
Město Kuřim 
 

Z  Á  P  I  S    č.  11/97 
 

ze zasedání MěZ Kuřimi, konaného dne 3.11.1997 v Klubu důchodců na ul.Popkova  
 
Přítomni :    Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
         RNDr.Igor Poledňák - zástupce starosty 

MUDr.M.Dvořáčková,  J.Herman, Dr.D.Holman, Ing.A.Jarůšek, H.Krejčí,      
MUDr.Z.Klírová, J.Kobzinek, Ing.M.Krupica, Ing.J.Marek, K.Múčková,  
Ing.J.Němec, Ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník    

Omluveni :  Ing.arch.M.Janča 
 
Ověřením zápisu starosta  pověřil J.Kobzinka  a  V.Zejdy. 
Hlasováno - pro většina 
 
Do návrhové komise  starosta navrhl  Ing.J.Němce a  Mgr.J.Zorníka. 
Hlasováno - pro většina 
 
Program :  1. Prodej akcií JME 

2.  Majetkoprávní úkony 
3.  Poskytování půjček z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
4.  Příspěvky z fondu na podporu bytové výstavby 
5.  Městské technické centrum Kuřim 
6.  Převod peněz komisím MěR za III.čtvrtletí 
7.  Různé 

 
Hlasováno o programu : pro 16 
 
 
1.  Prodej akcií JME 
Město Ivančice požádalo město Kuřimi o půjčku prostřednictvím prodeje akcií JME ve 
vlastnictví města Kuřimi v hodnotě 10.197.164,32, to je  4.984 ks akcií po 2.045,98 / l akcie.  
Doba splatnosti  půjčky -  31.7.1998,  zajištění půjčky by bylo zástavním právem k 5.024 ks 
akciím JME v majetku města Ivančice. 
Diskuze : 
Dr.Poledňák - jedná se pomoc mezi obcemi a to tak, že letos m. Kuřim prodá své akcie a  

příští rok Ivančice akcie vrátí. Doporučuje  předložený návrh schválit.  
Ing. Roman Sládek (starosta Ivančic) - Ivančice nemohou sami své akcie prodat a peníze 

potřebujeme, protože máme velkou rozestavěnost. 
Dr. Holman - finanční komise  tuto transakci nedoporučila, je riziková, domnívá se, že by 

Kuřimi mohly  poskytnuté prostředky chybět při investičních akcích. 
J.Herman - prodej rovněž nedoporučuje. 
Na dotaz p.Hermana, jak velká je zadluženost  Ivančic Ing.Sládek odpověděl - cca 65 mil. Kč. 
Ing.Růžička se domnívá, že v tuto chvíli město Kuřim neumí transakci zajistit tak, aby 

m.Kuřim za rok „netratilo“. 
 
 
 



Návrh na usnesení :  
MěZ schvaluje prodej  4984 ks akcií JME v majetku města Kuřim prostřednictvím 
PRAGOBANKY Jihomoravské energetice za cenu 2 045,98 Kč za l  akcii, t.j. celkem 
10.197.164,32 Kč. 
Hlasováno o návrhu :  pro 1, proti 12, zdrž.3 - neschváleno 
Starosta obce Ivančice s doprovodem odchází. 
 
 
2. Majetkoprávní úkony 
1.1. Soukromá plavecká škola - Naděžda Hemberová- pronájem 1 kanceláře a 2 šaten   

v areálu PA v Kuřimi 
MěR usn.č. 372/97  vyhlásila záměr na adresný pronájem  1 kanceláře a 2 šaten  v PA Kuřim 
od 1.1.1998  soukromé plavecké škole p.N.Hemberové za cenu 10.000,-Kč/rok. Po dobu 30-ti 
dnů zveřejnění nebyly připomínky 
Návrh na usnesení :  
1172/97 - MěZ schvaluje pronájem 1 kanceláře a 2 šaten v objektu PA v Kuřimi od 1.1.1998 
paní Naděždě Hemberové za cenu 10.000,-Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
1.2. Vít Liškutin, Brno, Černého 41 - odprodej části pozemku  parc.č. 3109 k.ú.Kuřim -    

les 
Usnesením MěZ 1153/97 byl schválen záměr  na adresný  odprodej části pozemku 
p.V.Liškutínovi s podmínkou zachování průchodu do lesa za cenu 100,-Kč pozemku + 
náklady + daň z převodu nemovitosti. Po dobu 30-ti dnů zveřejnění nebyly připomínky. 
Návrh na usnesení :  
1173/97 - MěZ schvaluje odprodej  části pozemku parc.č. 3109 k. ú. Kuřim manž. 
Liškutínovým, Brno, Černého 41 s podmínkou  zachování průchodu do lesa (alt.II) za cenu 
100,-Kč/m2 pozemku + náklady +  daň z převodu nemovitosti 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
  
1.3. PAR GOLF CLUB, Brno, Kotlářská 53 - pronájem pozemků k vybudování 

golfového hřiště 
PAR GOLF CLUB předložil návrh nájemní smlouvy na pronájem  pozemků parc.č. 3577, 
3570 a 2525 k.ú.Kuřim v majetku města Kuřimi o vým. 8.194m2 k výstavbě golfového hřiště.  
MěZ usn.č.  1131/97 schválilo záměr na adresný prodej nebo směnu pozemků Magistrátu 
m.Brna. 
Dr.Poledňák krátce upřesnil, o jaké pozemky se jedná. 
Návrh na usnesení :  
1174/97 - MěZ schvaluje  adresný odprodej nebo směnu pozemků KN parc.č. 3577, 3570 a 
PK číslo 2525 o celkové výměře 8.194m2 Magistrátu města Brna 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž. 4 - schváleno 
 
1.4. Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 2081 (hydroforová stanice) k.ú.Kuřim 

z Pozemkového fondu ČR do majetku města 
Uns.č. 1155/97 MěZ schválilo převod shora uvedeného pozemku z majetku ČR Pozemkového 
fondu na město Kuřim za cenu dek znalec. Posudku, která dle  Ing.Buchty činí 72,-Kč/m2. 
Stát však převádí pozemky do majetku obcí za 100,-Kč/m2, rozdíl ceny oproti  znalec. 
posudku činí tedy 8.930,-Kč. 
 



 
Návrh na usnesení :  
1175/97 - MěZ schvaluje  převod  pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim - orná ve výměře 319m2 
z majetku  PF ČR na město Kuřim za cenu 31.900,- Kč s podmínkou, že  nabyvatel uhradí 
veškeré náklady  spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Ve spojitosti s prodejem objektu hydroforové stanice starosta  navrhuje  schválit doplňující  
usnesení, kterým město  Kuřim  schvaluje záměr odprodat Spořitelně a.s. část pozemku o vým 
110m2 z pozemku vykupovaného od PF ČR. Pozemek bude sloužit k rozšíření stávajícího 
objektu pro potřeby provozu Spořitelny a.s. a bylo by vhodné prodat  pouze tolik m2, kolik 
bude potřeba podle  skutečného provedení stavby.  Prodej pozemku by byl garantován po 
kolaudaci smlouvou o smlouvě budoucí. 
Návrh na usnesení :  
1176/97 - MěZ  schvaluje záměr  na odprodej části pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim 
Spořitelně a.s. Brno s cenou podle vyhlášky města. Do doby kolaudace  stavby bude na prodej 
pozemku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
 
1.5. Milada Marečková, Brno, Karáskovo nám. 8- výkup pozemku PK čís. 1246 
k.ú.Kuřim 
Paní Marečková nabídla městu k odprodeji  pozemek o vým. 18.970m2 v Záhoří do klínů za 
cenu 80,- - 100,-Kč/m2 pozemku. Jedná se o lokalitu určenou ke stavbě retenční nádrže pro 
stoletou vodu. MěR  usn.č. 381/97 doporučila MěZ  vykoupit nabídnutý pozemek pouze 
v případě, že majitelka akceptuje  úřední cenu, tj. cca 10,-/m2 pozemku. 
Návrh na usnesení :  
1177/97 - MěZ  schvaluje výkup pozemku  ve zjednodušené evidenci - parcela  původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1246 k.ú.Kuřim o výměře 18.970 m2od vlastníka  pouze 
v případě, že tento akceptuje úřední cenu pozemku (orná půda) s tím, že náklady (znalecký 
posudek, návrh na vklad, včetně daně převodu nemovitosti) uhradí nabyvatel 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.3 - schváleno 
 
1.6. Rekapitulace stávajícího stavu objektu bývalého úřadu na Nám..května - návrhy 

řešení 
Na základě diskuze  v záležitosti odkoupení objektu bývalého úřadu na Nám.1. května na 
předchozím jednání MěZ, starosta předložil  nové, podrobnější ekonomické  posouzení  
využití stavby. 
Navržené varianty : 
- opět nabídnout objekt  k prodeji  za cenu minimálně dle znaleckého posudku - město tak   

získá prostory  na náměstí 
- přestavět  objektu na Nám.1. května  na novou radnici za předpokladu, že stávající objekt    
bude  předán po rekonstrukci do bytového fondu. Realizaci nové radnice by provedlo buď  
město na vlastní náklady nebo smluvně ve spolupráci se stavební firmou, která za hodnotu 
stávající radnice provede rekonstrukci, nebo stavbu novou, přičemž město zajistí 
dofinancování stavby. 
Diskuze : 
Dr.Holman - odborníci, se kterými celou záležitost konzultoval se domnívají, že by bylo 

vhodnější objekt zbourat a nerekonstruovat. Odkoupení se jeví prodělečné, pro město 
značně nevýhodné 

Starosta se domnívá, že asanace budovy není nutná. - viz . varianty v mat 1A). 



V.Zejda poukázal na značnou devastaci budovy, která jistě ještě pokročila od posledního 
znaleckého posudku vypracovaného před 2 lety. 

Návrh na usnesení :  
MěZ souhlasí  s výkupem objektu č.23 na Nám.1.května od Spořitelny a.s. formou směny za 
hodnotu  objektu bývalé  hydroforové stanice  za cenu dle znaleckých  posudků. Jako 
protihodnotu v plnění směny  provede město Kuřim částečné odstranění objektu hydroforové 
stanice . 
Hlasováno o návrhu : - pro 8, proti 8 - neschváleno 
 
 
1.7. Změna nájemce restaurace Sport a prodejních stánků plovárny v Kuřimi 
Dosavadní nájemce, p.Krejčí nemá zájem nadále provozovat restauraci v areálu PA. MěR 
doporučuje ihned vyhlásit záměr na pronájem restaurace a proplatit nájemci dokladovatelné 
investice dle návrhu - 65.000,-Kč za renovaci soc. zařízení a instalaci  zabezpečovacího 
zařízení. 
Diskuze: 
Ing.Němec- souhlasí s vyhlášením veřejné nabídky  na pronájem restaurace, před uzavřením 

nájemní smlouvy  doporučuje projednat podmínky pronájmu tak, aby nedošlo opět ke 
změně nájemci z důvodu nájemného. 

Dr.Poledňák -výběrové řízení by bylo 2- kolové. V prvním by byl doložen trestní rejstřík a 
pod. ve 2 kole by bylo se zájemci jednáno o výši nájmu. 

Ing.Jarůšek - jsou  uplatňované investice 65 tis. realizované a opodstatněné ? 
Ing.Veselý - ano. 
Návrh na usnesení :  
1178/97 - MěZ schvaluje ukončení  nájmu restaurace Sport v areálu PA s dosavadním 
nájemcem p.Romanem Krejčím ke dni 31.12.1997. Současně  schvaluje  uhrazení nákladů 
vložených nájemcem  do modernizace  objektu restaurace ve výši 65.000,-Kč zápočtem proti 
nájemnému za IV. Čtvrtletí 1997 
Návrh na usnesení :  
1179/97 - MěZ vyhlašuje veřejnou nabídku na pronájem restaurace kryté plovárny a 
prodejních stánků letního koupaliště v Kuřimi na  ul.Blanenská 1082  
Hlasováno pro obě současně : pro 15 - ing.Jarůšek hlasování nepřítomen 
 
 
1.8. Pan Jan Kolařík, Kuřim, Nám.1.května - uplatnění restituce pozemku č.p. 1137/2 o 

výměře 1578 m2  - areál stadionu 
Rozhodnutím  finančního odboru  rady Okresního národního výboru v Brně  ze dne 
12.12.1959 byl pozemek č.p. 1137/2   ve výměře 1578m2  převeden do vlastnictví státu - do 
správy  Místního národního výboru v Kuřimi. Vlastník p.Jan Kolařík však zemřel dne 
2.10.1959. Vzhledem k tomu, že k datu vydání rozhodnutí nebyla  pozůstalost p.Kolaříka 
vypořádána, nemohl být přechod vlastnictví na čs.stát zapsán v pozemkové knize. Tímto 
vznikl duplicitní zápis předmětného pozemku.  Ze strany města  nebyl předložen žádný 
argument, který by zpochybnil vlastnictví žadatele. Při jednání byly zvažovány varianty -
směna x pronájem x odprodej.pozemku  
Výkup pozemku  byl projednán a doporučen finanční komisí, dohodnutou cenou je 120,-Kč/  

m2. 
J.Herman - proč nebyla žadateli nabídnuta směna ? 
Dr.Poledňák - město nemá ve svém vlastnictví adekvátní náhradu. 
 
Návrh na usnesení :  



1180/97 - MěZ schvaluje výkup pozemku parc.č. 1137/2 o výměře 1578 m2  od p.Jana 
Kolaříka, Kuřim, Nám.1.května 263 za cenu  dle znaleckého posudku, minimálně však 120,-
Kč/m2. Náklady hradí město 
Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 4, zdrž.1 - schváleno 
 
 
3.  Poskytování půjček z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti-  
SO předložil ke schválení žádosti o příspěvky kulturního fondu tyto žádosti . 
a) SK Kuřim - odd. stolního tenisu ...........................................................5.000,-Kč 

Hlasováno o žádosti : pro 16 - schváleno 
b)  ZUŠ Kuřim - příspěvek na pořízení hudebního nástroje ..    ............... 22.000,-Kč 

       Hlasováno o žádosti : pro 16 - schváleno 
c)  TJ SOKOL Kuřim - vybavení pro sportovní aktivity ................... ...... 12.000,-Kč  

   Hlasováno o žádosti : pro 16 - schváleno 
d)  SK Kuřim - odd. kulturistiky - pořízení sportovně-tech.vybavení....     30.000,-Kč  

Hlasováno o žádosti : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
e) Ing.arch.Vladislav Růžička - příspěvek na organizování soutěží 
 historii města pro žáky základních škol ..........................................5.000,-Kč  

        Hlasováno o žádosti : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
f)  Roman Skopal (D.C.Kuřim) šipková liga   ................7.000,-Kč  

Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.2 - schváleno 
 
Návrh na usnesení :  
1181/97 - MěZ schvaluje příspěvky  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti : 
 SK Kuřim - odd. stolního tenisu ...........................................................5.000,-Kč 
 ZUŠ Kuřim - příspěvek na pořízení hudebního nástroje ..................... 22.000,-Kč 
 TJ SOKOL Kuřim - vybavení pro sportovní aktivity ......................... 12.000,-Kč  
 SK Kuřim - odd. kulturistiky - na pořízení sportovně-tech.vybavení....30.000,-Kč -  
 Ing.arch.Vladislav Růžička - příspěvek na organizování soutěží 
     o historii města pro žáky základních škol .............................................5.000,-Kč  
 Roman Skopal (D.C.Kuřim) - Šipková liga  ..........................................7.000,-Kč  
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.2 
 
Současně p.Skopal požádal  za (D.C:Kuřim)o souhlas užívání znaku města Kuřimi na dresech 
hráčů. 
Návrh na usnesení :  
1182/97 - MěZ souhlasí s užívání znaku města Kuřimi  na dresech  hráčů „Dárts club Kuřim“  
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
4.  Příspěvky z fondu na podporu bytové výstavby 
Na základě schválení vyhlášky č.4/97 ze dne 25.8.1997 o poskytování půjček na bytovou 
výstavbu podalo na MěÚ svoji žádost celkem 31 žadatelů. Z toho bylo správním odborem 
vyřazeno 7 žádostí, které nesplňovaly všechny určené podmínky. 
Na zasedání MěZ Dr.Poledňák upozornil, že se do  schváleného seznamu žadatelů omylem 
dostala žádost .Jana Boleslava ( kolaudační řízení stavby je starší 3 roky) - žádost č.15. 
J.Herman nesouhlasí se schválením žádostí 25-27, kde si žadatelé ručí navzájem. 



Dr.Poledňák rovněž navrhuje vypustit žádosti 25-27 ze seznamu „schválených žádostí“,  
neboť  žadatelé jsou majiteli firmy, která bytové domy postavila 
s podnikatelským záměrem. 

Dr.Holman navrhuje žádostem 25-27 vyhovět. 
Ing.Růžička se domnívá, že zmíněné žádosti jsou v rozporu s vyhláškou - Čl. I, odst.2)  
 
Hlasováno o pozměňujícím návrhu - vyřadit ze seznamu  žádosti č. 25-27. 
pro 12 proti 2, zdrž.2 - schváleno 
 
Návrh na usnesení :  
1183/97 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby  dle návrhu 
finanční komise. V přiloženém seznamu se vypouštějí žádosti  č.25, 26 27 a 15  
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Dr.Poledňák dodatečně navrhuje vyhovět žádosti o půjčku ve výši 100 tis. p.Janu Boleslavovi  
a to z Fondu privatizace bytů. 
Návrh na usnesení : 
MěZ schvaluje poskytnutí půjčky p.J.Boleslavovi ve výši 100 tis. z Fondu privatizace bytů 
dle jeho žádosti  
Hlasováno o návrhu : pro 4, proti 2, zdrž.10 - neschváleno 
 
V 19:00 - 19:25 hodin přestávka. 
 
 
5. Městské technické centrum Kuřim s.r.o. 
Materiál zpracoval p.Z.Kříž, jednatel společnosti. 
Je předkládán návrh  nájemní smlouvy mezi městem a MTCK na pronájem kanceláře 
v budově MěÚ, na pronájem souboru věcí movitých a nemovitých, návrh nové smlouvy mezi 
MTCK a uživateli TKR, návrh opatření ke zlepšení  televizního signálu, předběžný rozpočet 
příjmů a výdajů, ceník služeb poskytovaných MTCK a seznam  vypůjčeného HIM a DHIM 
firmou Kotva. 
Z.Kříž - návrhy v předložené zprávě řeší zlepšení příjmu signálu pro kabelovou televizi. 

Náklady na letošní rok jsou předpokládány ve výši 305 tis., pro příští rok vzhledem 
k plánovaným rekonstrukcím některých stanic (přechod sa satelitní příjem, rozšíření o 
progr. VTV, využití vysílače fy.Eurotel pro Rakousko 2,  Markýzu, zálohu příjmu ČT 1 a 
2) je plánovaný rozpočet cca 600 tisíc. 

J.Herman - navrhuje uzavřít smlouvy s odborníky s bydlištěm v těsné blízkosti „stanic“, aby 
případné „výpadky“ mohly být urychleně opraveny. 

Z.Kříž - máme uzavřenou smlouvu s Ing.Pavelkou, další se řeší telefonicky s 1 technikem, 
ovšem některé výpadky jsou na trase mimo Kuřim. 

Návrh na usnesení :  
1184/97 - MěZ schvaluje uzavření obstaravatelské smlouvy s Městským technickým centrem 
Kuřim, spol. s r.o. na správu majetku města - televizní kabelový rozvod včetně hlavní 
přijímací stanice  a zařízení souvisejících - za cenu vynaložených  nákladů od data zřízení 
společnosti do 31.12.1997  
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
 



Návrh na usnesení :  
1185/97 - MěZ vyhlašuje záměr na adresný pronájem kanceláře v budově MěÚ  Městskému 
technickému centru Kuřim, spol. s  r.o. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Návrh na usnesení :  
1186/97 - MěZ vyhlašuje  záměr na adresný převod majetku města Kuřimi - televizní 
kabelový rozvod  včetně hlavní přijímací stanice  a zařízení souvisejících Městskému 
technickému centru Kuřim, s.r.o. za smluvní cenu  13 mil. Kč ke dni 1.1.1998  s úhradou  
čtvrtletními splátkami od I. čtvrtletí 1999 ve výši 125 tis.Kč s úrokovou mírou  na roční 
splácenou hodnotu dle roční míry inflace předešlého roku 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Návrh na usnesení :  
1187/97 - MěZ schvaluje  uzavření obstaravatelské smlouvy  s Městským technickým 
centrem Kuřim spol. s r.o.  na vybírání poplatků za užívání TKR v městě Kuřimi v roce 1998 
za cenu 5.000,-Kč od 1.1.1998 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Starosta  se dotázal Z.Kříže, zda jsou připraveny návrhy smluv. 
Z.  Kříž - prozatím ne. 
 
 
6. Převod peněz komisím MěR za III. čtvrtletí 1997 
Na základě předpisu  MěZ o převodu peněz zpracoval Z.Kříž výkaz docházek a odměn  
členům MěR, MěR a komisím MěR. 
Ze strany členů MěZ vzešla připomínka ke zpracování tabulka v kolonce „Počet měsíců“ u 
členů MěZ.   
Návrh na usnesení :  
1188/97 - MěZ schvaluje  převod peněz  za III. čtvrtletí 1997 s tím, že u členů MěZ je 
v tabulce „Počet měsíců“ uvedeno č.3 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
7. Různé 
Mat.7 
7.1. Zrušení vyhlášky o podnikatelském obolu 
Vzhledem k připomínkám k vyhlášce ze strany  Ministerstva vnitra ČR a malý zájem ze 
strany podnikatelů Dr.Poledňák předkládá návrh na zrušení výše uvedené vyhlášky. 
Návrh na usnesení :  
1189/97 - MěZ ruší svoji vyhlášku č. 3/97 „o podnikatelském  obolu“ 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
7.1.Zpráva o výsledku realizace podnikatelského obolu, návrh na jmenovité schválení 
příspěvků 
Ke dni 31.10.1997 byly uplatněny 4 podnikatelské oboly. 
 Ing.M.Jaskulka     - SK volejbalový odd..........2542,50 
 MUDr.L.Berková          - // - .........................2865,- 
 P.Skřička    Kuřimská liga                  2667,- 
 M.Skřičková          - // -                        2404,- 



Návrh na usnesení :  
1190/97 - MěZ schvaluje  převod finančních příspěvků : 
- SK Kuřim - volejbalový oddíl ...........5407,50 Kč 
-  Kuřimská liga ................................. 5071,-   Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
7.2. Ubytování  občanů s přiznaným statutem uprchlíka 
Na jednání MěZ dne 25.8.97 bylo schváleno (usn.č. 1145/97) přebudování nebytových  
prostor na ul.Bezručova čtvrť (bývalá plynoslužebna) na byt pro uprchlíky z Kazachstánu. 
Dr.Poledňák nyní předkládá návrh na změnu znění výše uvedeného usnesení. 
Návrh na usnesení :  
1191/97 - MěZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1145/97 ze dne 25.8.97 takto: 
Vzniklý byt bude sloužit k ubytování občanů s přiznaným statutem uprchlíka dle potřeb 
Odboru pro  uprchlíky  Ministerstva vnitra ČR. Ve zdůvodněných případech  si Město Kuřim 
vyhrazuje možnost konkrétní osobu odmítnout 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž. 5 - schváleno 
 
7.3. Půjčka firmy AMP-Czech s.r.o. 
Na předchozím jednání MěZ byli jeho členové informováni o připravované půjčce od fy. 
AMP městu Kuřim. Po předložení návrhu smlouvy byl znovu zvažován celkový efekt půjčky. 
Návrh na usnesení :  
1192/97 - Důvody k čerpání  půjčky  firmy AMP- Czech s.r.o.ustoupily, Město Kuřim za 
projevenou ochotu děkuje  
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
7.4. Žádost  obce Hvozde o půjčku 
Starosta obce Hvozdec požádal půjčku ve výši 100 - 150 tis Kč. Ručení půjčky by bylo 
jištěno zastavením svých energetických akcií, úroková míra 10%. 
Návrh na usnesení :  
1193/97 - MěZ schvaluje poskytnutí půjčky 150.000,- Kč obci Hvozdec za podmínek dle 
žádosti ze dne 22.10.1997 s úrokem 10%  
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
 
7.5. Zatravnění hřiště v areálu stadionu 
Materiál předkládá Dr.Poledňák v součinnosti s výborem FC Kuřim. Usnesení MěR bylo 
schváleno zatravnění části škvárového hřiště při zachování  atletické dráhy. Svými rozměry 
obě hřiště splňují podmínky ligové soutěže. 
Ing.Jarůšek - dotaz na nejbližší technické kroky  a ekonomickou rozvahu. 
V.Zejda - sondami bylo zjištěno podloží (20-30 cm štěrku), po dalším přezkoumání bude 

předložena  ekonom. rozvaha.. Studie bude zpracována Ing.Rouskem. 
Dr.Vitula (z veřejnosti) upozorňuje na budoucí finančně náročnou údržbu travnaté plochy.  
 
Protinávrh Ing.Jarůška: 
Návrh na usnesení :  
1194/97 - MěZ souhlasí s provedením přípravných, průzkumných a projektových prací  
potřebných pro zatravnění škvárového hřiště stadionu. 
MěZ schvaluje postup prací dle důvodové zprávy  
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž. 5 - schváleno 
 
7.5. Jiří Jaroš , Kuřim, Štefánikova 552 - žádost o zřízení hudební školy 



Pan Jaroš chce v letošním roce požádat  Ministerstvo školství o povolení provozovat hudební 
školu v Kuřimi. Škola by byla provozována  v prostorách ZŠ Jungmannova. K žádosti 
potřebuje vyjádření města.  
Návrh na usnesení :  
1195/97 - MěZ souhlasí na základě žádosti pana Jiřího Jaroše, Kuřim, Štefánikova 552 se 
zřízením soukromé hudební školy v  Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Ve 20:35 - 20:45- přestávka. 
 
7.6. Příspěvek na dopravu do Prahy - Barrandova na natáčení zábavného pořadu 
Město Kuřim se dne 23.10.účastnilo natáčení zábavného pořadu Triga v Praze. Kuřimské 
družstvo postoupilo do 2. kola, které se koná 6.11. Doprava účastníků je organizována 
autobusy. Starosta předkládá návrh, aby každý člen týmu zaplatil za dopravu pouze 100,-Kč a 
město uhradilo rozdíl mezi fakturovanou cenou, tj. cca 14.280,-Kč. 
Návrh na usnesení :  
1196/97 - MěZ souhlasí s uhrazením rozdílu mezi vybraným jízdným a částkou fakturovanou 
za dopravu členů týmu města Kuřimi na natáčení pořadu Triga dne 23.10. a dne 6.11.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.4 - schváleno 
 
Přehled příjmů a výdajů k 30.9.97 - mat.č.11 
Materiál i informaci  zpracoval p.Z.Kříž. 
Ze zprávy vyplývá nárůst příjmů z daní fyzických osob a snižování dotací státu. 
Starosta krátce informoval o jednání na OKÚ s přednostou ve věci  rozpočtu okresu. 
 
Na jednání se dostavili zástupci firmy J.Š.INTRSTAV a Ing.K.Syrový. 
7.7. Odvolání proti  postupu  výběrové komise  firmou  JŠ Intrstav 
Dne 25.9.97 město vyhlásilo veřejnou soutěž na zateplení objektu (tělocvičny) ZŠ 
Jungmannova. Do soutěže se přihlásily firmy HIRECO s.r.o. Brno a J.Š.INTRSRAV 
Brno.Komise vyloučila firmu Hireco pro nedoložení kvalifikačních předpokladů, u firmy 
J.Š.Intrstav nebyly dodané reference jejich vlastní, nýbrž subdodavatele. Výběrová komise 
doporučila  výběrové řízení zrušit mimo jiné i vzhledem k blížící se zimě. Městská rada tak 
učinila svým usnesením č. 412/97, proti kterému se firma Intrstav odvolala. 
 
K problematice se rozvinula cca hodinová výměna názorů. 
Ing.Růžička - firma Intrstav má pocit, že nebyla správně ohodnocena. 
Dr.Holman - je firma rovněž seznámena  s vyjádřením odvolání ? 
Ing.Miroslav Jaskulka (za fy Intrsrav)- jsem seznámen  se zápise z jednání komise. Obvinil 

Dr.Poledňáka, že je proti jejich firmě „ předpojatý a ve své nenávisti firmu 
neustále pomlouvá“. Rovněž protestuje proti zaujatosti výběrové komise. 

Dr.Holman - dotaz, zda firma Inrtstav v Kuřimi  staví půdní vestavby. 
Dr.Poledňák - firma Intrstav (v níž má zastoupení Ing.Martin Jaskulka) není smluvním 

partnerem města pro realizaci půdních vestaveb, nýbrž. fyzická osoba Ing.Martin 
Jaskulka, s nímž nemá město jako dobré zkušenosti.  
Firma Intrstav je nová, ale jsou v ní zastoupení stejní lidé. 

Ing.Růžička - uvedl, že problém byl m.j. i ten, že zakázka zateplení byla posuzována bez 
kontextu rekonstrukce střechy. Proto bylo navrženo, zda by tuto zakázku nebyla  
dobré spojit s rekonstrukcí střechy a přeložit tak na jaro. Výběrová komise ale 
měla právo soutěž  zrušit. 



V.Zejda - firma Intrstav uvedla komisi v omyl tím, že jméno subdodavatele přelepila svým 
seznamem pracovníků, kteří ve firmě pracují. Po vyzvání, aby dodali vlastní 
reference, dodali výstavbu půdních vestaveb. Dále uvedl, že technologie 
zateplení vyžaduje provést mokrý proces, který vzhledem k pokročilosti ročního 
období nelze realizovat. 

Ing.Veselý (přítomen na výběrovém řízení) - neuvědomuji si, že by členové komise byli 
ovlivňovány Dr.Poledňákem (dle nařčení Ing.Miroslava Jaskulky), přítomen 
výběru byl rovněž odbor správy bytů a výstavby a Ing.Syrový. 

Dr.Poledňák - na jednání výběr. komise byl Ing.Syrový přizván jako náhradník. 
Ing.Syrový - domnívám se, že po kvalitativní i kvant.stránce byly splněny řízené. V zadání 

nebyly určeny podmínky firmy - co se týče délky trvání a pod. 
Ing.Martin Jaskulka (k referencím své firmy) poukázal na skutečnost, že v Kuřimi  

zkolaudoval 22 bytů. 
Dr.Poledňák - žádná smlouva však nebyla dodržena. 
 
V 21:45 se  z jednání vzdálil Dr.Holman  
MUDr.Dvořáčková žádá o ukončení rozpravy. 
Hlasováno o ukončení rozpravy k danému tématu : pro 13, proti 1, zdrž.1 - schváleno 
 
Z jednání odchází zástupci fy Intrstav, přichází Dr.Holman.  
 
Dr.Poledňák krátce informoval o vůli města účastnit se dražby objektu mateřské školky na 
ul.Zborovská, která je dosud v majetku TOS Kuřim a.s.. Cena objektu je 6,895 mil. Plus 
mobiliář v hodnotě 120 tis.Kč. 
 
Žádost p.Vladimíry Krejčové o mimořádné přidělení . obecního bytu je odloženo. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1172/97 - MěZ schvaluje pronájem 1 kanceláře a 2 šaten v objektu PA v Kuřimi od 1.1.1998 
paní Naděždě Hemberové za cenu 10.000,-Kč/rok 
 
1173/97 - MěZ schvaluje odprodej  části pozemku parc.č. 3109 k. ú. Kuřim manž. 
Liškutínovým, Brno, Černého 41 s podmínkou  zachování průchodu do lesa (alt.II) za cenu 
100,-Kč/m2 pozemku + náklady +  daň z převodu nemovitosti 
 
1174/97  - MěZ schvaluje  adresný odprodej nebo směnu pozemků KN parc.č. 3577, 3570 a 
PK číslo 2525 o celkové výměře 8.194m2 Magistrátu města Brna 
 
1175/97 - MěZ schvaluje  převod  pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim - orná ve výměře 319m2 
z majetku  PF ČR na město Kuřim za cenu 31.900,- Kč s podmínkou, že  nabyvatel uhradí 
veškeré náklady  spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitosti 
 
1176/97 - MěZ  schvaluje záměr  na odprodej části pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim 
Spořitelně a.s. Brno s cenou podle vyhlášky města. Do doby kolaudace  stavby bude na prodej 
pozemku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí 
 
1177/97 - MěZ  schvaluje výkup pozemku  ve zjednodušené evidenci - parcela  původ 
pozemkový katastr (PK) číslo 1246 k.ú.Kuřim o výměře 18.970 m2od vlastníka  pouze 



v případě, že tento akceptuje úřední cenu pozemku (orná půda) s tím, že náklady (znalecký 
posudek, návrh na vklad, včetně daně převodu nemovitosti) uhradí nabyvatel 
 
1178/97 - MěZ schvaluje ukončení  nájmu restaurace Sport v areálu PA s dosavadním 
nájemcem p.Romanem Krejčím ke dni 31.12.1997. Současně  schvaluje  uhrazení nákladů 
vložených nájemcem  do modernizace  objektu restaurace ve výši 65.000,-Kč zápočtem proti 
nájemnému za IV. čtvrtletí 1997 
 
1179/97 - MěZ vyhlašuje veřejnou nabídku na pronájem restaurace kryté plovárny a 
prodejních stánků letního koupaliště v Kuřimi na  ul.Blanenská 1082  
 
1180/97 - MěZ schvaluje výkup pozemku parc.č. 1137/2 o výměře 1578 m2  od p.Jana 
Kolaříka, Kuřim, Nám.1.května 263 za cenu  dle znaleckého posudku, minimálně však 120,-
Kč/m2. Náklady hradí město 
 
1181/97 - MěZ schvaluje příspěvky  z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti : 
 SK Kuřim - odd. stolního tenisu ...........................................................5.000,-Kč 
 ZUŠ Kuřim - příspěvek na pořízení hudebního nástroje ..................... 22.000,-Kč 
 TJ SOKOL Kuřim - vybavení pro sportovní aktivity ......................... 12.000,-Kč  
 SK Kuřim - odd. kulturistiky - na pořízení sportovně-tech.vybavení....30.000,-Kč -  
 Ing.arch.Vladislav Růžička - příspěvek na organizování soutěží 
     o historii města pro žáky základních škol .............................................5.000,-Kč  
 Roman Skopal (D.C.Kuřim) - Šipková liga  ..........................................7.000,-Kč  
 
1182/97 - MěZ souhlasí s užívání znaku města Kuřimi  na dresech  hráčů „Dárts club Kuřim „ 
 
1183/97 - MěZ schvaluje poskytnutí půjček z Fondu pro podporu bytové výstavby  dle 
návrhu finanční komise. V přiloženém seznamu se vypouštějí žádosti  č.25, 26 27 a 15  
 
1184/97 - MěZ schvaluje uzavření obstaravatelské smlouvy s Městským technickým centrem 
Kuřim, spol. s r.o. na správu majetku města - televizní kabelový rozvod včetně hlavní 
přijímací stanice  a zařízení souvisejících - za cenu vynaložených  nákladů od data zřízení 
společnosti do 31.12.1997  
 
1185/97 - MěZ vyhlašuje záměr na adresný pronájem kanceláře v budově MěÚ  Městskému 
technickému centru Kuřim, spol. s  r.o. 
 
1186/97 - MěZ vyhlašuje  záměr na adresný převod majetku města Kuřimi - televizní 
kabelový rozvod  včetně hlavní přijímací stanice  a zařízení souvisejících Městskému 
technickému centru Kuřim, s.r.o. za smluvní cenu  13 mil. Kč ke dni 1.1.1998  s úhradou  
čtvrtletními splátkami od I.čtvrtletí 1999 ve výši 125 tis.Kč s úrokovou mírou  na roční 
splácenou hodnotu dle roční míry inflace předešlého roku 
 
1187/97 - MěZ schvaluje  uzavření obstaravatelské smlouvy  s Městským technickým 
centrem Kuřim spol. s r.o.  na vybírání poplatků za užívání TKR v městě Kuřimi v roce 1998 
za cenu 5.000,-Kč od 1.1.1998 
 
1188/97 - MěZ schvaluje  převod peněz  za III. čtvrtletí 1997 s tím, že u členů MěZ je 
v tabulce „Počet měsíců“ uvedeno č.3 



 
1189/97 - MěZ ruší svoji vyhlášku č. 3/97 „o podnikatelském  obolu“ 
 
1190/97 - MěZ schvaluje  převod finančních příspěvků : 
 Sk Kuřim - volejbalový oddíl ............. 5407,50 Kč 
 Kuřimská liga .................................... 5071,-    Kč 
 
1191/97 - MěZ schvaluje změnu svého usnesení č. 1145/97 ze dne 25.8.97 takto: 
Vzniklý byt bude sloužit k ubytování občanů s přiznaným statutem uprchlíka dle potřeb 
Odboru pro  uprchlíky  Ministerstva vnitra ČR. Ve zdůvodněných případech  si Město Kuřim 
vyhrazuje možnost konkrétní osobu odmítnout 
 
1192/97 - Důvody k čerpání  půjčky  firmy AMP- Czech s.r.o.ustoupily, Město Kuřim za 
projevenou ochotu děkuje  
 
1193/97 - MěZ schvaluje poskytnutí půjčky 150.000,- Kč obci Hvozdec za podmínek dle 
žádosti ze dne 22.10.1997 s úrokem 10%  
 
1194/97 - MěZ souhlasí s provedením přípravných, průzkumných a projektových prací  
potřebných pro zatravnění škvárového hřiště stadionu a schvaluje postup dle důvodové 
zprávy  
 
1195/97 - MěZ souhlasí na základě žádosti pana Jiřího Jaroše, Kuřim, Štefánikova 552 se 
zřízením soukromé hudební školy v  Kuřimi 
 
1196/97 - MěZ souhlasí s uhrazením rozdílu mezi vybraným jízdným a částkou fakturovanou 
za dopravu členů týmu města Kuřimi na natáčení pořadu Triga dne 23.10. a dne 6.11.1997 
 
Hlasování o úplnosti přijatých usnesení : pro 16 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v22:10 hodin. 
 
 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 
         starosta 
Zapsala : Stražovská 
V Kuřimi dne 3.11.1997 
 

 O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
Vladislav  ZEJDA       Jaroslav  KOBZINEK 


