
Město  Kuřim 
 

Z Á P I S 
 

ze zasedání MěZ čís. 12/97,  konaného dne 15.12.1997 v Klubu důchodců 
 

Přítomni : Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
  RNDr.Igor Poledňák - zástupce 
  MUDr.M.Dvořáčková, J.Herman, PaedDr.D.Holman, Ing.arch.M.Janča, Ing.A.Jarůšek 

MUDr.Z.Klírová, H.Krejčí, Ing.M.Krupica, Dr.Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.J.Němec, 
Ing.H.Novotná, V.Zejda 

   
Omluveni : Mgr.J.Zorník a J.Kobzinek 
Ověřením zápisu pověřeni Dr. D.Holman a Ing.M.Krupica - pro většina 
Návrhová komise MUDr.Z.Klírová a MUDr.M.Dvořáčková - pro většina 
 
Na jednání přítomno 15 členů městského zastupitelstva. 
 
Program :  1)  Majetkoprávní úkony 

2)  Poskytování půjček na bytovou výstavbu 
3)  Zajištění autobusového  spojení na linkách ČSAD a.s. 
4)  Pomoc občanům obce Lobodice 
5)  Různé I. 
6)  Rozpočet  města na r.1997, předpokládaný rozpočet na r.1998 
7)  MTCK - valná hromada 
8)  Přefakturace nákladů na povinnou školní docházku 
9)  Různé II. 

 
Hlasováno o programu : pro  15 - schváleno 
 
 
1. Majetkoprávní  úkony,  bytová agenda 
Mat.č.1 předkládá starosta. 
1.1. Odprodej části pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim (vykupovaného v současné době od ČR - 

Pozemkového fondu - „hydroforová stanice“) Spořitelně a.s. Brno 
MěZ usnesením číslo 1176/97 z 3.11.1997 schválilo záměr na odprodej části pozemku parc.č. 2081 
k.ú.Kuřim Spořitelně a.s. Brno s cenou podle vyhlášky města s tím, že do doby kolaudace stavby bude 
na prodej pozemku uzavřena smlouva o smlouvě budoucí . 
Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez námitek a připomínek. 
Ing.Růžička -  schválení výstavby nového objektu spořitelny by mělo být bez problémů, ředitel potvrdil 
zájem stavby spořitelny  na místě hydrofor. stanice 
Návrh na usnesení :  
1197/97 - MěZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim Spořitelně a.s. Brno za 
cenu dle platné vyhl. o oceňování staveb, pozemků a porostů v době prodeje s koef. dle vyhl.města.  
Do doby nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  stavby bude právní vztah k pozemku upraven 
smlouvou o budoucí kupní smlouvě 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 

1.2. Prodejní stánek na ul. Bezručova čtvrť - změna nájemce 
Stávající nájemce firma TECHNOMAR BRNO s.r.o.požádal o udělení souhlasu se změnou uživatele 
pozemku (na manž. Pěničkovy, kteří se stali novými majiteli uvedeného prodej. stánku) parc.č.2139/2 
k.ú.Kuřim a části poz.parc.č. 2139/1 k.ú.Kuřim, na němž stojí prodejní stánek na ul. Bezručova čtvrť - - 
(oproti kadeřnictví). 
SO předkládá k odsouhlasení návrh na uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc.č. 2139/2 
k.ú.Kuřim   (zast.plocha - stánek) a části pozemku parc.č. 2139/1 k.ú.Kuřim o celkové výměře 38,50 
m2  s vlastníkem prodejního stánku 
 
 
Návrh na usnesení :   



1198/97 - MěZ bere na vědomí změnu vlastníka prodejního stánku na poz.parc.č. 2139/2 a části 
poz.parc.č. 2139/1 k.ú.Kuřim a souhlasí s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené 
dne 6.9.1995 na manž. Pěničkovy Kuřim, Na Královkách 894, kteří jsou zároveň vlastníky prodejního 
stánku  

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 

Níže uvedené usnesení je předkládáno ke schválení s účinností od 22.12.1997 (pondělí) za 
podmínky, že k němu nebude podána připomínka nebo námitka dle zákona o obcích. Jedná se 
o opatření, kterým by bylo možné ušetřit čas, neboť zatím není znám termín zasedání MZ v r. 
1998. 
 
1.3. Spol. s r.o. QOU, Křižíkova 1480, Benešov u Prahy - žádost o pronájem části pozemku PK 

číslo 1473 k.ú.Kuřim k umístění reklamního poutače 
MěR usn. číslo 425/97 z 18.11.1997 schválila záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 1473 
k.ú.Kuřim spol. s r.o. QUO  k umístění velkoplošného reklamního zařízení na dobu neurčitou 
s jednoroční výpovědní lhůtou za cenu 10.000,- Kč/rok.  Záměr je zveřejněn od 20.11.1997. 
Návrh na usnesení :  
1199/97 - MěZ schvaluje pronájem části pozemku PK číslo 1473 k.ú.Kuřim spol. s r.o. QOU, 
Křižíkova 1480, Benešov k umístění velkoplošného reklamního zařízení na dobu neurčitou 
s jednoroční výpovědní lhůtou za cenu 10.000,- Kč/rok 

Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
1.4. Manž. Mihályovi, Kuřim, Zborovská 886 - žádost o výměnu bytu 
Manž. Mihályovi si požádali o přednostní výměnu bytu na ul.Jungmannova 864 (nachází se v 1. 
nadzemním podlaží) za jimi užívaný byt na ul.Zborovská 886 (nachází se ve 3. nadzemním podlaží). 
Důvodem je těžké zdravotní postižení syna (dle informace soc. odboru prozatím umístěného v ústavu 
soc. péče).  
Starosta doporučuje MěZ schválit předběžný souhlas s přednostní výměnou stávajícího bytu manž. 
Mihályových za uvolněný max. dvoupokojový byt v přízemí. 
Dr.Poledňák - o výměnu  požádali dva zájemci - manž. Mihályovi a p.Krystýnková, která má rovněž 

zdravotně postižené dítě. Po prohlídce  bytu manž.Mihályovi od žádosti ustupují. 
Návrh na usnesení :  
MěZ schvaluje předběžný souhlas s výměnou bytu rodiny Michala Mihályho za max. dvoupokojový byt 
v přízemí, pokud bude takový  byt v majetku města uvolněn 

Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 4, zdrž.3 - neschváleno 
 
1.5. Uzavření obstaravatelské smlouvy  na správu TKR v roce 1997 
Předkladatel materiálu p.Z.Kříž  (jednatel MTCK) předkládá MěZ návrh na uzavření obstaravatelské 
smlouvy  na správu TKR a poskytnou MTCK půjčku ve výši  13 mil.Kč za podmínek dle jednání MěZ 
3.11.1997 (usnesení 1186/87). MTCK následně uhradí městu 13 mil.Kč za TKR. 
Dr.Poledňák - od rozeslání materiálu byly  návrhy znovu projednány a je navrhována změna - 

neschvalovat MTCK půjčku, ale uzavřít leasingovou smlouvu. Část majetku by se převedla 
na  společnost  s r.o. jako vklad jmění, další  část na leasingovou smlouvu a to částce 
7.498 tis. Kč. Cílem je, aby majetek měl jednoho vlastníka, který ho bude spravovat. 

Ing.Jarůšek tento návrh připomínkuje - vyskytly se nesrovnalosti, které musí být v materiálu 
dopracovány. 

Je navrhováno projednání 2. a 3. usnesení předloženého mater. odložit. 
Hlasováno o odložení - pro 15 - schváleno. 
Návrh na usnesení : 
1200/97 -  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 na dobu neurčitou 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1201/97 - MěZ schvaluje pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim Městskému technickému centru 
Kuřimi, spol. s r.o. od 1.1.1998 za cenu obvyklou 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
1.6. Pronájem restaurace Sport kryté plovárny a prodejních stánků letního koupaliště 
Mat.č.1c) předložil Ing.F.Veselý. 



Usnesením  MěZ 1179/97 byla schválena veřejná nabídka na pronájem restaurace Sport a prodejních 
stánků v areálu PA. V termínu  se přihlásili 4 zájemci, všichni předložili kvalifikační předpoklady. 
 1. Václav Juračka , Kuřim, Zámecká 959 
 2. NICOL studio s.r.o. , Kuřim, Školní 848 
 3. Roman Krejčí, Brno, Úprkova 11 
     4. Pavel Pelikán a Bohumil Stejskal , Kuřim, Farského 562 
 
Diskuze: 
Ing.Krupica - p.Krejčí ve své žádosti o pronájem navrhuje snížení nájmu. Vzhledem k tomu, že o 

pronájem mají zájem další 3 zájemci akceptující stávající finanční podmínky, nesouhlasí 
s tímto požadavkem. 

Ing.Veselý - za pronájem restaurace bylo dosud hrazeno 18 tis.Kč nájemné a 6 tis. záloha na energie.  
Pronájmu stánků na otevřeném koupališti má vlastní režim - výše nájemného se stanovuje 
dle počtu návštěvníků koupaliště. 
Redukci prostoru restaurace na další provozy (dámské a pánské kadeřnictví) 
nedoporučuje. 

Ing.Jarůšek se zřízením kadeřnictví v PA nesouhlasí. 
Zástupce studia NICOL - v projektu jsme vycházeli z toho, co v Kuřimi není dostatečně zajištěno. 

Pokud nemá město zájem o zřízení kadeřnictví v plaveckém areálu, - není  to naší 
podmínkou. 

Hlasováno o pořadí žadatelů :   p.Pelikán a Stejskal .. 11 hlasů 
p.Juračka - .................8  hlasů 
studio NICOL s.r.o........1 hlas 

Hlasováno, zda zastupitelé souhlasí s pronájem restaurace SPORT p.Pavlu Pelikánovi a Bohuslavu 
Stejskalovi : pro 12 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1202/97 - MěZ schvaluje pronájem restaurace Sport kryté plovárny a prodejních stánků letního 
koupaliště  v Kuřimi p.Pavlu Pelikánovi a Bohuslavu Stejskalovi za podmínek stejných jako měl 
dosavadní nájemce  

Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
 
2. Poskytování  půjček na bytovou výstavbu 
Mat.č.2 předložila Ing.D.Němcová. 
2.1. Zpráva o postupu prací při uzavírání smluv dle vyhlášky města Kuřimi č. 4/97 o 

poskytování půjčky na bytovou výstavbu 
 
         a) Pavel Duša, Kuřim, Komenského 981 - nové posouzení žádosti 
Při přípravě smlouvy bylo dodatečně zjištěno, že žadatel nesplňuje podmínku pro poskytnutí půjčky 
v čl. IV b) vyhlášky - od kolaudačního rozhodnutí uplynuly více jak 4 roky. 
Pan Herman s poskytnutím půjčky nesouhlasí - nebyly splněny podmínky čerpání. 
Návrh na usnesení : 
1203/97 - MěZ neschvaluje poskytnutí půjčky z Fondu pro podporu bytové výstavby panu Pavlu 
Dušovi z důvodu nesplnění  čl. IV a) vyhlášky města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjček na bytovou 
výstavbu 

Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 

a) Změna zajištění půjček u manželů Červenkových, Zemanových a Mazancových 
Při  přípravě smluv o půjčce a zástavních smluv  výše jmenovaných byly dodatečně zjištěny 
skutečnosti, pro které by bylo uzavření smluv s těmito manž. obtížné.  Tito žadatelé proto nabídli  
jištění prostřednictvím třetí osoby. 
J.Herman - poznamenal, že ručiteli jsou i osoby, mající sami závazek vůči městu. Město by mělo pro 

příště zvážit, zda bude akceptovat ručení touto osobou. 
Návrh na usnesení : 
1204/97 - MěZ bere na vědomí změnu zajištění půjček z Fondu pro podporu  bytové výstavby u 
manželů Červenkových, Zemanových a Mazancových  

Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
 
2.2. Úprava ve smlouvách o půjčce oproti ustanovení čl. V. bodu 3 vyhlášky č.4/97 



Při přípravě smluv  o půjčce byl po konzultaci s finančním odborem MěÚ oproti  ustanovení čl. V. bod 
3 vyhlášky upraven mechanismus změny úrokové sazby  takto:  
Úroková sazba je sjednána  ve výši 4%. Vzroste-li nebo poklesne míra inflace (podle údajů Českého 
statistického úřadu) o 5 a více %, přepočítá se úroková sazba na 40% míry  inflace (se zaokrouhlením 
na celá čísla nahoru). 
Ing.Jarůšek   - proč se schvaluje  odchylka a ne změna vyhlášky? 
Dr.Poledňák - odchylka se schvaluje z časových důvodů, úprava vyhlášky by si vyžádala 2 týdny   

navíc.  
Návrh na usnesení : 
1205/97 - MěZ bere na vědomí  odchylnou úpravu smluv  o půjčce dle návrhu oproti znění v čl. 
V. bodu 3 vyhlášky města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu  

Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
 
 
3.  Zajištění autobusového spojení na linkách ČSAD Blansko a.s. 
Mat.č. 3 a 3a) předložil předseda dopravní komise Ing.Kotek. 
3.1. 
Dopravce ČSAD Blansko a.s.  požádal o uzavření  smlouvy o rozsahu spojení a hrazení ztrát v r.1998. 
Pro rok 98 jsou předpokládány dotace na linky 710620, 710670 a 71771 ve výši 150 tis. Z toho město 
uhradí 48. tis, kuřimské podniky 102 tis. Kč. 
J.Herman - opět žádá, aby bylo v materiálu jasně napsáno, o jaké spoje se jedná. 
Návrh na usnesení : 
1206/97 - MěZ souhlasí se sdružením finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti ČSAD 
Blansko a.s. dle důvodové zprávy 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
3.2. Zajištění pořádku a přístupu  cestujících do čekárny ČD v Kuřimi 
Mat.3a) 
Z důvodu  ničení zařízení  čekárny a okolí  nádraží ČD v Kuřimi  byla tato v nočních hodinách 
uzavřena. Komise dopravy žádá, aby město zahájilo jednání  s dopravním podnikem a policií ČR o 
podmínkách, za jakých by prostory čekárny a WC byly přístupny veřejnosti čekající na spoje. 
Komise dopravy a starosta doporučuje  jako vstřícný krok schválení příspěvku cca 20 tis., kterým by 
město garantovalo odstranění škod na majetku ČD způsobené kuřimskými občany. 
Diskuze : 
Ing.Němec - nesouhlasí s příspěvkem - tyto služby by měla garantovat firma, která v těchto prostorách 

podniká, nebo ČD. 
Ing.Kotek - přednosta ČD byl dosud velmi vstřícný, vybavil čekárnu novými lavička, ale do dvou 

měsíců bylo vše  zničeno. ČD se snaží majetek chránit, ale po 20. hodině je objekt 
nestřežen.  

Dr.Marek - nesouhlasí, aby se město zříkalo odpovědnosti za pořádek v kterékoliv části města. 
Ing.Jarůšek kvalifikuje přebírání odpovědnosti a nápravu škod za obecní peníze jako “.nemorální  -  ať 

škody zaplatí ten, kdo je způsobil“. Žádá předložit MěZ návrhy opatření  po  plánovaném 
jednání města s policií a ČD. 

Dr.Holman - souhlasí s finančním příspěvkem - jako vkladem do počátku jednání s ČD. 
V.Zejda žádá ukončení diskuze. 
Potinávrh Dr.Holmana 
MěZ souhlasí s převzetím garance na zabezpečení pořádku na nádraží ČD do výše 20 tis. Kč. 

Hlasováno o návrhu :pro 3 - neschváleno 
 
Návrh na usnesení: 
MěZ souhlasí s převzetím  garance  do výše 20 tis. za škody způsobené ČD otevřením  čekárny 
v době od 4:00 do 23:15 hodin  

Hlasováno o návrhu : pro 7 - neschváleno 
 
 
Starosta v 18:50 navrhl přerušení jednání na 15 minut. 
 
 
Po krátké diskuzi byl předložen nový návrh usnesení : 



Návrh na usnesení : 
1207/97 - MěZ souhlasí s příspěvkem do výše 20.000,- Kč na zabezpečení  pořádku na nádraží ČD   
v Kuřimi při otevření čekárny od  04:00 do 23:15 hod. a ukládá starostovi do příštího zasedání MěZ  
předložit opatření,  která povedou k zabezpečení pořádku 

Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
 
 
4. Pomoc  občanům obce Lobodice 
V mat.č.4 navrhuje Dr.Poledňák navýšení limitu finanční pomoci občanům Lobodice o 600 tis. Kč.  
Diskuze: 
Dr.Poledňák - záměrem je kontinuální pomoc postiženým povodní. 
Dr.Holman je proti  navýšení poskytnuté pomoci, „město samo potřebuje mnoho prostředků na 

investiční výstavbu“. 
Ing.Novotná  podporuje návrh Dr.Poledňáka. 
J.Herman - domnívá se, že se celá humanitární pomoc „politizuje“. Navrhuje, aby částka 1.600 tis. 

byla konečná.  
V.Zejda přiblížil členům zastupitelstva pracovní působení jeho projekční firmy Zeta v Lobodicích - 

firma poskytuje projekční pomoc bez politizování situace 
J.Herman oponuje tvrzení p.Zejdy. 
Ing.Jarůšek - to, že  firma Zeta projektuje pro občany Lobodic není  nic špatného, ale nesouhlasím 

s tím, aby tyto projekty byly placeny městem po odsouhlasení městskou radou, které je 
p.Zejda členem. 

Dr.Poledňák - peníze, které by se měly poskytnout nejsou z fondu investic ale z fondu bydlení. 
Návrh na usnesení : 
1208/97 - MěZ schvaluje zvýšení limitu ku pomoci občanům obce Lobodice dle důvodové zprávy  o 
600.000,- Kč  

Hlasováno o návrhu : pro 13, proti 2 - schváleno 
 
 
5)  Různé 
5.1. Odprodej  akcií JME 
Mat.č.5 předkládá Dr.Poledňák. 
Dr.Poledňák opět navrhuje odprodej 4984 akcií  JME (jednu akcii si město ponechá), z výnosu  

navrhuje  zakoupit mateřskou školku na ul.Zborovská. 
Ing.Jarůšek - komu akcie odprodáme? 
Dr.Poledňák -JME jsou povinny tyto akcie odkoupit. 
Ing.Jarůšek  - pokud se obce těchto akcií vzdávají, vzdávají se kontroly nad cenami JME. 
Dr.Poledňák - 34% drobných akcionářů nezajišťuje kontrolu nad cenami energie. 
Ing.Němec   - akcie mohou v budoucnu nést dividendy, je nutné je prodat? 
Dr.Poledňák - dividendy nejsou prozatím v dohlednu, peníze na odkoupení školky na ul:Zborovská   

potřebujeme nyní. 
Dr.Holman - souhlasí s prodejem akcií ve prospěch koupě mateřské školky. 

  K.Múčková - dotaz, zda  byl schválen okresní rozpočet a zda by se nedaly peníze získat  z tohoto 
zdroje. 

Ing.Růžička  tuto možnost vyloučil. 
Návrh na usnesení : 
1209/97 - MěZ schvaluje  odprodej 4984 ks akcií JME, výnos z prodeje akcií bude použit ke koupi MŠ 
na ul.Zborovská  a k vybudování vodovodu na Podlesí 

Hlasováno o návrhu : pro 10, proti 4, zdrž.1 -  schváleno 
 
 
5.2. Dotace na opravu věže kostela 
Žádost  Duchovní správy  římskokatolické církve  MěR svým usnesením  437/97 doporučuje ke 
schválení. 
Návrh na usnesení : 
1210/97 - MěZ schvaluje  dotaci 300.000,- Kč na opravu věže kostela sv.Maří Magdalény v Kuřimi 

Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
5.3. Podkrovní byty  v ul.Na Královkách  898 - 901 - dodavatel ke smlouvě o dílo 



Město nechalo vypracovat  nový projekt na výše uvedenou podkrovní výstavbu firmou  Ing.Stanislava 
Dvořáka. Výhodou nového projektu je větší obytná plocha bytů a lepší estetický dojem. 
Návrh na usnesení : 
1211/97 - MěZ schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Podkrovní byty Na Královkách 898-901“ 
s firmou  Ing.Stanislav Dvořák 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
5.4. Čerpání dotace z Programu  podpory nájemního bydlení 
Mat.č.11 předkládá starosta. 
V roce 1996 město požádalo  o dotaci na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Kolébka, kde byla 
firmou Urbis Auster Ostrava plánována výstavba terasových domků. Do dnešního dne nebylo 
uvedenou stavební firmou potvrzeno, že plánovanou výstavbu zahájí. Protože dne 5.11.97 byla 
možnost čerpání Okresním úřadem potvrzena, město požádalo o změnu určení dotace - na výstavbu 
8 podkrovních bytů v byt. domě Na Královkách 989-901. Tato žádost byla schválena a potvrzena OKÚ 
Brno - venkov dne 8.12.97. 
Návrh na usnesení : 
1212/97 - MěZ bere na vědomí zprávu o  čerpání dotace z Programu podpory nájemního bydlení a 
technické infrastruktury a schvaluje  uzavření smlouvy na poskytnutí  této dotace ve výši 2 560 tis. Kč 
na výstavbu 8 podkrovních bytů v bytovém domě Na Královkách 898-901  

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
5.5. Odkoupení  23% podílu TOS Kuřim a.s. ve společnosti  SPŠ SOU TOS Kuřim s.r.o. 
Návrh předložen Dr.Poledňákem. 
Dr.Holman - pro město další odkoupení podílu není důležité, nevidím důvod, proč by město mělo 

zvyšovat svůj podíl na této společnosti. 
Ing.Jarůšek rovněž nesouhlasí se zvýšením podílu,  naopak se domnívá, že by město mělo svůj  15%-

ti procentní podíl prodat. 
Návrh na usnesení 
MěZ schvaluje odkoupení 23% z podílu TOS Kuřim a.s. (v konkurzu) ve společnosti SPŠ SOU TOS 
Kuřim spol. s r.o.  

Hlasováno o návrhu : pro 7 - neschválen 
Návrh na usnesení : 
MěZ - neschvaluje  odkoupení 23% z podílu TOS Kuřim a.s. (v konkurzu) ve  společnosti SPŠ SOU 
TOS Kuřim spol. s r.o. 

Hlasováno o návrhu :  pro 8 - neschváleno 
 
Dr.Poledňák - je zapotřebí pro jednání valné hromady SPŠ SOU TOS Kuřim s.r.o.zaujmout nějaké 
stanovisko. Tato hlasování je  nezbytné chápat  jako nedostatek nesouhlasu a tedy  v usneseních 
bude uvedeno MěZ nesouhlasí s odkoupením 23% z podílu TOS Kuřim. 
Přijato obecným souhlasem. 
1213/97 - MěZ - neschvaluje  odkoupení 23% z podílu TOS Kuřim a.s. (v konkurzu) ve  společnosti 
SPŠ SOU TOS Kuřim spol. s r.o. 
  
Návrh na usnesení :  
MěZ nabízí k odprodeji 15% podíl  Města Kuřimi ve společnosti SPŠ SOU TOS Kuřim s.r.o. 
Hlasováno o návrhu : pro 1, proti 14 - neschváleno 
 
Přestávka 20:35 - 20:45 hodin. 
 
 
 
6. Rozpočet města na rok 1997 
Mat.č 6 předložil  p.Z.Kříž. 
Rozpočet je předkládán ve stejné výši tak, jak bylo schváleno rozpočtové provizorium. 
Z.Kříž - v rozpočtu připomínkoval p.Herman nízký příspěvek na SDH. Bude podán návrh na 

rozpočtové opatření. 
Návrh na usnesení : 
1214/97 - MěZ schvaluje rozpočet  města Kuřimi na rok 1997 



Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 - schváleno 
 
Rozpočtové provizorium na rok 1998 
Mat.č.7předložil p.Z.Kříž. 
Byla předložena prvotní rozvaha rozpočtu. Po připomínkování bude nový předložen na lednovém 
zasedání MěZ.. 
Návrh na usnesení : 
1215/97 - MěZ  schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1998 

Hlasováno o návrhu :  pro 13, zdrž.2 - schváleno 
 
 
7.  Městské  technické centrum Kuřim - valná hromada 
Mat.č.9 předložil.Z.Kříž. 
Městské zastupitelstvo jako valná hromada MTCK oproti původně předloženému materiálu schválila 
uzavření obstaravatelské smlouvy s městem na správu majetku města za cenu vynaložených  
nákladů. 
Návrh na usnesení : 
1216/97 - MěZ jako valná hromada Městského technického centra Kuřim, spol s r.o. schvaluje 
uzavření obstaravatelské smlouvy  s městem Kuřim na správu majetku města - televizní kabelový 
rozvod včetně hlavní přijímací stanice  a zařízení souvisejících - za cenu  vynaložených nákladů od 
data zřízení společnosti na dobu neurčitou  

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Dotaz Jiřího Brabce (Zlobice) - má MTCK příjmy z reklam na Infokanálu? 
Ing.Růžička -  nemá. 
Dr.Poledňák - jsou 2 druhy reklam. Jedny jsou reklamy objednané u města a jsou příjmem města, 

druhé jsou reklamy objednané u p.Kadlece, a tyto příjmy jsou jeho. 
 
 
8)  Přefakturace nákladů na povinnou školní docházku 
Mat.č.10 předložil Z.Kříž. 
Dne 5.9.1997 byly  zaslány obcím, jejichž děti navštěvují ZŠ v Kuřimi  faktury a návrhy smluv na 
úhradu neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku. Obce se proti tomuto ohradily, že s těmito 
výdaji ve svém rozpočtu neuvažovali. Z tohoto důvodu FO navrhuje požadovat po obcích regionu za 
školní rok 96/97 zlevněnou částku 1000,-Kč  na žáka. 
Do budoucna se stanoví hranice úhrady nákladů, která bude obcím účtována. 
Návrh na usnesení : 
1217/97 - MěZ schvaluje  fakturaci úhrady  neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku dětí 
z příslušných obcí za školní rok 1996/97 za zlevněnou částku 1000,- Kč za žáka 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
9) Různé 
9.1. Finanční vypořádání napojení firem AMP a   d.c.Blansko na infrastrukturu města Kuřimi 
Mat.č.12 předkládá starosta. 
Firma AMP vybudovala  v rámci výrobního komplexu na vlastní náklady část veřejné infrastruktury - 
AMP a  d.c. Blansko je tak definitivně připojeno na novou část veřej. vodovodu a kanalizace města. 
Protože firmy sami nemohou ze zákona provozovat  vodovod a kanalizaci, bylo stavební povolení  
vydáno na město - stavba je tedy od začátku v majetku města. Firma  AMP zastoupená advokátní 
kanceláří  JUDr.Kunc žádá město vytvořit podmínky, aby mohly být vložené náklady do stavby  
veřejného vodovodu a kanalizace  uplatněny jako výdaji při danění. 
Dr.Holman s postupem navrženým starostou nesouhlasí, domnívá se, že se poškodí zájmy státu při 

odvodu daní. 
Ing.Krupica.- souhlasí s Dr.Holmanem, domnívá se, že  schválením návrhu by se snížily příjmy státu. 
Ing.Jarůšek - kdo byl investorem ? 
Z.Kříž       - město, ale  AMP stavbu zaplatilo. Původně se mělo jednat o sdruženou investici, která 

však vzhledem k situaci (některé firmy odstoupily od záměru výstavby v lokalitě) byla 
nahrazena smlouvou. 

Dr.Poledňák - firmy se zavázaly, že na  své  náklady veřejný vodovod a kanalizaci vybudují. Toto je 
splněno, město k nim nemá další závazky. 



Starosta stahuje tento bod z projednání. 
 
 
9.2. Uzavření smlouvy o dílo na zadání veřej. soutěže „Obytné  střešní nástavby  na ul.Školní 
Mat.č.13 předkládá Dr.Poledňák. 
Vzhledem ke složitosti zadání, kde se s veřejnou zakázkou na rekonstrukci topení kombinuje  veřej. 
nabídka  na podnikatelské využití plochých střech je navrhováno objednat zadání u odborné firmy 
Jana Husáka. 
J.Herman     - kdo doporučil p.Husáka? 
Dr.Poledňák - p.Husák byl doporučen Ing.M.Bojanovskou. 
Z.Kříž          - připomíná, aby nebylo nezapomenuto  na zapracování HPS - stožáru do zadání veřejné 

soutěže 
Návrh na usnesení : 
1218/97 - MěZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo: 
Jan Husák - vypracování zadání veřejné soutěže  „Obytné střešní nadstavby na ul.Školní“..  .15 tis.Kč 

Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
 
9.3. Návrh plánu investic města na rok 1998 
Mat.č.14 předkládá vedoucí odboru investic P.Kříž. 
Dr.Holman se domnívá, že návrh postrádá některé prioritní akce. 
K návrhu plánu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
9.4. Fond drobných škod 
Mat.č.15 předkládá Dr.Poledňák. 
Je navrhováno zřídit na dobu jednoho roku v rámci rozpočtu města  fond za účelem rychlé likvidace 
drobných škod na majetku soukromých osob škod způsobených podkrovní výstavbou. 
J.Herman - kdo bude správcem fondu? 
Dr.Poledňák - správcem budu asi já. Pokud má někdo z Vás zájem, rád mu  správu přenechám. 
Návrh na usnesení : 
1219/97 - MěZ zřizuje na dobu jednoho roku „Fond drobných škod“ a ve smyslu důvodové zprávy 
(mat.č.15) schvaluje převody postiženým občanům 

Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
 
9.5. Ul.Jungmannova 880 - 881  - výměna odpadního potrubí - mat.č.16 
Obyvatelé výše uvedeného domu žádají o příspěvek na výměnu  odpadního potrubí, na které není 
možné napojit půdní výstavbu, neboť je v havarijním stavu. 
K žádosti nebylo přijato usnesení. 
 
 
9.6. Vladimíra Krejčová, Kuřim, Štefánikova 487 - žádost o byt 
Mat.č.17 
Paní Krejčová je rozvedená a bydlí v podkroví domu svého bývalého manžela se dvěma zletilými 
dětmi. V dopise uvádí, že nemá k dispozici teplou vodu, koulenu může užívat  pouze 2x týdně, v domě 
bydlí rovněž přítelkyně p.Krejčího s dítětem. Žádá o přednostní přidělení bytu. 
Dr.Marek     - byl někdo ze sociálního odboru prověřit uvedené skutečnosti ? 
Dr.Holman   - soc.odbor  o tomto případě ví. 
Dr.Poledňák - hodnověrná zpráva o situaci rodiny chybí. 
J.Herman     - uvedené informace jsou min. ze 70% pravdivé.  
Dr.Poledňák - uvedená sociální situace  paní Krejčí je velmi těžko dokladovatelná, obává se následku 

kroku upřednostnění tohoto případu. 
 
 
Návrh na usnesení: 
MěZ  schvaluje přednostní zařazení p.Vladimíry Krejčí do pořadníku na pronájem obecního bytu  

Hlasováno o návrhu : pro 2, oproti 6, zdrž.5 - neschváleno 
 
Informace starosty 



- Informoval o stavu prací na filmu o Kuřimi - pracuje se na ozvučení, budou zpracovány      
kazety k distribuci. 
 
-  Vedení firmy Conzumia souhlasí s uspořádáním kulturních akcí - plesů v objektu Domu 
kultury za podmínek, že se město bude podílet na ztrátách energií KD částkou 10 tis/měsíc. 
Jiné vhodné prostory v Kuřimi nejsou k dispozici. 
Návrh na usnesení : 
1220/97 - MěZ schvaluje příspěvek do 30.000,- Kč firmě Conzumia  na  zajištění provozu 
Domu kultury v Kuřimi v plesové sezóně  01/1998 - 03/1998 

Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Starosta popřál MěZ mnoho úspěchů v novém roce a totéž formou usnesení všem občanům 
města. 
Návrh na usnesení : 
MěZ přeje  občanům Kuřimi vše nejlepší, hodně zdraví v Novém roce 1998 a spokojené 
prožití Vánočních svátků 
 Hlasováno o návrhu  : pro 15 - schváleno 
 
Ing.Jan Brabec (z veřejnosti)- Ing.M.Jaskulka předal městu faktury. Jeden člen  

představenstva města řekl, že se faktury proplatí, druhý řekl, že se neproplatí. 
Dotázal se, co tedy platí. 

Dr.Poledňák -  to bylo vyjasněna na tehdejším jednání. Pan starosta na otázku zda bude práce  
zaplacena odpověděl kladně, ale já jsem poté vysvětlil souvislosti 
s pohledávkou  za touto firmou, platba bude pozdržena do urovnání ve věci 
vestaveb na ul.Bezručova. 

 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1197/97  
MěZ schvaluje odprodej části pozemku parc.č. 2081 k.ú.Kuřim Spořitelně a.s. Brno za cenu dle 
platné vyhl. o oceňování staveb, pozemků a porostů v době prodeje s koef. dle vyhl.města.  Do doby 
nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí  stavby bude právní vztah k pozemku upraven smlouvou 
o budoucí kupní smlouvě 
 
1198/97  
MěZ bere na vědomí změnu vlastníka prodejního stánku na poz.parc.č. 2139/2 a části poz.parc.č. 
2139/1 k.ú.Kuřim a souhlasí s přechodem práv a povinností z nájemní smlouvy uzavřené dne 
6.9.1995 na manž. Pěničkovy Kuřim, Na Královkách 894, kteří jsou zároveň vlastníky prodejního 
stánku  
 
1199/97  
MěZ schvaluje pronájem části pozemku PK číslo 1473 k.ú.Kuřim spol. s r.o. QOU, Křižíkova 1480, 
Benešov k umístění velkoplošného reklamního zařízení na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní 
lhůtou za cenu 10.000,- Kč/rok 

 
1200/97  
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 na dobu neurčitou 
1201/97  
MěZ schvaluje pronájem kanceláře v budově MěÚ Kuřim Městskému technickému centru Kuřimi spol. 
s r.o. od 1.1.1998 za cenu obvyklou 
 
1202/97  



MěZ schvaluje pronájem restaurace Sport kryté plovárny a prodejních stánků letního koupaliště  
v Kuřimi p.Pavlu Pelikánovi a Bohuslavu Stejskalovi za podmínek stejných, jako měl dosavadní 
nájemce 
 
1203/97  
MěZ neschvaluje poskytnutí půjčky z Fondu pro podporu bytové výstavby panu Pavlu Dušovi 
z důvodu nesplnění  čl. IV b) vyhlášky města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjček na bytovou výstavbu 
 
1204/97  
MěZ bere na vědomí změnu zajištění půjček z Fondu pro podporu  bytové výstavby u manželů 
Červenkových, Zemanových a Mazancových  
 
1205/97  
MěZ bere na vědomí  odchylnou úpravu smluv  o půjčce dle návrhu oproti znění v čl. V. bodu 3 
vyhlášky města Kuřimi č. 4/97 o poskytování půjčky na bytovou výstavbu  
 
1206/97  
MěZ souhlasí se sdružením finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti ČSAD Blansko 
a.s. dle důvodové zprávy 
 
1207/97  
MěZ souhlasí s příspěvkem do výše 20.000,- Kč na zabezpečení  pořádku na nádraží ČD   v Kuřimi 
při otevření čekárny od  04:00 do 23:15 hod. a ukládá starostovi do příštího zasedání MěZ  předložit 
opatření,  která povedou k zabezpečení pořádku 
 
1208/97  
MěZ schvaluje zvýšení limitu ku pomoci občanům obce Lobodice dle důvodové zprávy  o 600.000,- 
Kč  
 
1209/97  
MěZ schvaluje  odprodej 4984 ks akcií JME, výnos z prodeje akcií bude použit ke koupi MŠ na 
ul.Zborovská  a k vybudování vodovodu na Podlesí 
 
1210/97  
MěZ schvaluje  dotaci 300.000,- Kč na opravu věže kostela sv.Maří Magdalény v Kuřimi 
 
1211/97  
MěZ schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Podkrovní byty Na Královkách 898-901“ s firmou  
Ing.Stanislav Dvořák 
 
1212/97  
MěZ bere na vědomí zprávu o  čerpání dotace z Programu podpory nájemního bydlení a technické 
infrastruktury a schvaluje  uzavření smlouvy na poskytnutí  této dotace ve výši 2 560 tis. Kč na 
výstavbu 8 podkrovních bytů v bytovém domě Na Královkách 898-901  
 
1213/97  
MěZ - neschvaluje  odkoupení 23% z podílu TOS Kuřim a.s. (v konkurzu) ve  společnosti SPŠ SOU 
TOS Kuřim spol. s r.o. 
  
1214/97  
MěZ schvaluje rozpočet  města Kuřimi na rok 1997 
 
 
1215/97  
MěZ schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1998 
 
1216/97  
MěZ jako valná hromada Městského technického centra Kuřim, spol s r.o. schvaluje uzavření 
obstaravatelské smlouvy  s městem Kuřim na správu majetku města - televizní kabelový rozvod 



včetně hlavní přijímací stanice  a zařízení souvisejících - za cenu  vynaložených nákladů od data 
zřízení společnosti na dobu neurčitou  
 
1217/97  
MěZ schvaluje  fakturaci úhrady  neinvestičních výdajů na povinnou školní docházku dětí 
z příslušných obcí za školní rok 1996/97 za zlevněnou částku 1000,- Kč za žáka 
 
1218/97  
MěZ schvaluje uzavření smlouvy o dílo: 
Jan Husák - vypracování zadání veřejné soutěže  „Obytné střešní nadstavby na ul.Školní“..  .15 tis.Kč 
 
1219/97  
MěZ zřizuje na dobu jednoho roku „Fond drobných škod“ a ve smyslu důvodové zprávy (mat.č.15) 
schvaluje převody postiženým občanům 
 
1220/97  
MěZ schvaluje příspěvek do 30.000,- Kč firmě Consumia na zajištění provozu Domu kultury v Kuřimi 
v plesové sezóně 01/1998 - 03/1998 
 
1221/97 
MěZ přeje občanům Kuřimi vše nejlepší, hodně zdraví v Novém roce 1998 a spokojené prožití 
Vánočních svátků 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 15 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v 22:10 hodin. 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 
            starosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 15.12.1997 
Zapsala Stražovská 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing.Miloš Krupica       PaedDr.David Holman 
 
 
 
 
Seznam příloh: 
1)  Majetkoprávní úkony 
1b)Majetkové záležitosti - MTCK 
1c)Pronájem restaurace Sport 
2)  Zpráva o postupu prací  při uzavírání smluv  - poskytování půjček na byt. výstavbu 



3)  Zajištění rozsahu spojení na aut. linkách ČSAD Blansko a.s. 
3a)Zajištění pořádku a přístupu do čekárny ČD 
4)  Lobodice - navýšení limitu pomoci 
     - stav financí fondu 7777 
5) Různé 
6)  Rozpočet města na r.1997 
7)  Předpokládaná rozpočet na r.1998 
8)  Přehled příjmů města  z dotací a výnosů daní od r.1995-30.6.1997 
9)  Valná hromada MTCK 
10) Přefakturace nákladů na povinnou školní docházku 
11) Dotace pro podkrovní byty 
12) způsob vypořádání  napojení firem AMP a d.c. Blansko na infrastrukturu města 
13) Různé - smlouva o dílo s Janem Husákem 
14) Návrh plánu investic na r.1998 
15) Fond drobných škod 
16) Žádost o příspěvek  na výměnu odpadního potrubí na ul.Jungmannova  880-881 
17) Žádost o přednostní přidělení bytu p.Krejčové 
- pozvánka 
- návrhy usnesení návrhové komise 

- prezenční listina 


