový fond. 

 
        Předkládá : MR usn. 380/98. 

        K vyřízení : SO, Malá 
 
 
 
 
4.2.  Další půjčky z FRB vlastníkům bytů na ul. Školní 
 
Přijaté usnesení: 1179/98 - MZ schvaluje příslib budoucího poskytnutí půjčky 29.000,- Kč v příštím kole 

poskytování půjček z FRB těm z vlastníků bytů na ul. Školní, kteří do 15. prosince doplatí 
zbytek svého podílu na rekonstrukci topného systému. 

Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Při minulém kole poskytování půjček z FRB byli vyzváni vlastníci bytů v panelových domech na ulici Školní, 
aby si požádali o půjčku a pomocí této půjčky uhradili zčásti svůj podíl na rekonstrukci topného systému. I stalo 
se, že některé výzva minula, nebo jí nepřikládali význam a jiní si byt zakoupili v mezidobí od okamžiku 
poskytování půjček do doby realizace opravy. Jinými slovy v několika (cca 5) případech se dostavili na MěÚ 
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vlastníci, kteří zpravidla nezpochybňují svůj podíl na opravách, ale uvádí, že nejsou schopni v této době doplatit 
dlužnou částku neboť se vydali z peněz na koupi bytu a potřebnou hotovost nemají.  Navrhuji abychom z těchto 
lidí nedělali dlužníky a na zastupitelstvu přijali výše uvedený příslib. Snížením půjčené částky o 1 tis. korun 
vzniká městu jakýsi malý úrok za odložení platby. Předpokládám, že nové kolo poskytování půjček z FRB by 
mohlo proběhnout někdy v březnu 99. 
        Předkládá: MR usn.  392/98 
        K vyřízení: FO , SB, ŽÚ 
 
 
 
4.3. Žádost o dodatečné posouzení žádosti p. Aleny Hokrové o půjčku na novou bytovou 

výstavbu dle vyhl. Města  Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjček na bytovou výstavbu    
 
Přijaté usnesení: 1180/98 - MZ schvaluje  žádost p. Aleny Hokrové, bytem Kuřim, nám.1.května 1306 o 

poskytnutí půjčky na novou bytovou výstavbu dle vyhl. Města Kuřimi č. 4/97 o 
poskytování půjček na bytovou výstavbu. 

Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.4 
 
Dne 5.10. 1998 se dostavila na SO MěÚ p. Alena Hokrová, bytem Kuřim, nám. 1. května 1306, s dotazem, jestli 
jí na základě její žádosti, podané dne 15.9.1998, byla poskytnuta půjčka na novou bytovou výstavbu. Po šetření 
v této věci bylo zjištěno, že její žádost o půjčku mezi ostatními žádostmi není, ani nefiguruje v záznamech, 
vedených průběžně o doručovaných žádostech o půjčku, a tudíž nebyla předložena ke schválení MZ. Následně - 
při přípravě smlouvy s jiným žadatelem byla tato kompletní žádost nalezena zasunutá ve znaleckém posudku na 
nemovitost onoho žadatele.  
    Z tohoto důvodu byla celá záležitost dána k posouzení MR, která svým usnesením č. 376/98 doporučuje MZ 
žádost p Aleny Hokrové dodatečně posoudit. Tato žadatelka svoji kompletní žádost předložila řádně a v termínu 
stanoveném ve vyhlášeném výběrovém řízení a splňuje všechny podmínky pro poskytnutí jí požadované půjčky 
na bytovou výstavbu ve výši 200.000,- Kč na vybudování nového bytu vestavbou do půdních prostor v bytovém 
domě č.p. 872,873 na ul. Jungmannova v Kuřimi. Příjmy žadatelky a společně posuzovaných osob dostačují na 
bezproblémové splácení půjčky. Půjčku chtějí zajišťovat formou zástavního práva k nemovitosti - rodinnému 
domu v obci Soběšice okr. Klatovy v odhadní ceně Kč 205.997,- ve vlastnictví rodičů manžela žadatelky. 
Majitelé této nemovitosti s tím souhlasí. 
        Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
        Vyřizuje   : J.Němcová 
 
 
 
4.4. Rekonstrukce elektroinstalace ve společných prostorách bytového domu 

Jungmannova 912. 
 
Přijaté usnesení: 1181/98 - MZ souhlasí s příspěvkem 50%  nákladů z podpůrného fondu vlastníků bytu na GO 

elektroinstalace bytového domu Jungmannova 912. 
 
Přijaté usnesení : 1182/98 - MZ ukládá MR přepracovat koncepci Podpůrného fondu vlastníků bytů na Fond k 

poskytování půjček  vlastníkům bytů 
 
Hlasováno o obou návrzích : pro 13, proti 2, zdrž.1 
 
Na shromáždění vlastníků bytového domu Jungmannova 912 (spoluvlastnický podíl města je 12,65% - l byt) se 
vlastníci dohodli na rekonstrukci elektroinstalace ve společných prostorách domu, protože neustále docházelo 
k závadám v osvětlení chodeb. Náklady činí 71.497,20 Kč. Společenství vzniklo v srpnu 1996 a tvoří jej 7 
vlastníků. K 1.9.1998 je ve fondu údržby 27.000,- Kč. Od roku 1993 na domě byly provedeny  nátěry oken /v 
r.1995/ - náklad 19.403,- Kč a v souvislosti s půdní vestavbou byla vyměněna střešní krytina - zařazeno do  
 
investic města 250.000,- Kč. MR usnesením č.382/98 ze dne 13.10.1998 doporučila  schválit 50% příspěvek 
z podpůrného fondu vlastníků bytů. 
       Předkládá : RNDr.Poledňák 
       Vyřizuje   : Coufalová - správa bytů 
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4.5. Žádost o prominutí penále za opožděné platby nájemného manž.Tlamkových, Na 

Loučkách 1205 (příloha 3.4.a) 
 
Staženo z jednání. 
Manželé Tlamkovi dlužili za nájemné, zálohy na služby a vyúčtování 1996 částku 19.844,- Kč, kterou pan 
Tlamka po několika upomínkách jednorázově uhradil. Poplatek z prodlení dle §2 nařízení vlády č.142/1994 činí 
6.906,- Kč.  
V současné době užívá byt paní Tlamková,  která dluží nájemné a zálohy za služby spojené s užíváním bytu za 
8/1998. Platbu za 7/1998 uhradila až 24.9.1998. Správa bytů nedoporučuje prominutí poplatku z prodlení, 
protože další platby nejsou řádně placeny.  
       Předkládá a vyřizuje: Coufalová D.-správa bytů 
 
        
 
4.6. Žádost o prominutí penále za opožděné platby nájemného manž.Klíčníkových, Na 

Královkách  901  (příloha 3.4.b ) 
 
Přijaté usnesení: 1183/98 - MZ neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za opožděné platby manž. 

Klíčníkovým, Kuřim, Na Královkách 901 
Hlasováno o návrhu : pro 9, zdrž. 7 
 
Manželé Klíčníkovi dlužili za nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu 8.522,-Kč, které jednorázově 
uhradili po první upomínce. Poplatek z prodlení dle §2 nařízení vlády č.142/1994 činí 5.914,- Kč. 
Dlužná částka byla z bytu Školní 853. Manž.Klíčníkovi se zůčastnili výběrového řízení na výměnu bytu Na 
Královkách 901, za který uhradili vyšší částku /bylo více zájemců/.  
Protože při výměně bytu na základě výběrového řízení uhradili manž.Klíčníkovi vyšší částku, správa bytů 
doporučuje prominutí poplatku z prodlení. 
       Předkládá a vyřizuje: Coufalová D.-správa bytů 
 
Dr.Holman navrhuje neschválit prominutí poplatku z prodlení.  
 
 
 
4.7  Směna obecních bytů dle § 715 OZ 

- byt č. 856/8.1- nájemce Vašák Petr 
- byt č. 820/1 - vlastník Město Kuřim - uvolněný obecní byt 

 
Přijaté usnesení : 1184/98 - MZ schvaluje směnu bytu č. 856/8.1 na ul. Školní za byt č. 820/1 na ul.  

Zborovská v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Pan Petr Vašák byl požádán, zda by nebyl ochoten směnit půli garsoniery č. 856/8.1 na ul. Školní, které je 
nájemcem za uvolněný obecní byt č. 820/1 na ul. Zborovská. Město by touto směnou získalo standardní 
dvoupokojový byt. Pan Vašák  s touto směnou souhlasí. 
        Předkládá : RNDr. Igor Poledňák  
        Vyřizuje   : SO - L. Malá 
 
 
 
4.8.. Obsazení volné obytné jednotky v Penzionu pro důchodce Kuřim (příl. 7.3 ) 
 
Přijaté usnesení : 1185/98 - MZ schvaluje  přijetí  paní  Květoslavy  Řádkové  do  Penzionu  pro  důchodce 

v Kuřimi při splnění podmínek stanovených vyhl. č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 
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Odchodem pana Samka z DPD do domova důchodců  se od 5.11.1998 uvolnila jednolůžková obytná jednotka. 
Podle aktuálního pořadníku uchazečů o umístění v Penzionu pro důchodce v Kuřimi předkládá odbor sociálních 
věcí návrh na obsazení volného místa paní Květoslavu Řádkovou, nar. 3.5.1921, bytem Kuřim, Tišnovská 222. 
Žadatelka žije osaměle v rodinném domku, který vlastní její vnučka. Vzhledem ke svému věku a zdravotnímu 
stavu není již schopna domek udržovat. Podle vyjádření lékaře splňuje podmínky pro umístění v penzionu. 
Protože v současné době není znám termín nejbližšího zasedání měst. rady, předkládá OSV tento návrh ke 
schválení městskému zastupitelstvu. 

Předkládá: Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                                                                                              Vyřizuje: OSV - Jitka Navrátilová   
 
 

5. Finanční záležitosti 
 
5 .1. Výsledky hospodaření města Kuřimi  k 30.9.1998. 
 
Přijaté usnesení: 1186/98 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi  k 30.9.1998. 
 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Příjmy        76 549 tis.Kč 
Výdaje     82 699 tis.Kč 
Výsledek hospodaření   - 6 150 tis.Kč 
Přebytek hospodaření z minulých období 38 827 tis.Kč 
Financování     -   246 tis.Kč 
Výsledek hospodaření celkem  32 431 tis.Kč 
Stav účtů města Kuřim k 30.9.1998 23 201 tis.Kč 
 
Rozdíl mezi stavem účtů města a výsledkem hospodaření je vlivem půjček, pohledávek a závazků města 
k ostatním subjektům. 
       Předkládá: ing.arch. Vladislav Růžička 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
 
 
5.2. Žádost  o prominutí úhrady nákladů spojených se  směnou pozemků mezi TJ    

SOKOL a Městem Kuřim (příl. 4.2.) 
 
Přijaté usnesení : 1187/98 - MZ schvaluje  TJ SOKOL Kuřim prominutí úhrady nákladů  ve výši  Kč 9.126,- 

Kč spojených se směnou pozemků mezi TJ SOKOL Kuřim a městem Kuřim dle usnesení MZ 
č. 1014/94 a 1036/96 

Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 
 
Městský úřad obdržel dopis, v němž TJ SOKOL Kuřim žádá o prominutí úhrady nákladů  ve výši  Kč 9.126,- 
(t,j, 50 % všech vynaložených nákladů) spojených se směnou pozemků mezi TJ SOKOL Kuřim         a městem 
Kuřim dle usnesení MZ č. 1014/94 a 1036/96.  
MR svým usnesením č. 396/98 doporučuje MZ prominout TJ SOKOL  Kuřim Kč 9.126,- za úřední úkony 
spojené s navrácením pozemku dle usnesení MZ č. 1014/94. 
SO upozorňuje, že k citovanému usnesení č. 1014/94 bylo přijato ještě usnesení č. 1036/96, které přijaté 
usnesení rozšiřuje a navrácení pozemku mění na  vzájemnou směnu pozemků mezi TJ SOKOL Kuřim  a městem 
Kuřim. Vzhledem k tomu, že směna pozemků mezi TJ SOKOL Kuřim  a městem Kuřim se děje bez cenového 
vyrovnání, a přitom město Kuřim přenechává pozemky o výměře 1.331 m2 v odhad. ceně 85.640,- Kč a TJ 
SOKOL Kuřim přenechává pozemky o celkové výměře 472 m2 v odhadní ceně Kč 40.390,-, bylo by dle názoru 
SO žádoucí, aby se TJ SOKOL podílela alespoň na úhradě nákladů spojených s převodem, s čímž TJ SOKOL 
původně souhlasila.. 
Vzhledem k nízkým příjmům města (daňová výtěžnost atd) FO nedoporučuje nadále poskytovat podobné úlevy. 

 
Předkládá: Ing.arch. Vladislav Růžička 
Vyřizuje: Ing. Němcová D. 
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Ing.Kotek (za TJ SOKOL) - vysvětlil důvody směny pozemků - směnou pozemků bylo sledováno scelení. 
J.Herman vyjádřil nespokojenost se stavem pozemků v blízkosti sokolovny v majetku TJ. 
Ing.Kotek - SOKOL má zájem pozemek upravit, ale potýká se s nedostatkem finanč. prostředků. 
 
 
 
5.3.  Převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.97  

za III. čtvrtletí 1998 (příloha 4.3) 
 
Přijaté usnesení : 1188/98 - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 

30.6.97 za III. čtvrtletí 1998 dle přílohy. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Převod peněz členům komisí, MR a MZ za 3. čtvrtletí činí celkem 33.080,-Kč. 
 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
 
 
5.4. Program podnikatelský OBOLUS (příloha č. 4.4) 
 
Přijaté usnesení: 1189/98 - MZ schvaluje  převod  finančních  prostředků  pro Městský dům dětí a mládeže 

Kuřim ve výši  2386,- Kč  /OBOLUS / 
                             1190/98 - MZ schvaluje převod  finančních prostředků pro Kynologický klub Kuřim  ve výši 

2938,- Kč a 3235,- Kč /OBOLUS/  
                             1191/98 - MZ schvaluje užití finančních prostředků  ve výši 5000,-Kč na zabezpečení obecní 

parcely č. 1039 proti sesuvům. Současně bere na vědomí nabídku podnikatele 
p. Aleše Brychty dofinancovat uvedenou akci formou sponzorského daru. 

Hlasováno o návrhu : pro 16 
Předkládá: RNDr. Igor Poledňák  

                                              Vyřizuje: FO, ŽÚ 
 
 

6.  Městské technické centrum Kuřim 
 
6.1. Smlouva o pronájmu (příloha 5.1.) 
 
Přijaté usnesení: 1192/98 - MZ schvaluje text smlouvy o pronájmu souboru věcí movitých a nemovitých 

MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU KUŘIM, spol. s r.o.  
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 
 
MZ schválilo pronájem souboru věcí movitých a nemovitých MĚSTSKÉMU TECHNICKÉMU CENTRU 
KUŘIM, spol. s r.o., dále cenu za užívání TKR v našem městě a nastínilo ustanovení smlouvy o pronájmu 
majetku města MTCK. Vzhledem k tomu, že MTCK nebude odepisovat majetek města (nedostatek finančních 
prostředků), je ve smlouvě za kotven bod 5.2., kdy součástí ceny za nájem jsou finanční prostředky určené na 
investice do TKR. 
Ing.Janča žádá, aby  přílohou smlouvy o pronájmu byla inventarizace majetku - schváleno. 
 
 
 
6.2. Rozšíření činnosti MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA KUŘIM, spol.  
        s .r.o.  
 
Přijaté usnesení: 1193/98 - MZ schvaluje rozšíření činnosti MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA 

KUŘIM, spol. s .r.o.  o : 
 montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 
 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  
 údržbu a  opravy majetku města 

 9



Hlasováno o návrhu : pro 10, proti 2, zdrž.4 
 
MTCK navrhlo MR zajištění správy HW a SW na MěÚ Kuřim - MR tento návrh akceptovala. Dále MTCK žádá 
o rozšíření podnikatelské činnosti v obchodní oblasti. 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
Diskuze: 
Oproti původnímu návrhu usnesení, předkládá jednatel MTCK p.Z.Kříž žádost o rozšíření činnosti MTCK ještě  
o údržbu a opravu majetku města. 
Ing.Krupica - nesouhlasí , domnívá se, že k tomu nebude mít MTCK dostatek finančních prostředků. 
Z.Kříž - MTCK  zásoby držet nebude a  montáží vč. oprav výpočetní techniky pro město i školy se ušetří  (rabat 

zůstane ve městě). Technika bude mít k dispozici. 
 
V 19:40 se vzdálil Dr.Poledňák - 15 členů MZ. 
 
 
 
6.3.  Ukončení smluvního vztahu s firmou KTVM Velké Meziříčí, spol. s r.o. 
 
Přijaté usnesení : 1194/98 - MZ souhlasí s ukončením smluvního vztahu na výstavbu TKR s firmou KTVM 

Velké Meziříčí, spol. s r.o. 
 
Přijaté usnesení : 1195/98 - MZ schvaluje zrušení penalizační faktury ve výši 1.524.500,- Kč a tím i upuštění 

od vymáhání této částky od firmy KTVM Velké Meziříčí, s.r.o. 
Hlasováno o obou návrzích : pro 15 
 
Již dne 28.9. tohoto roku byl jednání MZ předložen návrh MR na ukončení smluvního vztahu s firmou KTVM 
Velké Meziříčí, spol. s r.o., která ve funkci vyššího dodavatele zabezpečovala výstavbu TKR. MZ nepřijalo k 
předloženému návrhu žádné usnesení a to s ohledem na protinávrh zastupitele pana Ing. Jarůška, který 
požadoval, aby při této příležitosti byl řešen i problém pohledávek jeho firmy JAR-ING, spol. s r.o. (provádějící 
v subdodávce zemní práce pro firmu KTVM Velké Meziříčí, spol. s r.o.). S ohledem na tuto okolnost se Městský 
úřad Kuřim znovu zabýval touto problematikou. Dne 27.10. tohoto roku bylo z iniciativy Městského úřadu 
Kuřim uskutečněno jednání jednatelů zmíněných firem. Výsledkem tohoto jednání je vzájemná dohoda všech 
zúčastněných stran podložená jednoznačnými písemnými dohodami a prohlášeními, že jejich splněním neexistují 
mezi stranami zúčastněnými na výstavbě TKR žádné sporné problémy ani pohledávky. Prohlášení jednatele 
firmy JAR-ING, spol. s r.o., zastupitele Ing. Jarůška obsahuje současně návrh na stažení jeho protinávrhu, který 
uplatnil na zmíněném jednání dne 28.9.1998 a to v celém jeho rozsahu. 
 

                Předkládá : Ing. František Veselý 
 
Ing.Jarůšek informoval, že v době od posledního MZ mezi firmou JAR-ING a KTVM došlo k jednání a 

kompromisnímu řešení při vyřízení vzájemných pohledávek. Podporuje návrh města  na ukončení  
smluvního vztahu. 

J.Herman se otázal na důvod vystavení penalizační faktury. 
Starosta - penále bylo vystaveno za nedodržení lhůt při výstavbě TKR. 
V.Zejda - domnívá se, že penalizač. faktura by byla nedobytná - došlo i k nedostatkům projektové práce města. 
 
 
 

7. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti  
 
7.1. Schválení příspěvků (příloha č.6.1) 
 
Přijaté usnesení : 1196/98 - MZ schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové 

činnosti dle doporučení komise se změnami  
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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Dne 28.9.1998  MZ vyhlásilo usn. 1169/98 další kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvků z KF. Jednání 
komise se uskutečnilo dne 27.10.98 za přítomnosti p.R.Ekla (předsedy), J. Brabce, N.Chocholáčové, A.Kadlece 
a H.Krejčího. 
Výsledky jednání komise jsou přílohou. 
O žádostech předsedy komise p.R.Ekla (příspěvek na Kuřimský míčový pětiboj) a p.A.Kadlece o přípěvek z na 
pořízení videozáznamů musí samostatně rozhodnout MZ. 
 
        Předkládá : E.Ekl, předseda komise KF 
        Vyřizuje :   D.Stražovská 
 
K návrhům výběrové  komise  KF byly vzneseny připomínky ze strany Dr.J.Marka (za Jednotu Orla) a 
Dr.I.Poledňáka (žádost o zakoupení betonových stolů na stolní tenis). O těchto žádostech spolu s žádosti E..Ekla  
a A.Kadlece  MZ hlasovalo samostatně : 
Poskytnutí  příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti : 

 - Jednotě Orel poskytnout  příspěvek ve výši 25.845,- Kč dle žádosti - pro 13, zdrž.3 
 - Mgr.H.Burianové a RNDr.I.Poledňákovi poskytnout příspěvek na pořízení dvou betonových  

stolů   na stolní tenis - pro 14, zdrž2 
    - p.R.Eklovi poskytnout příspěvek 2.000,-Kč na Kuřimský míčový pětiboj - pro 16 
        - Firmě  KOTVA  K.A.  poskytnout příspěvek dle žádosti vyjma bodu 3 - pro 14, zdrž. 2 

 
Další připomínky : 
J.Herman - navrhuje odložit žádost  o příspěvek SOŠ a SPŠ TOS Kuřim na výrobu pódia na nádvoří zámku. 
Ing.Novotná - peníze budou využity pro nákup materiálu a na přípravné práce. 
Jiří Brabec (člen výběrové komise  KF) - toto pódium bude půjčováno zájemcům o pořádání kulturních akcí. 
J.Herman žádá, aby bylo bezplatné půjčování pódia  zapracováno do smlouvy. 
Dr.Holman - u p.Ekla jsou k dispozici veřejnosti i startovní čísla i poháry. 
 
 
Dodatečné žádosti o příspěvek z KF 
Dále Dr.D.Holman žádá  přípěvek z KF ve výši 35.000,- Kč na pořízení  pohárů do sportovních soutěží. 
 
Přijaté usnesení : 1197/98 - MZ  schvaluje užití 35.000,- Kč  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti  

na nákup sportovních pohárů, které město věnuje v příštím roce při pořádání sportovních 
soutěží. 

Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 1, zdrž.4 
 
 
Starosta předkládá  návrh na schválení příspěvku na uspořádání plesů a společenských akcí v Kulturním domě v 

sezóně  1998/99 
Přijaté usnesení : 1198/98 - MZ  schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-Kč z Fondu na podporu 

kulturní a spolkové činnosti na pořádání společenských akcí v Kulturním domě v Kuřimi 
v sezóně 1998/99 

 
 
 

8. Různé 
 
8.1. Manž. Eva a Ant.Jarůškovi - žádost o odprodej pozemků na Nám.1.května (příl. 7.1) 
 
Manželé Jarůškovi jsou majitelé pozemků mezi ul.Zahradní a Nám.1.května, parc.č. 295 a 296 k.ú.Kuřim, které 
koupili od soukromých vlastníků za účelem plánované výstavby polyfunkčních domů na Nám. 1. května. Z 
důvodů rozšíření staveb. místa žádají město o prodej přilehlé parc.č.293/5. 
 
Ing.Jarůšek se vyjádřil k důvodům žádosti. Na dotaz, proč ještě nezahájil stavbu odpověděl, že  výstavba naráží 

na komplikované majetkoprávní vztahy k pozemku. 
Ing.Fikar potvrdil, že výstavba je komplikovaná, ne však nemožná -  stavěl na náměstí 1. května s kaucí 1000,- 

Kč/m2 pozemku s tím, že pozemek bude prodán až po dostavbě 1. podlaží domu - podmínka proti 
možným spekulacím s pozemkem. 
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Dr.Poledňák navrhuje Ing.Jarůškovi  uzavření nové smlouvy s městem, v níž se zaváže stavět do určitého 
termínu, nebo naopak své pozemky na náměstí prodat městu.  

Ing.Jarůšek s těmito návrhy kategoricky nesouhlasí a žádá  přímý prodej. 
V.Zejda - v případě, že by byl pozemek přímo prodán manž. Jarůškovým podává návrh, aby za stejných 

podmínek  a přímo byl prodán i dalšímu zájemci  p.Markovi. 
 
Návrh na usnesení Ing.Jarůška : MZ souhlasí s přímým prodejem parc. č. 293/5 dle smlouvy o budoucí kupní 

smlouvě manž. Evě a Antonínu Jarůškovým  
Hlasováno o návrhu : pro 4, proti 8, zdrž.4 
 
V.Zejda svůj předchozí návrh stahuje. 
 
Ve 20:40 se vzdálil Dr.Poledňák - přítomno 15 členů MZ. 
 
 
 
8.2.  SDH Kuřim - smlouvy  (příl. 7.4) 
 
Přijaté usnesení: 1199/98 - MZ schvaluje úpravu návrhu Smlouvy  na zabezpečení hasičské jednotky ve firmě 

zásahovou  jednotkou SDH Kuřim a vzor Mandátní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 1200/98 -  MZ schvaluje smlouvu na 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 obou návrzích současně : pro 15 
 
Návrhy smluv („o zabezpečení hasičské jednotky ve firmě“ a „Mandátní smlouvy“ byly konzultovány 
s ředitelstvím Finančního úřadu Brno-venkov. Úpravy provedené ve smlouvě (a) jsou v souladu s platnými 
daňovými zákony. Doporučeno bylo dále Finančním úřadem řešit danou problematiku formou mandátní 
smlouvy (b) na zveřejnění reklamy nebo umístění loga firmy na cisternovém vozidle, tedy formou reklamy. O 
oba návrhy smluv nás požádal  Finanční úřad, který má zájem na  využití těchto návrhů v obdobných případech. 
Městskému zastupitelstvu je předložen návrh kupní smlouvy na odprodej staré CAS společnosti TOS KUŘIM - 
OS spol. s r.o. dle již dříve schválených podmínek. 

Předkládají:  ing.arch.Vladislav Růžička 
                                            Jan Herman - starosta SDH 
                                                                                                           Vyřizuje: Mgr. Marie Plšková 
 
J.Herman předkládá v průběhu jednání  úpravy v textu Smlouvy o zabezpečení hasičské jednotky ve firmě : 
1)  Čl I  bod 1 - .....je nad rámec  finančních možností zřizovatele společné hasičské jednotky. 
2)  IV - vložit bod 2 - Přílohou této smlouvy je vyjádření okresního požárního rady Brno-venkovo nezbytnosti  

zřízení této jednotky 
 
 
 
8.3. Silnice Brno s.r.o, Dukelská 34 -  žádost  o odprodej pozemků 
 
Dopisem starostovi a.s.Silnice Brno požádaly starostu, aby byla znovu projednána jejich žádost na odprodej 
pozemků přilehlých k obalovně z důvodu rozšíření kapacit - především skladových prostor. Informovaly, že  
odprodejem pozemků nebudou podniknuty aktivity, které by měli vliv na životní prostředí. Silnice Brno žádali  o 
odprodej pozemků za cenu 40,-Kč. 
 
V.Zejda nedoporučuje žádost nyní řešit, nejedná se pouze o koupi pozemku ale i o změnu ÚP. Nikdo nebyl včas 

seznámen se záměrem využití pozemku. 
 
Návrh usnesení : MZ schvaluje záměr na adresný odprodej pozemku parc. č. 3430/3 k.ú.Kuřim o vým. 2212 m2, 

pozemku p.č. 3430/4 k.ú.Kuřim o vým. 168m2 a pozemku p.č. 3430/1 k.ú.Kuřim o vým. 
14989 m2 (celková vým 17.369m2) společnosti  s  ručením omezeným Silnice Brno, Dukelská  
34 k rozšíření  stávajícího areálu obalovny za cenu 100,-Kč/m2 pozemku   s podmínkou  
zachování stávající příjezdové komunikace k Opálence. Realizace  záměru je podmíněna 
změnou ÚP 

Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 3, zdrž.6 - neschváleno 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení :  
 
1171/98 - MZ schvaluje Územní plán sídelního útvaru  Kuřim a schvaluje vyhlášku o závazných částech ÚP 
Města Kuřimi. 
 
1172/98 - MZ stanoví termín  31.3.1999 k podání návrhů na I. změnu schváleného Územního plánu sídelního 
útvaru Kuřim. 
 
1173/98 - MZ schvaluje odprodej 2. části pozemku p.č. 399/2 a části cca 150m2 p.č. 391 k.ú. Kuřim Ing. Josefu 
Michlovi, Brno, Jabloňová 29 za cenu 500,- Kč/m2 pozemku včetně úhrady nákladů spojených s převodem a 
daně z převodu nemovitosti s tím, že je třeba na pozemcích p.č. 391 a 399/2 zřídit věcné břemeno pro správce 
sítí. 
 
1174/98 - MZ konstatuje, že dispoziční a prostorové řešení podnikatelského záměru firmy SPK s.r.o. Praha je v 
souladu s regulativy územního plánu a schvaluje záměr na adresný pronájem části pozemku na Náměstí 
1.května firmě SPK s.r.o. Praha za podmínek a rozsahu uvedených v žádosti. 
 
1175/98 - MZ nemá připomínek k dokumentaci E.I.A. zpracované pro rozšíření závodu AMP Czech s.r.o. 
 
1176/98 - MZ nemá připomínek k dokumentace EIA, zpracované pro rozšíření závodu WALTER s.r.o. Kuřim. 
 
1177/98 - MZ schvaluje cenovou nabídku geodetické kanceláře Ing.Hanzl Brno ke geodetickému zaměření 
Kuřimky pro návrh zkapacitnění toku. 
 
1178/98 - MZ schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 844/5 ul.Bezručova v Kuřimi s p.Vlastou 
Kalašovou namísto p.Ladislava Pokorného. 
 
1179/98 - MZ schvaluje příslib budoucího poskytnutí půjčky 29.000,- Kč v příštím kole poskytování půjček z 
FRB těm z vlastníků bytů na ul. Školní, kteří do 15. prosince doplatí zbytek svého podílu na rekonstrukci 
topného systému. 
 
1180/98 - MZ schvaluje  žádost p. Aleny Hokrové, bytem Kuřim, nám.1.května 1306 o poskytnutí půjčky na 
novou bytovou výstavbu dle vyhl. Města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjček na bytovou výstavbu. 
 
1181/98 - MZ souhlasí s příspěvkem 50%  nákladů z podpůrného fondu vlastníků bytu na GO elektroinstalace 
bytového domu Jungmannova 912. 
 
1182/98 - MZ ukládá MR přepracovat koncepci Podpůrného fondu vlastníků bytů na Fond k poskytování 
půjček  vlastníkům bytů. 
 
1183/98 - MZ neschvaluje prominutí poplatku z prodlení za opožděné platby manž. Klíčníkovým, Kuřim, Na 
Královkách 901. 
 
1184/98 - MZ schvaluje směnu bytu č. 856/8.1 na ul. Školní za byt č. 820/1 na ul.  Zborovská v Kuřimi. 
 
1185/98 - MZ schvaluje  přijetí  paní  Květoslavy  Řádkové  do  Penzionu  pro  důchodce v Kuřimi při splnění 
podmínek stanovených vyhl. č. 182/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
1186/98 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi  k 30.9.1998. 
 
1187/98 - MZ schvaluje  TJ SOKOL Kuřim prominutí úhrady nákladů  ve výši  Kč 9.126,-Kč spojených se 
směnou pozemků mezi TJ SOKOL Kuřim a městem Kuřim dle usnesení MZ č. 1014/94 a 1036/96. 
 
1188/98 - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.97 za III. 
čtvrtletí 1998 dle přílohy. 
 
1189/98 - MZ schvaluje  převod  finančních  prostředků  pro Městský dům dětí a mládeže Kuřim ve výši  2386,- 
Kč  /OBOLUS /. 
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1190/98 - MZ schvaluje převod finančních prostředků pro Kynologický klub Kuřim  ve výši 2938,- Kč a 3235,- 
Kč /OBOLUS/. 
 
1191/98 - MZ schvaluje užití finančních prostředků  ve výši 5000,-Kč na zabezpečení obecní parcely č. 1039 
proti sesuvům. Současně bere na vědomí nabídku podnikatele p. Aleše Brychty dofinancovat uvedenou akci 
formou sponzorského daru. 
 
1192/98 - MZ schvaluje text smlouvy o pronájmu souboru věcí movitých a nemovitých MĚSTSKÉMU 
TECHNICKÉMU CENTRU KUŘIM, spol. s r.o.  
 
1193/98 - MZ schvaluje rozšíření činnosti MĚSTSKÉHO TECHNICKÉHO CENTRA KUŘIM, spol. s .r.o.  o  

 montáž a opravy kancelářské a reprodukční techniky 
 obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje  
 údržbu a  opravy majetku města 

 
1194/98 - MZ souhlasí s ukončením smluvního vztahu na výstavbu TKR s firmou KTVM Velké Meziříčí, spol. 
s r.o. 
 
1195/98 - MZ schvaluje zrušení penalizační faktury ve výši 1.524.500,- Kč a tím i upuštění od vymáhání této 
částky od firmy KTVM Velké Meziříčí, s.r.o. 
 
1196/98 - MZ schvaluje poskytnutí  příspěvků z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti dle doporučení 
komise se změnami  
 
1197/98 - MZ  schvaluje užití  35.000,- Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti na nákup 
sportovních pohárů, které město věnuje v příštím roce při pořádání sportovních soutěží. 
 
1198/98 - MZ  schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 30.000,-Kč z Fondu na podporu kulturní a spolkové 
činnosti na pořádání společenských akcí v Kulturním domě v Kuřimi v sezóně 1998/99. 
 
1199/98 - MZ schvaluje úpravu návrhu Smlouvy  na zabezpečení hasičské jednotky ve firmě zásahovou  
jednotkou SDH Kuřim a vzor Mandátní smlouvy. 
 
1200/98 - MZ schvaluje smlouvu na odprodej CAS 25 Š 706 společnosti TOS KUŘIM - OS spol. s r.o. pro 
potřeby činnosti společné dobrovolné hasičské jednotky v areálu TOS.  
 
Starosta ukončil jednání MZ v 21:15 hodin. 
 
 

       Ing.arch. Vladislav Růžička 
              starosta   
V Kuřimi dne 9.11.1998     
Zapsala Stražovská 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 

Ing.Miloš Krupica        Dr.Ing.Jiří Marek 
  
Přílohy : 
 Pozvánka 
1.1. ÚP, vyhláška 
2.1.a Dokumentace E.I.A - k rozšíření závodu AMP 
2.1.b Rozšíření závodu Walter 
2.2. Návrh stavby polyfunkčního domu na nám. 1. května - Réve 
2.3. Geodetic. zaměření Kuřimky 
3.1. Kalašovi, Půjčka z FRB - Školní 
3.3. A.Hokrová - žádost o půjčku 
3.4.a,b)Žádost o prominutí poplatku z prodlení (J.Tlamka a L.Klíčník) 
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3.7. P.Vašák - směna bytů 
4.1. Výsledky hospodaření města k 30.9.98 
4.2. TJ Sokol - žádost o prominutí nákladů  spojených  se směnou pozemků 
4.3. Příkaz k převodu peněz III. Q 
4.4. A.Brychta - podnikatelský OBOLUS 
5.1. Město Kuřim - MTCK - smlouva o nájmu věcí movitých a nemovitých 
5.2. MTCK - rozšíření činnosti 
5.3. Ukončení smluv. vztahu s KTVM 
6 .   Komise KF - schválené příspěvky 
6.3. KOTVA K.A: - žádost o příspěvek 
7.1. Manž.Jarůškovi - žádost o odprodej pozemku 
7.2. Ing.J.Michl - žádost o prodej pozemku 
7.3. DPD - obsazení bytové jednotky 
7.4. SDH Kuřim - smlouvy o zabezpečení hasič. jednotky, mandátní smlouva, kupní smlouva 
8.3. Silnice Brno - žádost o doprodej pozemků v areálu obalovny 
 Usnesení návrhové komise 
 Prezenční listina 
 Soupis 
 
 
 
 
 
 
 
 

Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim 
 
 
 
 
 

P O Z V Á N K A  
 
 
 
 
Starosta města svolává na čtvrtek 17.12.1998 mimořádné zasedání městského 
zastupitelstva. Jednání se uskuteční v Klubu důchodců, Popkova 1006, začátek v 17:00 hod. 
 
 
 
Program : 1. Slib člena městského zastupitelstva 

2. Revokace usnesení MZ čís. 1012/98/99 
3. Dražba majetku TOS Kuřim a.s. 

  4. Různé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        RNDr.Igor Poledňák 
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                  starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14.12.1998 
 
 
 


