
M ě s t o   K U Ř I M 

                                       Z Á P I S č. 08/97 
       mimořádného zasedání MěZ Kuřimi, konaného dne 14.7.1997 v obřadní místnosti MěÚ 
                                                 města Kuřimi,  Jungmannova 968 
 
 Přítomni:   Ing. arch. V. Růžička - starosta   
                  RNDr. I. Poledňák - zástupce starosty 
                   PeadDr. D. Holman, Ing. arch. M. Janča, Ing. A. Jarušek, J. Kobzinek, 
                   Ing. M.  Krupica, Ing. J. Marek, Ing. J. Němec, Ing. H. Novotná, V. Zejda,  
                   Mgr. J. Zorník, Ing. F. Veselý 
 
 
Úvodem jednání konstatoval starosta přítomnost 12 členů zastupitelstva a tím schopnost se  
usnášet. 
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl  PaedDr. Davida Holmana a Ing. arch. Miroslava 
Janču. 
Hlasováno o návrhu: pro  12   - schváleno        
 
Do návrhové komise starosta navrhl Ing. Jiřího Marka a Ing. Miloše Krupicu. 
 Hlasováno o návrhu: pro  12   - schváleno 
 

Program:   

 Pomoc postiženým povodní 

 Prodej bytu manž. Šplíchalovým a odkoupení jejich stávajícího bytu 

 Změna usnesení č. 1117/97 - změna splatnosti půjčky FC Kuřim. 

 

1) Pomoc postiženým povodní 
 
K uvedení do problematiky oblastí postižených povodní byl promítnut dokumentární film 
p.Kadlece, který dokumentoval cestu auta s humanitární pomocí obyvatel města Kuřimi 
nejprve do Olomouce a odtud potom do obce LOBODICE. Film ukazoval  rozsáhlé škody 
v postižených oblastech i přebírání naší humanitární pomoci včetně poděkování starosty 
postižené obce. 
 
RNDr Poledňák - uvedl předkládaný návrh na finanční pomoc konkrétní obci v takovém 

duchu, jako by se jednalo o oblast v městě Kuřimi. Pro tyto účely navrhuje 
uvolnit finanční limit ve výši Kč l mil. z fondu privatizace bytů. Navrhuje, 
aby touto obcí byli LOBODICE, kterým s jejich cca 750 obyvateli můžeme 
nabídnout účinnou pomoc. V obci povodeň zbořila 12 rodinných domků, 
cca 12 dalších bude muset být z důvodu nenapravitelných škod zbouráno.  



                           Celkově bylo povodní postiženo 45 % občanů obce. RNDr Poledňák 
navrhuje 500 tis. Kč převést přímo na účet obce a za dalších 500 tis. Kč 
nakoupit podle přání obce techniku, nářadí a ostatní potřeby. 

Ing. Němec -        navrhuje doplnit usnesení :“dotace občanům k odstranění škod“ 
PaedDr Holman - navrhuje umožnit obci, aby si vybrala způsob použití finanční pomoci. 

Zpochybňuje výběr obce, navrhuje při výběru obce spolupracovat 
s krizovým štábem. 

RNDr. Poledňák - je třeba určit obec dnes, 14 dní je dlouhá doba, peníze je třeba poukázat na 
konkrétní číslo účtu. 

PaedDr.Holman - Vysvětlení akceptuje. 
RNDr.Poledňák - navrhuje doplnit usnesení: „zejména na dotace občanům k odstranění 

škod.“ 
Ing. Jarušek - navrhuje nelimitovat rozdělení prostředků, nechat obec určit , jak je použijí. 
RNDr.Poledňák - je třeba schválit konkrétní výši a její použití. 
Ing. Drago Sukalovský (veřejnost) - jsou desítky obcí, které potřebují pomoc. 
RNDr.Poledňák - Státní pomoc je plošná, bude to dobrý příklad pro ostatní obce a města. 

Kuřim se svojí velikostí může obci  okolo 750 obyvatel významně pomoc. 
p.Kadlec - také Prostějov chce dál l mil Kč na obec Troubky a bylo vytvořeno konto pro 

finanční sbírku. Obec LOBODICE se mu jevila jako dobře spravovoaná, 
což by mělo být zárukou, že naše finanční pomoc bude dobře využita. 

 

Návrh na usnesení: 

1122/97 - MZ schvaluje záměr na účast Města Kuřimi při likvidaci následků povodně 
s prvním finančním limitem l mil. Kč. Schvaluje převod 0,5 mil Kč na účet obce 
LOBODICE, zejména na dotace občanům k odstranění škod. Prostředky budou 
uvolněny z fondu privatizace bytů. 

                 Hlasováno o návrhu: pro 12 - schváleno 
 
RNDr.Poledňák- uvedl předkládaný návrh na dodatečné schválení veřejné finanční sbírky pro 

oblasti postižené povodněmi, v současné době je již shromážděno cca                        
60 tis.Kč. Navrhuje doplnit usnesení :“občané jsou naléhavě žádáni o 
příspěvek alespoň 100,-Kč na obyvatele. 

PaedDr. Holman - nesouhlasí, nelze nikoho nutit, každý podle svých možností. 
Ing. Jarušek - lepší by bylo do vyhlášky o veřejné finanční sbírce uvést, že v případě, že by 

každý občan přispěl 100,- Kč, budeme schopni přispět dalším l mil. Kč na 
pomoc postižené oblasti. Nedávat to do usnesení, ale do výzvy občanům.  

Návrh na usnesení: 

1123/97 - MZ schvaluje vyhlášení veřejné finanční sbírky pro oblasti postižené povodněmi.   
Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti. 

                  Hlasováno o návrhu: pro 12 - schváleno 

Ing. Jarušek - navrhuje zvážit  možnost nabídnout lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, 2 
přední místa v pořadníku na obecní byty města Kuřimi. 

PaedDr. Holman - nesouhlasí . Kdo vybere z těch postižených ty 2 rodiny? 
RNDr.Poledňák - v současné době je volných 5 bytů, které by připadaly v úvahu. Navrhuje 

však nechat toto řešení v záloze. 



Ing. Jarušek - i s touto nabídkou je třeba přijít co nejdříve. Proč ne teď ? Výběr by mohl být 
třeba přes krizový štáb. 

Ing. Drago Sukalovský (veřejnost )- toto gesto je třeba učinit hned, dokud máme podporu 
veřejnosti. S postupem času bude zájem veřejnosti klesat. 

p.Zejda - podporuje návrh Ing. Sukanovského 
Ing. Jarušek - 2 byty jsou optimální počet. 
Ing. Růžička - bude-li zájem. 
RNDr.Poledňák - byty bychom nabídli obci. 
 

Návrh na usnesení: 

1124/97 - MZ rezervuje 2 volné obecní byty pro postižené povodněmi. 
                Hlasováno o návrhu:  pro11, proti 0.,zdrželo se hlas 1 - návrh byl přijat. 

RNDr.Poledňák- navrhuje poděkovat občanům, kteří se významnou měrou podíleli na 
přípravě a dopravě humanitární pomoci, např.: p. Ficovi, p. Chloubové a 
dalším. Jmenovitě panu Ficovi navrhuje odměnu 10 tis. Kč, neboť bez 
nároku na odměnu najel více než 400 km se svojí dodávkou, když odvážel 
humanit. pomoc do postižené oblasti. 

PaedDr.Holman - nesouhlasí. Humanitární akce nejsou u konce, nemusí to být ojedinělý 
případ, je brzy tohle řešit.  

Ing. Růžička - Souhlasí. Může se však těmto lidem veřejně poděkovat, a to nejen výše 
uvedeným, ale i Sboru dobrovolných hasičů. 

Usnesení nebylo navrženo. 

2) Prodej bytu manželům Šplíchalovým a odkoupení jejich stávajícího   
bytu. 

 
RNDr.Poledňák - objasnil stávající stav : manželé Šplíchalovi jsou vlastníky bytu, který před 

časem odkoupili od Města Kuřimi . Přihlásili se jako zájemci o výměnu 
bytu a ve výběrovém řízení zvítězili.Uvedl předkládaný návrh jako 
experimentální postup, který lze v budoucnu zobecnit ve vyhlášce. 

 

Návrh na usnesení: 

1125/97 - MZ schvaluje odkoupení bytu č. 1260/59 od manželů Šplíchalových (Nádražní  
1260) a namísto toho odprodej těmto, volného bytu č. 849/9.  

Cena: 

1)  rozdíl aktuálních prodejních cen bytů............................................................47 408,-   
2)  částka přislíbená ve výběrovém řízení...........................................................61 000,-  
     celkem..........................................................................................................108 408,- 

 
Hlasováno o návrhu: pro 12- návrh byl přijat. 



Změna usnesení MZ č. 1117/97 - změna splatnosti půjčky FC Kuřim. 
RNDr.Poledňák - objasňuje důvod ke změně usnesení: nedopatřením byl MZ předložena ke 

schválení lhůta splatnosti l rok, která je pro FC nepřijatelná. Navrhuje 
schválit změnu usnesení a splatnost půjčky upravit dle žádosti FC Kuřim. 

PaedDr. Holman - se ptá, zda v rozpisu techniky, na kterou má být půjčka poskytnuta, jsou u. 
i věci, které nejsou určeny pro údržbu sport. stadionu?Co dělá město? 

Ing.František Veselý (tajemník) - vysvětluje: pro úpravu sport. areálu + plaveckého areálu 
využívá město jejich techniky, včetně přilehlých ploch. FC Kuřim tyto 
práce provádí pro Město Kuřim na dohodu o činnosti, neboť služby města 
na některé práce kapacitně nestačí 

Ing. Novotná - město FC Kuřim pořídí techniku a ještě si je potom bude najímat? 

Ing.František Veselý (tajemník)- ano a něco dělají brigádnicky. Budou mít techniku ve správě 
a zabezpečí plovárnu a stadion.  

Ing. Růžička - zajistí to lepší správu techniky. 

p.Zejda - souhlasí, ale navrhuje změny ve vybavení FC Kuřim technikou. 

RNDr.Poledňák - změny se projednávaly. 

PaedDR.Holman - nerozumí tomu. 

Ing.František Veselý (tajemník)- věc je složitější, blíže to p. Holmanovi vysvětlí po zasedání. 
Hlavní je to, že FC Kuřim si na pořízení techniky bere úvěr, který splatí. 
Jediná úleva od Města jsou úroky. 

PaedDR.Holman - přijímá vysvětlení a upozorňuje na to , že by se mělo smluvně podchytit 
používání techniky na údržbu plaveckého bazénu. 

Ing.František Veselý (tajemník) - se domnívá, že to ve smlouvě o úvěru není vhodné, a 
dodává, že s FC Kuřim má město dobré zkušenosti. 

Návrh na usnesení: 

 
1126/97 -  MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1117/97: „doba splatnosti půjčky dle 

splátkového kalendáře, uvedeného v žádosti FC Kuřim.“ 
                  Hlasováno o návrhu: pro12. - návrh byl přijat. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
 
1122/97 - MZ schvaluje záměr na účast Města Kuřimi při likvidaci následků povodně 

s prvním finančním limitem l mil. Kč. Schvaluje převod 0,5 mil Kč na účet obce 
LOBODICE, zejména na dotace občanům k odstranění škod. Prostředky budou 
uvolněny z fondu privatizace bytů. 

 
1123/97 - MZ schvaluje vyhlášení veřejné finanční sbírky pro oblasti postižené povodněmi.   

Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti. 

 

1124/97 - MZ rezervuje 2 volné obecní byty pro postižené povodněmi. 
 



1125/97 - MZ schvaluje odkoupení bytu č. 1260/59 od manželů Šplíchalových (Nádražní  
1260) a namísto toho odprodej těmto, volného bytu č. 849/9.  

Cena: 

1)  rozdíl aktuálních prodejních cen bytů............................................................47 408,-   
2)  částka přislíbená ve výběrovém řízení...........................................................61 000,-  
     celkem.......................................................................................................... 
 
1126/97 -  MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1117/97: „doba splatnosti půjčky dle 

splátkového kalendáře, uvedeného v žádosti FC Kuřim.“ 
 
 
V Kuřimi 14. 7. 1997 zapsala Dagmar Němcová. 
 
 

 
 
Ing. arch. Vladislav Růžička 
               starosta 
 
 
 

S E Z N A M     P Ř Í L O H 

1 - Žádost o svolání mimořádného zasedání  MěZ 
2 - Pozvánka 
3 - Pomoc postiženým povodní 
4 - Výzva k veřejné finanční sbírce 
5 - Směna bytů mezi manželi Šplíchalovými a Městem Kuřimí, změna usnesení MěZ č. 

1117/97 
6 - Žádost  FC Kuřim o poskytnutí dlouhodobé půjčky  
7 - Prezenční listina 
 
 

O V Ě Ř O V A T E L É 

 
 
 
 
      
PaedDR. David Holman                                                             Ing. arch. Miroslav Janča 
 
 
 
 
 
 
 
 



M ě s t o   K U Ř I M 
 
 
 
 

U S N E S E N Í 

přijatá na jednání mimořádného zasedání MěZ  Kuřimi č. 08/97 ze dne 14.7.1997 

------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 
 
Usnesení číslo : 
 
1122/97  - MZ schvaluje záměr na účast Města Kuřimi při likvidaci následků povodně 
s prvním finančním limitem 1 mil. Kč. Schvaluje převod 0,5 mil. Kč na účet obce 
LOBODICE, zejména na dotace občanům k odstranění škod. Prostředky budou uvolněny 
z fondu privatizace bytů. 
 
1123/97 - MZ schvaluje vyhlášení veřejné finanční sbírky pro oblasti postižené povodněmi. 
Vyúčtování sbírky bude předloženo veřejnosti. 
 
1124/97 - MZ rezervuje 2 volné obecní byty pro postižené povodněmi. 
 
1125/97 - MZ schvaluje odkoupení bytu č. 1260/59 od manželů Šplíchalových (Nádražní 
1260) a namísto toho odprodej těmto, volného bytu č. 849/9.  
Cena: 
1) rozdíl aktuálních prodejních cen bytů............................................................47 408,- 
2) částka přislíbená ve výběrovém řízení...........................................................61 000,- 

celkem..........................................................................................................108 408,- 
 
 
1126/97 - MZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1117/97: „doba splatnosti půjčky dle 
splátkového kalendáře uvedeného v žádosti FC Kuřim.“ 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

         Ing. arch. Vladislav Růžička                                              RNDr.  Igor  Poledńák                       

starosta                                                                zástupce starosty 
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