
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S  č. 04/97 
 
    z mimořádného zasedání MZ Kuřimi konaného dne  5. 5.1997 
              v Klubu důchodců, Kuřim, Popkova 1006 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička - starosta 
           RNDr.I.Poledňák - zástupce starosty 
           MUDr.M.Dvořáčková,J.Herman,PaedDr.D.Holman,J.Kobzinek 
           Ing.arch.M.Janča,    Ing.A.Jarůšek,    MUDr.Z.Klírová, 
           H.Krejčí,   Ing.M.Krupica,   Ing.J.Marek,   K.Múčková, 
           Ing.J.Němec,   Ing.H.Novotná,   V.Zejda,  Mgr.J.Zorník 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Hosté    : Doc.Ing.Ludvík Novák CSc. 
 
Za  ověřovatele  zápisu  byli  starostou  navrženi  p.K.Múčková a 
     Dr.Ing.J.Marek. 
Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Do návrhové komise starosta navrhl Ing.J.Němce a Ing.M.Krupicu. 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
 

Program : 1. Příjezdová komunikace ulice K AMP 
                 2. Různé 
 
 
 

1. Příjezdová komunikace k AMP 
 
     Starosta svolal mimořádné  zasedání Městského zastupitelstva 
Kuřimi ve věci vypořádání  závazků výstavby příjezdové komunikace 
do výrobní zóny k firmě AMP. 
     Na   koordinační  schůzce   zainteresovaných  subjektů   dne 
29.5.1996  byl  dohodnut  další  postup  výstavby formou sdružené 
investice,  avšak  smlouva  o  sdružení  prostředků, ačkoliv byla 
konzultována s každým investorem, nebyla podepsána. 
     V současné  době je zcela  jasné, že vypořádání  nákladů na 
výstavbu  koridoru prostřednictvím  smlouvy o  sdružení investic, 
tak jak  byla schválena MZ Kuřimi  není možné. S ohledem  na tuto 
novou  skutečnost  byla  s  Doc.Novákem  a  AMP  připravena  nová 
koncepce úhrady nákladů koridoru : 
- město  uhradí  náklady  na  výstavbu  komunikace  od křižovatky 
  ul.Blanenská po  hranici křižovatky k  AMP a d.c.  bez výstavby 
  chodníků a osvětlení 
- firmy AMP a d.c.Blansko uhradí prostor křižovatky do AMP a d.c, 
  staveb souvisejících i most přes Bělečský potok, 
  náklady na  vybudování vodovodu a kanalizace 
- AMP uhradí  sjezd z křižovatky  AMP a d.c.  k regulační stanici 
  plynu 
     Město vyjedná samostatně  odkoupení komunikace od Vojenských 
staveb a uzavření smlouvy o dílo na výstavbu povrchu vozovky. 
 



 
Diskuze : 
Jednání   se  rovněž   účastnil  hlavní   koordinátor  staveb  do 
průmyslové  zóny v  Záhoří  do  klínů Doc.Ing.Ludvík  Novák CSc., 
který informoval přítomné o nové koncepci vypořádání závazků mezi 
Kuřimí, a firmami AMP, d.c. a Vojenskými stavbami. 
Ing.Novotná  upozornila na  nesoulad ceny  komunikace tak  jak je 
     nyní prezentována  MZ (7,5 mil.Kč)  s tím, jaká  částka byla 
     schválena jako definitivní na  jednání MZ dne 13.1.1997 (6,5 
     mil.Kč). 
Ing.Růžička vysvětloval, čím byl nárůst způsoben. 
K.Múčková  se dotázala,  jaké by  byly důsledky  rozhodnutí města 
     neposkytnout 7,5 mil. na dostavbu příjezdové komunikace. 
Doc.Novák  se domnívá,  že Vojenské  stavby by  zřejmě komunikaci 
     nedokončili, ustoupili by z  výběrového řízení na vybudování 
     asfaltového  povrchu komunikace  a další  spolupráce by byla 
     blokována. 
Dr.Holman soudí, že možnost získání  dalších zakázek od firmy AMP 
     ve výši  několik set mil.  Kč by Vojenské  stavby motivovalo 
     k dokončení této zakázky i za cenu prodělku 1 milionu. 
Návrh na usnesení : 
1073/97 - MZ  schvaluje  kupní  smlouvu  mezi  městem  Kuřimí  a 
     Vojenskými stavbami a.s. ve věci příjezdové komunikace K AMP 
Hlasováno o návrhu - pro 11, proti 5, zdrž.1 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1074/97 - MZ  schvaluje  výběrové  řízení  na  asfaltový  povrch 
     komunikace  K AMP  a uzavření  smlouvy o  dílo s  Vojenskými 
     stavbami a.s. 
Hlasováno o návrhu : pro 10, proti 2, zdrž.5 - schváleno 
 
K návrhu na usnesení Ing.Růžičky  - MZ schvaluje formu vypořádání 
závazků  k   firmě  AMP  ve  věci   komunikace  do  výrobní  zóny 
Dr.Poledňák předložil protinávrh : 
Návrh na usnesení : 
1075/97 - MZ schvaluje stanovisko města k plnění závazků s firmou 
     AMP 
Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 2, zdrž.4 - schváleno 
 
 

2. Různé 
 
2.1. Ing.Bulgurovský,  Brno, Horníkova 26  - dodatečné projednání 
     půjčky z FRB 
Žádost  ing.Bulgurovského  nebyla   omylem  zařazena  do  seznamu 
žadatelů, který  na předchozím jednání MZ  schválilo. Žádost byla 
již   dodatečně  projednána   městskou  radou   a  usn.č.  193/97 
doporučena MZ k dodatečnému schválení. 
Dr.Holman se  dotázal tajemníka, zda vyvodil  nějaké důsledky pro 
     pracovnici  MěÚ, která  je odpovědná  za vypracování seznamu 
     žadatelů o půjčku. 
Ing.Veselý  i  přes  toto  nedopatření  hodnotí  práci  odpovědné 
     pracovnice  velmi kladně,  agenda Fondu  rozvoje bydlení  jí 
     byla přidělena nad rámec své činnosti, nedomnívá se, že by z 
     omylu, kterého se dopustila je třeba vyvodit postih. 
Návrh na usnesení : 
1076/97 - MZ schvaluje  dalších  100.000,- Kč  do  FRB a doplnění 
     přílohy usn.1065/97 o Ing.Bulgurovského, Brno, Horníkova 26 
Hlasováno o návrhu : pro 17 - schváleno 



 
2.2. Manžele  Sarojanovi, Kuřim, Bezručova 1123  - žádost o změnu 
     nájmu 
Dr.Poledňák   na  základě   žádosti  a   tíživé  situace   rodiny 
Sarojanových  předkládá MZ  k dodatečnému  schválení již uzavřené 
nájemní  smlouvy s  manž. Sarojanovými  na pronájem  bytu z  doby 
určité na dobu neurčitou. 
p.Herman se domnívá, že Dr.Poledňák překročil svoji pravomoc. 
Dr.Poledňák  uvádí,  že  o  překročení  pravomoci  sám  informuje 
     v předkládaném materiálu, jednal však pod tlakem naléhavosti 
     případu  této  arménské  rodiny,   které  by  jinak  hrozilo 
     vystěhování ze země. 
Návrh na usnesení : 
1077/97 - MZ schvaluje změnu  doby nájmu obecního bytu ve smlouvě 
     s manž. Sarojanovými, Bezručova 1123  (doba určitá 2 roky se 
     mění na dobu neurčitou) 
Hlasováno o návrhu : pro 14, proti 1, zdrž.2 - schváleno 
 
 
Interpelace: 
Dr.Holman  žádá  výměnu  a  doplnění  písku  na  všech  veřejných 
pískovištích, vč. mateřských škol. 
 
Dr.Holman  se  dotázal,  jak  je  plněno  usnesení MZ č.1072/97 - 
     uložení  poplatků  dodavatelům  půdních  vestaveb za užívání 
     veřejného prostranství v  případě neuvedení stavebních dvorů 
     do náležitého stavu. 
V.Zejda  uvedl,  že  prozatím   nikdo  nebyl  pokutován,  v  této 
     problematice však kontaktoval pracovnici  MěÚ a podklady pro 
     pokutování firem budou předány na finanční odbor. 
 
H.Krejčí - nesouhlasí s budováním  vjezdu do RD na ul.Komenského, 
           neboť  se  obává  snížení  počtu  parkovacích  míst na 
           přilehlém parkovišti 
         - nesouhlasí se  výší  poplatku  85,-Kč správě  bytů za 
           vedení agendy  těm obyvatelům města,  kteří si koupili 
           obecní  byt  a  prozatím  si  sami  neustanovili svého 
           správce. 
 
 
Starosta  vyzval   návrhovou  komisi  k   rekapitulaci  přijatých 
usnesení. 
 
1073/97 - MZ  schvaluje  kupní  smlouvu  mezi  městem  Kuřimí  a 
     Vojenskými stavbami a.s. ve věci příjezdové komunikace K AMP 
 
 
1074/97 - MZ  schvaluje  výběrové  řízení  na  asfaltový  povrch 
     komunikace  K AMP  a uzavření  smlouvy o  dílo s  Vojenskými 
     stavbami a.s. 
 
1075/97 - MZ schvaluje stanovisko města k plnění závazků s firmou 
     AMP 
 
1076/97 - MZ schvaluje  dalších  100.000,- Kč  do  FRB a doplnění 
     přílohy usn.1065/97 o Ing.Bulgurovského, Brno, Horníkova 26 
 
 



 
 
1077/97 - MZ schvaluje změnu  doby nájmu obecního bytu ve smlouvě 
     s manž. Sarojanovými, Bezručova 1123  (doba určitá 2 roky se 
     mění na dobu neurčitou) 
 
Hlasováno úplnosti přijatých usnesení: pro 17 
 
Starosta ukončil jednání MZ v 21.00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
Zapsala Stražovská 
V Kuřimi dne 5.5.1997 
 
 
 
 
 
 

             Ověřovatelé    zápisu 
 
 
 
 
 
 
Dr.Ing.Jiří MAREK                           Květoslava Múčková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
1)  Příjezdsová komunikace k AMP - vypořádání závazků 
1a) Přijatá usnesení MZ a MR k bodu 1 
1b) Dopis ing.Staňka ze dne 5.5.97 
2)  Různé - půjčka z FRB  ing.Bulgurovskému, dopis org.Křesťanská 
            pomoc ve věci nájemní smlouvy rodiny Sarojanových 
3)  Usnesení potvrzené návrhovou komisí 
4)  Prezenční listina 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


