
Město Kuřim 
 

Z Á P I S 
 

ze zasedání městského zastupitelstva čís.01/98, konaného dne 19.1.1998 v Klubu důchodců    
___________________________________________________________________________ 
 
Přítomni :  Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
  RNDr.Igor Poledňák - zástupce starosty  
  MUDr.M.Dvořáčková,   J Herman,   PaedDr.D.Holman,   Ing.A.Jarůšek,   MUDr.Z.Klírová 

J.Kobzinek, 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 

Omluveni Ing.arch.M.Janča 
 
Ověřením zápisu pověřeni  Ing.J.Němec, H.Krejčí - hlasováno o návrhu : pro většina 
Návrhová komise  Ing.M.Krupica, Dr.Ing.J.Marek-  Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Program :  1. Majetkoprávní úkony 

2.  Zakoupení DK a ubytovny na ul.Wolkerova do majetku města 
3.  Volba dalšího zástupce starosty 
4.  „Podnikatelský obolus“ - program 
5.  Novela vyhlášky o místních poplatcích 
6.  Přehled akcí podkrovní výstavby  dokončených v r.1997 
7.  Výstavba travnatého hřiště v areálu 
8.  Změna ceníku za poskytované služby TKR 
9.  Různé 

Hlasováno o návrhu programu :pro 16 
 
J.Herman žádá, aby jednání MěZ vysílané v kabelové televizi bylo odvysíláno celé, v nezkrácené podobě 
 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
Mat.č.1, 1a, 1b předkládá Ing.Růžička. 
1.1. Žilka s.r.o. , Říčany u Brna, Za horou 462 - žádost o pronájem pozemků zastavěných obj. kotelen 

MěR usnesením č. 424/97 schválila záměr na adresný pronájem pozemku parc.č. 382/2 k.ú.Kuřim o 
výměře 196m2  výše uvedené firmě za cenu 80,-Kč/m2 /rok. Navržená cena je valorizovaná částka 50,-/m2 /rok 
dle vyhlášky platné od  1.7.1992. 
V zákonné lhůtě zveřejněného záměru požádal Ing.P.Žilka  o přehodnocení  výše ceny nájemného. 
Ing.Růžička se snížením nájemného z částky 80,-Kč nesouhlasí. 
Dr.Poledňák - co nastane  v případě, že odsouhlasíme cenu se kterou p.Žilka dopředu nesouhlasí? Je v současné 

době monopolním dodavatelem tepla.  
Ing.Růžička - budeme muset o ceně diskutovat a dohodnout se. 
Mgr.Zorník je rovněž názoru, že navržená cena za pronájem není vysoká. 
Návrh na usnesení :  
1001/98 - MěZ schvaluje pronájem pozemku parc.č. 382/2 o vým. 196 m2  a části pozemku parc.č. 612/6 o 
vým. 194 m2  spol. s.r.o. Žilka, Říčany u Brna, Za horou 462 za cenu 80,- Kč/m2 /rok 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.5 - schváleno 
 
Dr.Holman vyzval p.Ivana Augustina,- majitele firmy Investservis se sídlem ve Žďáře n/Sázavou, aby představil 

svoji firmu a přiblížil její působení v Kuřimi. 
I.Augustin - naše firma má v současné době ve své správě cca 2000 bytů. Firma má sídlo ve Žďáře n./Sázavou, 

ale zde máme pronajaté prostory  pro svého zástupce.  V Kuřimi  spravujeme cca 200 bytových 
jednotek (ul.Na Loučkách 1204-7, Nádražní 1260 a Popkova 998-1003).  
V souvislosti se zvýšením záloh na teplo uvedl tolik:  Prudký nárůst záloh na teplo, tak jak se 
domnívají někteří občané, není způsobeno převzetím správy bytů naší firmou ale skutečností, že 
zálohy nebyly správou bytů MěÚ od r.94  zvyšovány v návaznosti na valorizaci. Další nárůst cen 



tepla bude způsoben zrušením státních dotací od letošního roku. Zálohy plateb na letošní rok  byly 
stanoveny dle spotřeby za r.96. 
Pan Augustin plánuje uveřejnit k vysvětlení celé problematiky  stanovení ceny tepla podrobný 
článek  v místním tisku. 

Dr.Holman žádá, aby toto vysvětlení bylo rozesláno přímo  do všech 200 domácností, spravovaných firmou 
Investservis. 

V 17: 30  p.Augustýn odchází  z jednání. 
 
1.2. Petr Vodka, Husova 736, Jan Boleslav, Kuřim, Popkova 623 - žádost o odprodej pozemků parc.č. 
2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 -ovocný sad, parc.č. 2668 k.ú.Kuřim o vým. 265 m2 - jiná plocha  
MěR usn. č. 452/97 záměr na adresný pronájem schválila. 
Pozemková komise záležitost projednala  a doporučuje pozemky neodprodávat, ale dlouhodobě pronajmout. 
J.Herman navrhuje  pozemky pronajmout - aby se nestaly objektem spekulace. 
V.Zejda - žadatelé chtějí založit sad a pěstovat včely.  Dle ÚP se zde  nebude v nejbližších 30-ti letech nic 

stavět. Spekulacím je lze zabránit předkupním právem města.  
Ing.Jarůšek  se dotázal, zda nelze pozemky  pronajmout na zahrádky. 
Dr.Poledňák - pozemky se nedají oplotit, nejsou vhodné k intenzivnímu obdělávání. V současné době již není o 

pronájem zahrádek velký zájem. 
Návrh na usnesení :  
1002/98  - MěZ schvaluje adresný pronájem poz. parc.č. 2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 - ovocný sad, parc.č. 
2668 k.ú.Kuřim o vým. 265m2 - jiná plocha panu Petru Vodkovi a Janu Boleslavovi na dobu 30-ti let za 
symbolickou  1,- Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro  9, proti 6, zdrž 1 - schváleno 
 
1.3.  Manž. Appelovi , Kuřim, Šmeralova 158 - žádost o  odprodej  části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim 
ke zřízení zahrádky 
Manželé Appelovi užívají  předmětný pozemek o vým .cca 208 m2 v pronájmu na základě NS č.20/92  jako 
zahrádku.  Akceptují cenu do 100-, Kč/m2 odprodávaného pozemku. 
Odbor stavební a životního prostředí  nemají k odprodeji námitek, odbor výstavby,  pozemková komise  a 
městský architekt s odprodejem nesouhlasí. 
Dr.Poledňák navrhuje hlasovat o neschválení záměru na odprodej -  komise s odprodejem nesouhlasí. 
K.Múčková se domnívá, že by se prodej  měl schválit. 
Návrh na usnesení :  
1003/98  
MěZ neschvaluje záměr na adresný odprodej  části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim o výměře cca 208 m2 

manž. Appelovým, Kuřim, Šmeralova 158  
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
1.4.  Manž.Boháčovi, Kuřim, Zámecká 1036 - žádost o odprodej pozemků : 
1)  parc.č. 761/8 k.ú.Kuřim  o vým. 15m2  - jedná se o část pozemku pod objektem RD 
2)  části parcely ve zjednodušené evidenci čís.105/3 k.ú.Kuřim -  
3)  části parc. Ve zjednodušené evidenci (EN) čís. 761/1 k.ú.Kuřim 
Ad 2 a 3 jsou pozemky určené k zastavění verandou a garáží - cca 50 m2  
Manželé Boháčovi navrhují cenu odprodávaného pozemku 100,-Kč/m2  
Odbor životního prostředí a komise výstavby prozatím odprodej nedoporučují do doby realizace komunikace dle 
investič. záměru, pozemková komise a měst.architekt s odprodejem souhlasí. 
V.Zejda  doporučuje  rozhodnutí o odprodeji odložit do doby realizace  komunikace dle připravovaného 

investičního záměru - aby se zájmy města neprotínaly se zájmy rodiny Boháčů. 
Ing.Jarůšek navrhuje bod stáhnout z jednání programu . 
Hlasováno o návrhu stažení z programu : pro 14 , zdrž.2 - schváleno 
 
1.5.  Sabina Havlíčková, Brno, Táborského nábřeží 736/13 - žádost o  pronájem části  poz. parc.č. 2615/1 
k.ú.Kuřim - zemník - k vybudování autobazaru 
Slečna Sabina Havlíčková požádala o pronájem  cca 450 m2 pozemku parc.č. 2615/1 - zemník k vybudování 
autobazaru 
J.Herman navrhuje cenu 80,-/m2/rok. 
 
 
Návrh na usnesení :  



1004/98  - MěZ schvaluje záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim ve výměře 
450m2 (zemník) za podmínek: 
 na dobu  určitou 1,5 roku, která po uplynutí přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou půl roku 
 bez trvalých staveb, pouze oplocení pozemku 
 cena min. 80,-Kč/m2 /rok  
Hlasováno o návrhu : pro 15, zdrž.1 - schváleno 
 
1.6. Zdeněk Scholz, podnikatel, se sídlem Kuřim, Legionářská 1017 - žádost o odprodej  části pozemku 
par.č. 2108/1 k.ú.Kuřim k přístavbě prodejny 
Žadatel na pozemku cca 94m2 hodlá přistavět k prodejně zeleniny bufet s rychlým občerstvením. 
Komise výstavby, pozemková, měarchitekt, stavební úřad a odb. životního prostředí nemají k záměru 
připomínek. 
Návrh na usnesení :  
1005/98  - MěZ schvaluje záměr na  adresný odprodej části pozemku parc.č.  2108/1 k.ú .Kuřim ve výměře cca 
94m2 p. Zdeňku Scholzovi k přístavbě bufetu ke  stávající prodejně  zeleniny v Kuřimi, Legionářská 1017 za 
cenu 500,-Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitostí 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
Informace : 
Restaurace Sport a prodejní stánky v areálu otevřeného koupaliště v Kuřimi  byly na základě usnesení MěZ 
1202/97 pronajaty p.P.Pelikánovi a B.Stejskalovi za podmínek, které měl dosavadní nájemce. Na žádost výše 
jmenovaných byla uzavřena  „Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 234/1997“ na pronájem provozovny 
restaurace a dvou  prodejních stánků s p.Bohumilem Stejskalem, podnikatelem, bytem Kuřim, Farského 562. 
 
Bytová  agenda - prodej bytové jednotky 898/1 ul.Na Královkách  
Dne 3.3.1997 p.F.Oprchalová podala žádost na prodej  obec. bytu 898/1 ul.Na Královkách pro svého syna Petra 
Oprchala. Při  vypracování  kupní smlouvy  byla zjištěna drobná tisková chyba v niž vypracovaném Prohlášení 
vlastníka, která byla na upozornění p.Oprchala  odstraněna  Dne 10.4.97 p.Oprchal od zamýšleného převodu 
odstoupil.  Dne 14.1998 podal p.Oprachal na podatelnu dopis, ve kterém má připomínky k prodeji bytů 
z majetku města, v chybě v Prohlášení vlastníka  spatřuje úmysl města za účelem získání sklepních prostor  pro 
půdní vestavbu a pod.  Má rovněž připomínky k tomu, že 10 let užívají tzv. namáčírnu, která je však jako sklep  
určena pro půdní vestavbu Také šetřením bylo zjištěno, že Oprchalovi bez povolení rozšířili svůj sklep o 
chodbičku 
Do vyjasnění všech změn spojených s půdními vestavbami SO doporučuje byt. jednotku 898/1 ponechat 
prozatím ve vlastnictví města - rozhodnutí je v pravomoci městského zastupitelstva. 
Starosta i zástupce doporučují bytovou jednotku p.Oprchalové - do doby vyjasnění záležitosti  se sklepními 
prostorami v návaznosti na půdní vestavby - ponechat ve vlastnictví města. 
Návrh na usnesení :  
1006/98 - Dle čl.  I., odst. 2.5. vyhlášky č.1/97 ze dne 24.2.1997 město neodprodá bytovou jednotku č. 898/1 v 
ul. Na Královkách z důvodů nevyjasněných nájemních vztahů ke sklepním prostorám  
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.4 - schváleno 
 
 
2.  Zakoupení Domu kultury a ubytovny na ul.Wolkerova - do majetku města  
Mat.č.2 předložil Ing.F.Veselý. 
Městská rada  dne 6.1.98 návrh na odkoupení  jmenovaných objektů  z majetku TOS Kuřim a.s., na který byl  
podán návrh na vyhlášení konkurzu projednala a pověřila starostu, FO a PO  jednat o podmínkách možného 
odprodeje. 
Ing.Veselý zdůvodnil argumenty , které byly důvodem předložení návrhů na odkoupení obou objektů. 
Diskuze : 
Ing.Růžička - jednání o podmínkách teprve bude probíhat, největším problémem bude finanční  otázka. 
Dr.Poledňák - cena 35 mil. je pro město neakceptovatelná. 
Ing.Novotná - pokud by se DK koupil, je zde otázka , kdo se bude o  jeho využití starat. 
J.Vichta (ředitel základní umělecké školy v Kuřimi) - pokud by město DK zakoupilo, nebylo by snadné v něm 

„kulturní život rozproudit“,  ale domnívám se, že by město KD by mělo koupit, neboť  městu prostorné 
kulturní zařízení schází. 

Ing.Veselý - MěZ by  prozatím v této chvíli mělo dát vedení města mandát k jednání o podmínkách prodeje 
obou objektů. 



Dr.Holman - mimo jednání o ceně  by bylo třeba se všemi zainteresovanými jednat o náplni - využití DK.  
Ubytovna na ul.Wolkerova je důležitým  doplňkem bytové politiky. Navrhuje dát  zástupcům  města 
mandát k jednání o cenách  

Návrh na usnesení :  
1007/98 - MěZ vyslovuje zájem : 
 o odkoupení kulturního domu na nám.Osvobození  902 z  majetku TOS Kuřim a.s. 
 o zakoupení ubytovny TOS a.s. na ul.Wolkerova 947 v Kuřimi 
a ukládá starostovi předložit na příštím jednání  MěZ návrhy podmínek prodeje 
Hlasováno o návrhu : pro 16- schváleno 
 
 
3.  Volba dalšího zástupce starosty města 
Mat.č.3 předložil Dr.Poledňák. 
Z důvodu  své 2- měsíční nepřítomnosti mimo Českou republiku (nabídka bývalého zaměstnavatele na 
geologický průzkum v Africe) Dr.Poledňák předkládá návrh na zvolení Ing.M.Krupici dalším zástupcem 
starosty. 
J.Herman - v tomto případě ale bude  mít MěR  sudý počet členů.! Proč jste se rozhodl odjet? 
Dr.Poledňák - MěR nebude mít sudý počet, budu zde pouze chybět, jako např při nemoci. Práci jsem  přijal 

proto, abych neztratil tak docela návaznost na svoji původní profesi. Po dobu mé nepřítomnosti by 
se nemělo nic „stát“,  již 14 dní intenzívně pracuji na předávání  své agendy. 

Ing.Němec -je funkce časově limitována, nebo bude pokračovat i po Vašem návratu ? 
Dr.Poledňák - mandát bude trvat. 
Dr.Holman   - pokud nikdo nemá jiný návrh, žádám ukončit debatu  
Ing.Růžička  s ukončením debaty  nesouhlasí. 
Hlasování o ukončení diskuze :pro 7, proti 8, zdrž.1 - diskuze pokračuje. 
p.Mudroň (z veřejnosti) - kdo bude řídit půdní vestavbu ? 
Dr.Poledňák - p.Milan Procházka z odboru výstavby . 
Ing.Jan Brabec - co se stane, když jeden člen rady odcestuje ? 
Dr.Poledňák - i ve třech přítomných je MěR usnášeníschopná. 
Ing.Brabec se domnívá, že toto zákon o obcích nepřipouští vyzývá Dr.Poledňáka, aby na svoji funkci 

rezignoval.  
Ing.Novotná  navrhuje ukončení diskuze.  
Hlasováno o ukončení debaty - pro 9 - schváleno 
Návrh na usnesení :  
1008/98 - MěZ zvolilo Ing.Miloše Krupicu zástupcem starosty města Kuřimi. Ve smyslu nařízení vlády č. 
262/94 Sb. se jedná o člena zastupitelstva  neuvolněného  pro výkon funkce  
Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 1, zdrž.4 - schváleno 
 
Přestávka 19:00 - 19:15 hod. 
 
 
4.  Podnikatelský obolus - II. pokus 
Mat.č.4 předkládá Dr.Poledňák. 
Dr.Poledňák vysvětlil princip předloženého programu  - program si klade za cíl, aby podnikatel (fyzická osoba) 
po odvodu daní mohl dávat městu podněty k tomu, jak obec využije části (10%)  jeho odvedené daně. „Obolus“ 
nevznikne tomu podnikateli, který zaplatí  na dani méně jak 10.000,-Kč nebo má vůči městu jakýkoliv dluh 
Dodatečně potom navrhl drobné úpravy v textu : 
Čl. I.slova ....“mohl lépe ovlivnit“ nahradit slovy ....„dával městu podnět k tomu,“.... 
Čl. II.slova....“činí tímto veřejný příslib:“...  nahradit slovy....“dává ve známost:“..... 
          škrtnout slova ....“výhradně a přesně“..... 
Čl. III.vyškrtnout ve 2. odstavci.....“a výše obolu.“.... 
           slova....“splatnou pohledávku“    nahradit slovy...“jakýkoliv dluh.“ 
Návrh na usnesení :  
1009/98  - MěZ schvaluje program „Podnikatelský obolus“ a ukládá  MěR jeho zveřejnění  a propagaci 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.2 - schváleno 
 
5.  Novela vyhlášky o místních poplatcích 
Mat.č.5 předkládá Mgr.M.Plšková. 



Od 1.1.98 dochází ke změně a doplnění zákona č. 368/92 Sb o správních poplatcích a ke změně zákona  č. 
565/90 Sb o místních poplatcích. 
V návaznosti na změnu a doplnění zákona o správních poplatcích SO a PO navrhuje úpravu vyhlášky o místních 
poplatcích ve smyslu zvýšení sazby za provozování  výher. hracích automatů a to na sazbu 10.000,- Kč/1 hrací 
přístroj/ 3 měsíce. Návrh výše poplatku projednala  MěR a doporučila ho MěZ ke schválení. 
Návrh na usnesení :  
1010/98 - MěZ schvaluje novelu č.1/1998 Vyhlášky o místních poplatcích ze dne 6.6.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - schváleno 
 
 
6.  Přehled akcí  podkrovní výstavby  dokončených v roce 1997 
V mat.č.6 předkládá Dr.Poledňák přehled akcí podkrovní výstavby dokončené v r.1997. 
Ing.Růžička - domnívám se, že předložená zpráva mohla být obšírnější a v návaznosti na schvalování 

jednotlivých kroků MěR - viz. příloha mat.č.6 
Dr.Holman - zpráva Dr.Poledňáka mohla být obsáhlejší, ale vy jste nám mohl svůj  materiál připomínek 

předložit písemně! 
Ing.Růžička - žádám právní čistotu  celé  podkrovní výstavby! 
Ing.Novotná - vy jste nevěděl , že Dr.Poledňák podepisuje smlouvy ? 
Ing.Růžička  -neviděl jsem je, myslel jsem že jsou to smlouvy projednány v MěZ. 
Ing.Novotná - domnívám se, že jste věděl, že se tyto smlouvy podepisují a měl jste na to také dohlížet. 
Ing.Jarůšek se domnívá, že byl  postup půdní výstavby  byl oproti schvalování v MěZ změněn. 
Dr.Poledňák - postup schválen MěZ.byl. Ale domnívám se, že nebylo šťastným krokem, když Ing.Růžička  

předložil tyto připomínky bez předchozí konzultace se mnou. Všechny platby a smluvní vztahy 
eviduji, jsem  ochoten vše předložit MěZ. Všechna činnost je v legitimní a se souhlasem MěZ.  

Ing.Růžička  - z mé strany byl řečen podnět, a bylo by třeba , aby jste všechny materiály projednaly a udělali si 
sami vlastní představu. 

Dr.Holman - byl jsem na schůzce, na které byly smlouvy předkládány. 
 
Ke stížnosti Ing.Jaskulky: 
J.Herman    - psal jste stavebníkům, aby pozastavili platby firmě Ing.Jaskulky a nebylo to projednáno v orgánech 

města ? 
Dr.Poledňák - ano, to jsem napsal. Byl to jeden ze stovek  dopisů, který jsem v souvislosti s půdními  

vestavbami napsal a nikdy je žádný orgán dopředu neprojednával. Když se smlouva plní liknavě, 
je třeba  na  firmu „přitlačit“. 

Dr.Holman  - Dr.Poledňák sledoval cíl, který bych jako obchodník sledoval též. Forma byla ovšem nevhodná. 
J.Herman  - je samozřejmé, že musíte hájit zájmy města, ale tento dopis vznikl po Vašem konfliktu 

s Ing.Miroslavem Jaskulkou. 
Dr.Poledňák - ostré dopisy jsem nenapsal jenom firmě.Ing.Jaskulky, ale staví zde i firmy, se kterými nejsou 

žádné problémy. 
Ing.Jarůšek  - kdo  vybíral dodavatele staveb za těch 11 mil Kč ? 
Dr.Poledňák -  sami  stavebníci. 
Dr.Holman  -  domnívám, že celý spor s firmou Ing.Jaskulky má své počátky v okolnosti, kdy na výběrové 

řízení na zateplení tělocvičny základní školy Jungmannova jejich firma „podvrh“. 
 
Ing.Krupica - co brání firmě Ing.Jaskulky, aby  odstranila všechny závady a  mohlo dojít k finančnímu 

vyrovnání? 
Ing.Růžička  - nic. 
 
Ve 20:30 odchází z jednání p.Múčková - přítomno 15 členů MěZ. 
 
Ing.Novotná - konflikt s Ing.Jaskulkou vznikl potom, co se na Dr.Poledňáka obraceli stavbaři, kteří si najali 

firmu Ing.Jaskulky a sami si sní nevěděli rady.  
Činnost  Dr.Poledňáka ve věci bytové výstavby ve městě hodnotí velmi kladně (bude vystaveno 
cca 90 bytů). 

J.Herman    - ale starosta má pochyby,  zda jsou všechny kroky  právně čisté. 
Dr.Poledňák vyzývá členy MěZ k prozkoumání všech materiálů souvisejících  s půdní vestavbou. 
Návrh na usnesení :  
1011/98 - MěZ bere na vědomí  přehled akcí  podkrovní výstavby  dokončených v roce 1997 v celkové výši 11 
mil. Kč 



Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 - schváleno 
 
Mat.6a) předkládá Dr.Poledňák. 
Výběrové řízení  na poskytnutí půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ 
Městská rada projednala a usnesením č.11/98 navrhuje MěZ schválit  výběrové řízení na poskytnutí půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení  (FRB). 
Bez připomínek. 
Návrh na usnesení :  
1012/98  - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček „Z fondu rozvoje bydlení „ dle vyhlášky města  
ze dne 27.3.1995.-  
Žádosti o půjčku se předkládají na předepsaném formuláři  do 31.3.1998 včetně. 
Poznámka : půjčky do 100 tis. na opravy a rekonstrukce  objektů bydlení, informace na MěÚ, Mgr.A.Trtílková, 
tel. 41231117  kl. 148 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Zvýšení ceny  bytů  prodávaných z majetku města 
V souvislosti se změnami předpisů o oceňování nemovitostí od 1.1.98 dochází ke změně úředních cen 
prodávaných bytů.  S účinností od 1.7.98 Dr.Poledňák  navrhuje zvýšení  ceny jednoho bytu o 15.000,-Kč. 
Návrh na usnesení :  
1013/98  - MěZ dle Čl. III., odst. 2.1. Vyhlášky č.1/97 ze dne 24.2.1997 „o pronajatých bytech v majetku města 
„ stanoví navýšení ceny prodávaných bytů z majetku Města Kuřimi takto : 

S účinností od 1.7.1998 se navyšuje cena každého prodávaného bytu o 15.000,-Kč -  
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 3 - schváleno 
 
 
Opravy bytových domů na ul.Bezručova čtvrť (fasády) a ul.Školní (rekonstrukce 
topného systému) z Podpůrného  fondu vlastníků bytů 
Jedná se o rekonstrukce fasád na ul:Bezručova čtvrť 1107-1115 v hodnotě cca 1,5 mil. Kč (100% účast města). 
V panelových domech na ulici Školní se jedná  o rekonstrukci topného systému v hodnotě 6 - 9 milionů Kč 
(50% účast města). 
Diskuze: 
J.Herman - pokud se majitel bytu na Školní  rozhodne pořídit si  etážové topení, bude mu poskytnuta půjčka ? 
Dr.Poledňák - ne, jedná se o koordinovaný krok rekonstrukce, instalace individuálního topného systému není ani 

technicky možný. 
J.Herman - byly o tomto noví vlastníci bytů informováni?  
Dr.Poledňák - ano byli informováni a u nově prodávaných bytů se vložené investice promítnou do ceny. 
Návrh na usnesení :  
1014/98 - MěZ schvaluje  k realizaci v roce 1998 stěžejní opravy  bytových domů hrazené z Podpůrného fondu 
vlastníků bytů : 
100% úhrada  - rekonstrukce fasád byt. domů Bezručova čtvrť  1107-9, 1110-2 a 1113-5 
50% úhrada    - rekonstrukce  topného systému panelových domů na ul.Školní  
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
Bezúplatný převod pozemku p.č.1593/4 (za MěÚ) z majetku ČR, Vězeňské služby ČR do 
majetku obce 
MěR  projednala návrhy smluv o bezúplatném převodu pozemku z majetku Vězeňské služby ČR zpět do 
majetku města a budoucí smlouvu na  pronájem 3 služebních bytů VS. Návrh je předkládán jako majetkoprávní 
úkon, který  dle vyhlášky o pronájmu bytů podléhá schválení v MěZ. 
Bez připomínek. 
 
 
Návrh na usnesení :  
1015/98 - MěZ potvrzuje usn. MěR č.1/98 ve věci bezúplatného převodu pozemku  parc.č. 1593/4 (za 
městským úřadem) z majetku České republiky, Vězeňské služby ČR do majetku  obce a ve věci smlouvy o 
budoucí nájemní smlouvě na tři služební byty ve prospěch  Vězeňské služby ČR po dobu 25-ti let 
Hlasování o návrhu : pro 15 - schváleno 
 



Mat.6b) předkládá D.Coufalová. 
Úhrada záloh  do fondu údržby  vlastníky nebytových prostor (půdní vestavby) 
Náklady spojené se správou domu jsou hrazeny z fondu údržby byt. domu, do kterého  podle spoluvlastnického  
podílu majitelé přispívají. Do spoluvlastnic. podílu jsou započítány i plochy půdních vestaveb.  V době od 
koupě nebytového prostoru do kolaudace vlastníci  zálohy na náklady spojené se správou nehradili, neboť jim 
nemohl být  vystaven výpočtový list.  
Správa bytů předkládá návrh, aby  tyto úhrady záloh platilo město a to do doby kolaudace, nejdéle však jeden 
rok. 
Bez připomínek. 
Návrh na usnesení :  
1016/98 - MěZ schvaluje  úhradu záloh na náklady spojené se správou domu za vlastníky  nebytových prostor 
určených k výstavbě  bytové jednotky od data prodeje do kolaudace bytu, nejdéle však po dobu jednoho roku 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
Přestávka  20:50 - 21:00 hodin. 
 
V 21:10 odchází Ing.Jarůšek - přítomno 14 členů MěZ. 
 
 
7. Výstavba travnatého hřiště v areálu stadionu 
Mat.č.7 předkládá Dr.Poledňák. 
V souladu s usnesením MěZ 1194/97 byly započaty práce na rekonstrukci hřiště. Dále byl proveden stavebně - 
geologický průzkum podloží pro FC Kuřim Ing.Rouskem.  MěÚ provedl kontrolní výpočet, který je však cca 
dvojnásobný.  
V.Zejda se domnívá, že FC z větší části spoléhá na brigádnickou činnost svých členů a tím snížení celkových 

nákladů. 
Návrh na usnesení :  
1017/98  - MěZ schvaluje  záměr města adresně  a za symbolickou cenu pronajmout FC Kuřim část (cca 
7500m2) atletického stadionu k vybudování travnatého hřiště za podmínek : 
 doba určitá 2 roky se v případě úspěšné realizace hřiště mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, 

vyjma případů generální přestavby stadionu 
 nájemce je oprávněn věc dále pronajímat 
 v případě neúspěšné realizace se prostředky  vynaložené nájemcem nevrací 
 
Dr.Poledňák navrhuje přispět částkou  na vybudování hřiště o 50 tis. vyšší než je v návrhu usnesení. 
Hlasováno o návrhu : pro 3 - neschváleno 
 
Návrh na usnesení :  
1018/98  - MěZ schvaluje  dotaci 250.000,-Kč  FC Kuřim k vybudování nového travnatého hřiště na stadionu. 
Dotace se poskytne takto : 
 150 tis. s podpisem nájemní smlouvy na pozemek 
 . 50 tis. s ukončením zemních prací 
   50 tis. po prvním zasetí trávy 
Hlasováno o obou usnesení současně : pro 14 - schváleno 
 
 
8.  Změna ceníku za poskytované služby  TKR 
Mat.č.8. předkládá Z.Kříž, jednatel MTCK 
Důvodem zvýšení cen za poskytované služby  cca o 20%  je navýšení cen energií, pokrytí vstupních investic, 
údržby a opravy. 
J.Herman  nesouhlasí s mírou zvýšení poplatku. 
Z.Kříž - TKR se provozuje 3 roky a od té doby se cena za užívání nezměnila a vstupní náklady se zvyšují. 
Dr.Holman  navrhuje  zakotvit do nových smluv valorizační  dodatek. 
Návrh na usnesení :  
1019/98 - MěZ schvaluje ceník za užívání TKR ve městě Kuřimi (dle přílohy č.8) - Tabulka č.2 a Tabulka č.3 
s účinností od 1.3.1998 a ukládá MTCK písemně informovat jednotlivé uživatele TKR 
Hlasováno o návrhu :  pro 14 - schváleno 
 
 



9. Různé 
9.1 Žádost ZŠ Tyršova zrušení delimitačního protokolu pro příspěvkovou organizaci ZŠ Tyršova v 
Kuřimi 
Mat.č.9 předkládá vedoucí FO Z.Kříž - bez připomínek. 
Návrh na usnesení :  
1020/98 - MěZ  ruší odst. B.7 z delimitačního protokolu ze dne 9.2.1994 pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola v Kuřimi, Tyršova  1255 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
9.2. Informace o činnosti společnosti MTCK v roce 1997 
Informaci o činnosti společnosti v roce 1997 v mat.č.10 předkládá Z.Kříž. Žádá zařadit do plánu investic na 
r.1998 rekonstrukci a rozvoj TKR do výše ročního zisku z jeho provozování. 
Návrh na usnesení :  
1021/98 - MěZ zařazuje do plánu investic na rok 1998 rekonstrukci a rozvoj TKR v Kuřimi do výše ročního 
zisku z jeho provozování  
Návrh na usnesení : pro 14 - schváleno 
 
V zápětí bylo přistoupeno k losování anketních lístků z dotazníků, roznesených do cca 3.000 domácností, 
v němž se mohli  příjemci TKR vyjádřit k jeho nabídce, kvalitě příjmu a pod. Slosovatelných dotazníků se na 
MěÚ k dnešnímu dni vrátilo 345. Z těchto lístků byly vylosovány 3, jejichž odesilatelé  obdrží jako dar města 
pololetní, nebo roční  rozšířenou nabídku TKR zdarma. 
1.  cenu ............ roční rozšířenou nabídku TKR zdarma obdrží p.Jaroslav Stohl, Kuřim, Šmeralova 789 
2.  a  3  cenu .....pololetní rozšířenou nabídku TKR obdrží  JUDr.Miroslava Burianová, Kuřim, Popkova 1002 
  a p.Petr Vichta, Kuřim, Sv.Čecha 529 
Návrh na usnesení :  
1022/98 - MěZ schvaluje  dar vylosovaným  uživatelům TKR Kuřim ve formě bezplatného užívání  TKR dle 
zápisu z MěZ 
Hlasováno o návrhu :  pro 14 - schváleno 
 
9.3. Audit účetnictví  za r. 1998 
Mat.č.1 předkládá Z.Kříž. 
V současné době  je audit  účetnictví města Kuřimi prováděn zdarma OKÚ - Brno venkov bez možnosti 
konzultace. Za r. 1995 a 1996  byl audit s výhradou, aniž by se metodika zpracování  celé účetní oblasti změnila. 
Vedoucí FO by uvítal provádění auditu jinou organizací (již za úplatu), která by prováděla i metodickou pomoc 
v průběhu celého roku. 
Diskuze : 
Ing.Růžička  nesouhlasí  se zajištěním auditu. placenou firmou. 
Dr.Holman - v případě, že je dotace městu závislá na auditu „bez připomínek“, souhlasí s uzavřením smlouvy s 

placenou auditorskou firmou. 
J.Herman    - jakou by měla auditorská firma  hmotnou odpovědnost za event. zjištěnou chybu ? 
Dr.Holman - hmotná odpovědnost může být smluvně zakotvena. 

       Navrhuje odložení materiálu. 
Dr.Poledňák  stahuje materiál z jednání MěZ. 
 
9.4. Změna smluvních podmínek s investory na nám.1.května 
Mat.č.12  předkládá Dr.Poledňák na žádost fy EUROBOARD s.r.o. A BENIX s.r.o.  
Tyto žádají změnu podmínek - uzavření kupních smluv na pozemky pod polyfunkčními objekty na nám. 
1.května ve stadiu „povolení  k předčasnému užívání“. 
J.Herman  - s návrhem obou firem  souhlasím, ale investor  celé akce by měl  dát do pořádku okolí stavby. 
 
Návrh na usnesení :  
1023/98 - MěZ schvaluje  změnu  podmínek stávajících smluv s investory výstavby na nám. 1. Května a 
uzavření kupních smluv na pozemky pod nově vystavenými objekty již ve stádiu „povolení k předčasnému 
užívání/ dle § 83 stavebního zákona 
Hlasováno o návrhu :pro 14 - schváleno 
 
Tajemník Ing.F.Veselý předložil k informaci přepracovaný  plán MěR a MěZ v 1. pololetí r.98. 
Bez usnesení schválen. 
 



9.5. Přehled provedených  investičních akcí a oprav v Kuřimi realizovaných v r.1997 
Mat.č.15 předložil P.Kříž. 
Investice  m.Kuřimi byly provedeny  za r.1997 v hodnotě 41.834.864,- Kč ( z toho investice  a opravy  do TKR 
činily 13.661.326,-). 
Dr.Holman  vznáší připomínku, že by  měl být MěZ v době co nejkratší předložen seznam investičních akcí na 
rok 1998. 
Ing.Veselý - je těžké předložit ucelený a definitivní plán investic na tento rok, neboť  do něj  může  zasáhnout 

nemalou změnou kupříkladu velká investice jako je nákup KD nebo ubytovny Conzumie a pod.  
V.Zejda pozval Dr.Holmana na jednání komise výstavby, kde bude nový plán investic projednáván. 
Návrh na usnesení :  
1024/98 - MěZ bere na vědomí přehled investičních akcí a oprav v Kuřimi dokončených v roce 1997 v celkové 
výši  41 mil. Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 13, proti 1 - schváleno 
 
9.6. Žádost o  příspěvek  na „Velkou obnovu sokolovny v Kuřimi“ 
Mat.č.16 
TJ.SOKOL Kuřim prostřednictvím p.Z.Mrkose požádal  i pro letošní rok o příspěvek 200.000,- Kč na „Velkou 
obnovu sokolovny“. 
Finanční odbor doporučuje přispět 50% žádané částky, odbor výstavby doporučuje příspěvek ve výši 112.000,- - 
viz příloha. 
Dr. Poledňák navrhuje příspěvek ve výši  200.000,- Kč. 
Návrh na usnesení :  
1025/98 - MěZ  schvaluje.příspěvek 200 tis. Kč  na „Velkou obnovu sokolovny“ v Kuřimi  s tím že čerpání této  
částky je podmíněno  těsnou  součinností  s odborem výstavby  MěÚ Kuřim  
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Ing.Kotek poděkoval jménem TJ Sokol za schválený příspěvek. 
 
 
9. 7  Návrh obec. závazné vyhlášky, kterou se mění  a doplňuje vyhláška č.4/1997 o poskytování půjčky  
na byt. výstavbu 
Mat.č.17 - předkladatel  stahuje z programu jednání. 
 
 
9.8.  Vyhlášení dalšího kola výběrového řízení na poskytnutí  příspěvku z fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti 
Dr.Holman  vyhlašuje  dalšího výběrové kolo o příspěvky z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
fondu. 
Návrh na usnesení :  
1026/98 - MěZ schvaluje další kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti..  Žádosti  se podávají  do 20.2.1998 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
9.9. Zpráva o internetových  stránkách  města Kuřimi 
V mat.č.18  podal p.Leoš Průšvic, autor internetových stránek Města Kuřimi  zprávu o jejich obsahové náplni a 
provozu. 
Dr.Poledňák navrhuje p.Průšvicovi odměnu 1000,-Kč.  
Návrh na usnesení :  
1027/98 - MěZ bere na vědomí zprávu o internetových stránkách Města Kuřimi   

http://www.brno.comp.cz/kurim  
   a schvaluje  odměnu 1000,-Kč jejich autorovi, panu Leoši Průšvicovi 

Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Starosta krátce informoval o průběhu a výsledcích jednání s ČD a policií v záležitosti zabezpečení pořádku v  
přednádražním prostoru. Jak uvedl, v kompetenci policie ČD již  není ostraha nádražních prostor mimo  
Hlavního .nádraží v Brně a zvláštních vlaků. Jednání byla  přítomna i firma NAVOS GROUP a nabídla svoji 
službu  3x denně, 16 výjezdů do měsíce - za cenu 180,-/hod. Služeb této agenturu  starosta navrhuje využít 
prozatím po dobu dvou měsíců. 
Návrh na usnesení :  



1028/98 - MěZ pověřuje MěR  vypracovat dohodu o činnosti s bezpečnostní agenturou NAVOS GROUP s.r.o. 
na zabezpečení pořádku a zákonnosti v přednádražním prostoru v limitu  do 20.000,- Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Závěrem jednání MěZ vystoupil p.Prostějovský  a žádá pojmenování ZŠ na ul.Komenského původním názvem 
„Škola Masarykova“ a školu na ul Tyršova pojmenovat po Dr.E.Benešovi. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení : 
 
1001/98 - MěZ schvaluje pronájem pozemku parc.č. 382/2 o vým. 196 m2  a části pozemku parc.č. 612/6 o 
vým. 194 m2  spol. s.r.o. Žilka, Říčany u Brna, Za horou 462 za cenu 80,- Kč/m2 /rok 
 
1002/98 - MěZ schvaluje adresný pronájem poz. parc.č. 2667 k.ú.Kuřim o vým. 3422 m2 - ovocný sad, parc.č. 
2668 k.ú.Kuřim o vým. 265m2 - jiná plocha panu Petru Vodkovi a Janu Boleslavovi na dobu 30-ti let za 
symbolickou  1,- Kč/rok 
 
1003/98 - MěZ neschvaluje záměr na adresný odprodej  části pozemku parc.č. 3397 k.ú.Kuřim o výměře cca 
208 m2 manž. Appelovým, Kuřim, Šmeralova 158  
 
1004/98 - MěZ schvaluje záměr na adresný pronájem části pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim ve výměře 
450m2 (zemník) za podmínek: 
 na dobu  určitou 1,5 roku, která po uplynutí přechází na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou půl roku 
 bez trvalých staveb, pouze oplocení pozemku 
 cena min. 80,-Kč/m2 /rok  
 
1005/98 - MěZ schvaluje záměr na  adresný odprodej části pozemku parc.č.  2108/1 k.ú .Kuřim ve výměře cca 
94m2 p. Zdeňku Scholzovi k přístavbě bufetu ke  stávající prodejně  zeleniny v Kuřimi, Legionářská 1017 za 
cenu 500,-Kč/m2 pozemku s podmínkou úhrady veškerých nákladů spojených s uzavřením kupní smlouvy 
včetně daně z převodu nemovitostí 
 
1006/98 - Dle čl.  I., odst. 2.5. vyhlášky č.1/97 ze dne 24.2.1997 město neodprodá bytovou jednotku č. 898/1 v 
ul. Na Královkách z důvodů nevyjasněných nájemních vztahů ke sklepním prostorám  
 
1007/98 - MěZ vyslovuje zájem : 
 o odkoupení kulturního domu na nám.Osvobození  902 z  majetku TOS Kuřim a.s. 
 o zakoupení ubytovny TOS a.s. na ul.Wolkerova 947 v Kuřimi 
a ukládá starostovi předložit na příštím jednání  MěZ návrhy podmínek prodeje 
 
1008/98- MěZ zvolilo Ing.Miloše Krupicu zástupcem starosty města Kuřimi. Ve smyslu nařízení vlády č. 
262/94 Sb. se jedná o člena zastupitelstva  neuvolněného  pro výkon funkce  
 
1009/98  - MěZ schvaluje program „Podnikatelský obolus“ a ukládá  MěR jeho zveřejnění  a propagaci 
 
1010/98 - MěZ schvaluje novelu č.1/1998 Vyhlášky o místních poplatcích ze dne 6.6.1994 
 
1011/98 - MěZ bere na vědomí  přehled akcí  podkrovní výstavby  dokončených v roce 1997 v celkové výši 11 
mil. Kč 
 
1012/98 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí půjček „Z fondu rozvoje bydlení „ dle vyhlášky města  
ze dne 27.3.1995.-  
Žádosti o půjčku se předkládají na předepsaném formuláři  do 31.3.1998 včetně. 
Poznámka : půjčky do 100 tis. na opravy a rekonstrukce  objektů bydlení, informace na MěÚ, Mgr.A.Trtílková, 
tel. 41231117  kl. 148 
 
1013/98 - MěZ dle Čl. III., odst. 2.1. Vyhlášky č.1/97 ze dne 24.2.1997 „o pronajatých bytech v majetku města „ 
stanoví navýšení ceny prodávaných bytů z majetku Města Kuřimi takto : 

S účinností od 1.7.1998 se navyšuje cena každého prodávaného bytu o 15.000,-Kč -  
 



1014/98 - MěZ schvaluje  k realizaci v roce 1998 stěžejní opravy  bytových domů hrazené z Podpůrného fondu 
vlastníků bytů : 
100% úhrada  - rekonstrukce fasád byt. domů Bezručova čtvrť  1107-9, 1110-2 a 1113-5 
50% úhrada    - rekonstrukce  topného systému panelových domů na ul.Školní  
 
1015/98 - MěZ potvrzuje usn. MěR č.1/98 ve věci bezúplatného převodu pozemku  parc.č. 1593/4 (za 
městským úřadem) z majetku České republiky, Vězeňské služby ČR do majetku  obce a ve věci smlouvy o 
budoucí nájemní smlouvě na tři služební byty ve prospěch  Vězeňské služby ČR po dobu 25-ti let 
 
1016/98 - MěZ schvaluje  úhradu záloh na náklady spojené se správou domu za vlastníky  nebytových prostor 
určených k výstavbě  bytové jednotky od data prodeje do kolaudace bytu, nejdéle však po dobu jednoho roku 
 
1017/98 - MěZ schvaluje  záměr města adresně  a za symbolickou cenu pronajmout FC Kuřim část (cca 
7500m2) atletického stadionu k vybudování travnatého hřiště za podmínek : 
 doba určitá 2 roky se v případě úspěšné realizace hřiště mění na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 let, 

vyjma případů generální přestavby stadionu 
 nájemce je oprávněn věc dále pronajímat 
 v případě neúspěšné realizace se prostředky  vynaložené nájemcem nevrací 
 
1018/98 - MěZ schvaluje  dotaci 250.000,-Kč  FC Kuřim k vybudování nového travnatého hřiště na stadionu. 
Dotace se poskytne takto : 
 150 tis. s podpisem nájemní smlouvy na pozemek 
 . 50 tis. s ukončením zemních prací 
   50 tis. po prvním zasetí trávy 
 
1019/98 - MěZ schvaluje ceník za užívání TKR ve městě Kuřimi (dle přílohy č.8) - Tabulka č.2 a Tabulka č.3 
s účinností od 1.3.1998 a ukládá MTCK písemně informovat jednotlivé uživatele TKR 
 
1020/98 - MěZ  ruší odst. B.7 z delimitačního protokolu ze dne 9.2.1994 pro příspěvkovou organizaci Základní 
škola v Kuřimi, Tyršova  1255 
 
1021/98 - MěZ zařazuje do plánu investic na rok 1998 rekonstrukci a rozvoj TKR v Kuřimi do výše ročního 
zisku z jeho provozování  
 
1022/98 - MěZ schvaluje  dar vylosovaným  uživatelům TKR Kuřim ve formě bezplatného užívání  TKR dle 
zápisu z MěZ 
 
1023/98 - MěZ schvaluje  změnu  podmínek stávajících smluv s investory výstavby na nám. 1. Května a 
uzavření kupních smluv na pozemky pod nově vystavenými objekty již ve stádiu „povolení k předčasnému 
užívání/ dle § 83 stavebního zákona 
 
1024/98 - MěZ bere na vědomí přehled investičních akcí a oprav v Kuřimi dokončených v roce 1997 v celkové 
výši  41 mil. Kč 
 
1025/98 - MěZ  schvaluje.příspěvek 200 tis. Kč  na „Velkou obnovu sokolovny“ v Kuřimi  s tím že čerpání této  
částky je podmíněno  těsnou  součinností  s odborem výstavby  MěÚ Kuřim  
 
1026/98 - MěZ schvaluje další kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti..  Žádosti  se podávají  do 20.2.1998 
 
1027/98 - MěZ bere na vědomí zprávu o internetových stránkách Města Kuřimi   

http://www.brno.comp.cz/kurim  
a schvaluje  odměnu 1000,-Kč jejich autorovi, panu Leoši Průšvicovi 
 
1028/98 - MěZ pověřuje MěR  vypracovat dohodu o činnosti s bezpečnostní agenturou NAVOS GROUP s.r.o. 
na zabezpečení pořádku a zákonnosti v přednádražním prostoru v limitu  do 20.000,- Kč 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 14 - schváleno 
 



Starosta ukončil jednání městského zastupitelstva ve 23:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 

        Ing.arch.Vladislav Růžička 
            starosta 

 
 
 
V Kuřimi dne 19.1.1998 
Zapsala Stražovská 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
Hynek Krejčí         Ing.Jaromír Němec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy : 
 
1)  Majetkoprávní úkony 
1a) Majetkoprávní úkony 
1b) Bytová agenda 
2)  Návrh na odkoupení DK a ubytovny  Wolkerova 
3)  Volba dalšího zástupce starosty 
4)  Podnikatelský obolus - program 
5)  Návrh změny  vyhlášky o místních poplatcích 
6)  Přehled akcí podkrovní výstavby dokončených v roce 97 
6a) Problematika bydlení, informativní zpráva o koupi pozemku (za budovou MěÚ) 
6b) Úhrada záloh do fondu údržby  vlastníků nebytových prostor  
7)  Nové travnaté hřiště  v areálu stadionu 



8)  Změna ceníku za poskytované služby  TKR 
9)  Žádost ZŠ Tyršova - zrušení delimitačního protokolu 
10) Informace o činnosti MTCK v r.1997 
11) Audit účetnictví na r. 1998 
12) Různé - změna podmínek spolu s investory na nám.1.května 
13) Program jednání Měr a MěZ na 1.pololetí 
14) Stížnost Ing.Miroslava Jaskulky 
15) Přehled provedených investič. akcí a oprav v r. 1998 
16) Sokol Kuřim - žádost o příspěvek na Velkou obnovu sokolovny 
17) Návrh vyhlášky o  poskytování půjčky na bytovou výstavbu 
18) Zpráva o internetových  stránkách města Kuřimi 
- Usnesení návrhové komise 
- Prezenční listina 
- Připomínky starosty k mat.č.6 
- Pozvánka 
- Jména vylosovaných, kteří budou mít snížený nebo zadarmo příjem TKR na dobu jednoho roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


