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Město  Kuřim 
Z Á P I S   05/98 

 
ze  zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 25.5.1998 v Klubu důchodců 

 
Přítomni :   Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 

RNDr.I.Poledňák a Ing.M.Krupica - zástupci starosty 
Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, MUDr.Dvořáčková, Ing.Němec, PaedDr.D.Holman 
J. Herman, K.Múčková, H.Krejčí, V.Zejda, Ing.arch.M.Janča  

 
Omluveni :   MUDr.Klírová a Mgr.Zorník, J.Kobzinek, Ing.A.Jarůšek 
Hosté :  F.Crha 
 
Návrhová komise : H.Krejčí, Ing.M.Krupica - pro  většina. 
Ověřovatelé :    Ing.H.Novotná a Ing.J.Němec - pro většina 
 
Starosta zahájil jednání MZ v 15:05 hodin. 
 
Program :  1.  Majetkoprávní úkony 

2.  Vyhláška města - o poskytování půjček na bytovou výstavbu 
3.  Volby na funkční období 1998-2002 - volba přísedících Okr.soudu Brno-venkov, 

počet  členů MZ 
4.  Veřejná soutěž na dodávku cisternového vozu pro SDH Kuřim 
5.  Finanční záležitosti  -  Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 1998 

Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření za r.1997 
Žádost o příspěvek z KF 
Převod peněz dle převodu MZ 
Podnikatelský obolus 

  6. Různé 
 
Hlasováno o programu : pro  13 - schváleno 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
1.1. Havlíčková Sabina, Brno, Táborského nábřeží 736/13 - zrušení usn. MZ č. 1031/98 z 

2.3.1998 na pronájem, části pozemku parc.č. 2615/1 k.ú.Kuřim (zemník) k 
vybudování autobazaru  

 
Přijaté usnesení : 1085/98 - MZ ruší usnesení MZ číslo 1031/98 ze dne 2.3.1998   
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Usnesením  MZ číslo 1031/98 ze dne 2.3.1998 byl schválen Sabině Havlíčkové pronájem části pozemku parc.č. 
2615/1 k.ú.Kuřim o výměře cca 450 m2 k vybudování autobazaru - lokalita „zemník“. Správnímu odboru MěÚ 
v Kuřimi se nepodařilo s výše jmenovanou uzavřít nájemní smlouvu  - na výzvy k projednání návrhu smlouvy, 
ani k podání zprávy v předmětné záležitosti slečna Havlíčková nereaguje. 
 
        Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
        Vyřizuje    : J.Němcová 
 
 
1.2. Firma BYT  REFORM s.r.o., Kuřim, Legionářská 232 - vybudování zpevněné    

plochy před prodejnou průmyslového zboží  
 
Přijaté usnesení : 1086/98 - MZ ruší usnesení MR číslo 172/98 ze dne 12.5.1998 
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Přijaté usnesení : 1087/98 - MZ souhlasí s vybudováním zpevněné plochy před prodejnou průmyslového zboží  
v Kuřimi, Legionářská 232 na části parcely ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr 
číslo  2437/3 k.ú.Kuřim ve výměře cca 48 m2 z prostředků firmy BYT REFORM s.r.o., 
Kuřim, Legionářská 232. Prokazatelné náklady na vybudování zpevněné plochy budou 
započteny firmě BYT REFORM s.r.o. formou „Dohody“ proti nájmu za vybudovaná 
parkovací stání až do plné výše nákladů 

Hlasováno o obou návrzích současně : pro 13 - schváleno 
 
Fa BYT REFORM s.r.o. se sídlem Kuřim, Legionářská 232 požádala o vybudování zpevněné plochy u st. silnice 
II/386 před prodejnou průmyslového zboží pro přistavení vozidel  k nakládce nebo vykládce zboží (cca 4 
parkovací místa). Správa a údržba silnic , Policie ČR a stavební komise nemá námitek ke zřízení odstavného 
stání  na ul. Legionářské v Kuřimi.  
MR svým usnesením číslo 172/98 ze dne 12.5.1998 v uvedené věci přijala usnesení, kterým však schválila 
záměr na adresný pronájem části poz. ve výměře 48 m2 k vybudování zpevněné plochy  firmě BYT REFORM 
s.r.o., namísto správním odborem předloženého usnesení tj. aby MR vyslovila souhlas s vybudováním zpevněné 
plochy nákladem žadatele s tím, že po vybudování budou prokazatelné náklady započteny dohodou proti nájmu 
za vybudovaná parkovací stání až do plné výše nákladů.  Správní odbor  k předložení návrhu usnesení vedla 
skutečnost, že tímto způsobem jsou již na k.ú.  zbudována dvě parkoviště (Ing.Fikar, Ing.Krupica). 
 

        Předkládá : RNDr. Poledňák 
        Vyřizuje    : J.Němcová 

 
 
 
1.3.  Zdeněk Haluza x Město Kuřim - směna pozemků  
 
Přijaté usnesení:  1088/98 - MZ schvaluje  směnu pozemků s panem Zdeňkem Haluzou, Kuřim, Na vyhlídce 

717, a to parcelu - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr 
(PK) 1276/2 k.ú.Kuřim o výměře 489 m2 ve vlastnictví Města  za parcelu - pozemek ve 
zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK)  číslo 1431/6, díl „b¨“  o 
výměře 400 m2 dle GP zak.č. 1040-12/97 z 9.1.1998 ve vlastnictví pana Zdeňka Haluzy 
bez cenového vyrovnání s podmínkou, že Zdeněk Haluza uhradí 50 % nákladů  
spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti  

Hlasováno o návrhu: pro 13 - schváleno 
 
MZ svým usnesením č. 1033/98 z 2. 3. 1998 schválilo záměr na směnu pozemků s panem Zdeňkem Haluzou, 
Kuřim, Na vyhlídce 717, a to parcelu - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr 
(PK) číslo 1276/2 k.ú.Kuřim o výměře 489 m2 ve vlastnictví Města  za parcelu - pozemek ve zjednodušené 
evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) číslo 1431/6, díl „b¨“  o výměře 400 m2 dle GP zak.č. 1040-
12/97 z 9.1.1998 ve vlastnictví pana Zdeňka Haluzy bez cenového vyrovnání s podmínkou, že Zdeněk Haluza 
uhradí 50 % nákladů  spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti . 
Schválený záměr byl podobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 

Vyřizuje: SO Ing. Němcová 
Předkládá: Ing. arch. Vladislav Růžička 

 
 
 
1.4. Manželé Jakubcovi, Kuřim, Jungmannova 919 - pronájem místnosti v objektu MěÚ 

Kuřim za účelem zřízení kanceláře v oblasti daňového poradenství a účetnictví  
 
Jedná se o schválení majetkoprávního úkonu, u kterého byl záměr schválen MR dne 28.4.1998 a od 29.4.1998 je 
po dobu 30-ti dnů zveřejněn. 
Níže uvedené usnesení je předloženo ke schválení s účinností od 29.5.1998 (pátek) za podmínky, že k 
záměru nebude podána připomínka nebo námitka dle zákona ČNR číslo 367/1990 Sb.  
 
Přijaté usnesení : 1089/98 - MZ schvaluje pronájem místnosti v přízemí objektu MěÚ Kuřim, dv. č. 119 o 

výměře 14 m2 manž. Jakubcovým, Kuřim, Jungmannova 919 na dobu neurčitou s tříměsíční 
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výpovědní lhůtou za cenu nájmu ve výši 206,- Kč/m2/rok s koef. II + služby 750,- 
Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře pro daňové poradenství a  účetnictví  

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Usn. MR číslo 14998 z 28.4.1998 byl schválen záměr na adresný pronájem místnosti v objektu MěÚ v Kuřimi, 
Jungmannova 968 za účelem zřízení kanceláře pro daňové poradenství a účetnictví manž. Jakubcovým, Kuřim, 
Jungmannova 919 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou  za cenu nájmu ve výši 206,- Kč/m2/rok s 
koef. II + služby 750,- Kč/m 
 
 
1.5.Kříž Radek, Brno, Nejedlého 12 - zrušení usnesení MZ číslo 1032/97 ze dne 24.2.1997 
 
Přijaté usnesení : 1090/98 - MZ ruší  usnesení MZ číslo 1032/97 ze dne 24.2.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Usnesením MZ číslo 1032/97 ze dne 24.2.1997 byl schválen panu Radku Křížovi, Brno, Nejedlého 12  
pronájem objektu bývalé prádelny na ul. Tišnovské v Kuřimi s poz.parc.č. 2748 k.ú.Kuřim  o výměře 62 m2 
(mezi domy čp. 891 a 892). 
Dosud  nedošlo k uzavření nájemní smlouvy a dne 18.5.1998 pan Kříž telefonicky sdělil, že o pronájem  
předmětného objektu nemá zájem. 
 
       Předkládá : RNDr. Igor Poledňák 
       Vyřizuje    : SO - J.Němcová 
 
 
1.6. Manž. Zacpálkovi - žádost o přednostní výměnu bytu  
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje žádost manž. Zacpálkových ze dne 7.5.98 o přednostní směnu bytu  
Hlasováno o návrhu : pro 4, proti 2, zdrž.7 - neschváleno 
 
Manželé Zacpálkovi si podali žádost o přednostní výměnu bytu a o započtení nákladů na rekonstrukci 
stávajícího bytu jako vstupní částku pro výběrové řízení na směnu bytu - toto je předkládáno k rozhodnutí MZ 
jako jedinému orgánu města, který je oprávněn o bytu rozhodnout odlišně od přijaté vyhlášky  
 
        Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
        K vyřízení: SO L.Malá  
 
Paní .Zacpálková - do bytu  jsme vložili cca 150 tisíc, máme 3 děti, kteří jsou alergici, byt je blízko hlavní 

silnice, což ovlivňuje prašnost bytu.  
Ing.Novotná  nesouhlasí s přednostním přidělení bytu , ale navrhuje uznat investice vložené na rekonstrukci 

stávajícího bytu ve výši 30% a tato by se stala vstupní částkou ve výběrovém řízení obálkovou 
metodou. 

Dr.Holman  rovněž souhlasí s finančním zvýhodněním, ale ve výši 50% prokazatelných nákladů na rekonstrukci 
stávajícího bytu.  

K. Múčková navrhuje tuto rodinu zohlednit bez výběrového řízení. 
J.Herman - navrhuje tajné hlasování 
Dr.Poledňák - o majetku města je nutné hlasovat veřejně. 
J.Herman stahuje svůj návrh. 
 
Přijaté usnesení : 1091/98 - MZ  schvaluje započtení  50% prokazatelných nákladů na rekonstrukci stávajícího 

bytu manž. Zacpálkových  jako vstupní částku pro výběrové řízení na směnu bytu 
obálkovou metodou  

Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 1- schváleno 
 
 
 

Bytová agenda : 



 4

1.7. Hana Pišťáková - žádost o úpravu ceny za odprodávaný byt č. 1108/3 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi 

 
Přijaté usnesení : 1092/98 - MZ schvaluje úpravu ceny za odprodávaný byt č. 1108/3 na ul. Bezručova čtvrť v 

Kuřimi paní Haně Pišťákové.  
Hlasováno o návrhu : pro 9,  zdrž.4  - schváleno 
 
Paní Hana Pišťáková podala dne 14.7. 1997 na MěÚ v Kuřimi žádost o odprodej bytu č. 1108/3 na ul. 
Bezručova čtvrť v Kuřimi. Standardním způsobem byla připravena smlouva s vypočtenou cenou bytu dle 
„Vyhlášky č.6/98 o prodeji bytů“ ve výši 178.057,- Kč tím, že v uvedené ceně jsou započteny dva sklepy , které 
dosud užívala. Při výpočtu ceny bytu vycházel SO z „Výzvy“ zájemcům o koupi městských bytů “ze dne 
19.3.1996, kdy základem pro výpočet ceny bytu je výše čistého měsíčního nájemného platná v březnu 1996, tj. 
443,- Kč. Prohlášením vlastníka V9 1760/96 z 18.4.1996 stanovilo město, že paní Pišťákové bude odprodán 
pouze sklep o výměře 8,20m2, druhý (9,90 m2), který měla dosud v nájmu, bude uvolněn pro půdní vestavbu 
1108/7. Tento nový stav byl promítnut do nového evidenčního listu, ne však do stanovení základu kupní ceny. 
V návrhu kupní smlouvy tak zůstal výpočet pro stanovení základu výpočtu kupní ceny včetně dvou sklepů. 
Proběhlo již několik jednání, při kterých však nedošlo k vyřešení celé záležitosti a paní Pišťáková nadále trvá na 
úpravě ceny za byt o cenu odebraného sklepa. Pro výpočet celkové kupní ceny by měl být stanoven snížený 
základ čistého nájemného, tj. 416,-Kč a to na základě skutečného stavu uvedeného v prohlášení vlastníka a 
upravené nájemní smlouvě a evidenčním listu.  
Do 31. 12. 1997 uhradila paní Pišťáková zálohu ve výši 172.450,-Kč. Snížení ceny odprodávaného bytu o proti 
stanovené ceně 178.057,-Kč  by činilo 6.480,-Kč. Správní odbor postupoval při výpočtu kupní ceny podle 
přijatých pravidel, které vycházely z původního stavu a které nereagovaly na změny v prohlášení vlastníka.  Z 
tohoto důvodu dává správní odbor tuto záležitost k posouzení městskému zastupitelstvu. 
 
          Předkládá : Ing. arch. V. Růžička 
        Vyřizuje   : SO - L. Malá 
 
 
1.8.  Zvýšení nájemného MDDM 
 
Přijaté usnesení : 1093/98 - MZ schvaluje změnu výše nájemného Dělnického domu pro organizaci Městský 

dům dětí a mládeže na 20.000,- Kč/rok  
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Ředitelka Městského domu dětí a mládeže Mgr.I.Zejdová požádala o vyměření nového nájemného za pronájem 
prostor v MDDM. Toto nájemné bude proplaceno OkÚ a získané prostředky budou vloženy do rekonstrukce 
topení objektu. 

Předkládá : Dr.I.Poledňák 
Vyřizuje   : SO 

 
 
1.9. Odprodej rozestavěného podkrovního bytu na ul.Jungmannova 864 
 
Přijaté usnesení : 1094/98 - MZ schvaluje odprodej rozestavěného podkrovního bytu na ul.Jungmannova 

864/7 nejvyšší nabídce dle podmínek stanovených usnesením MR čís.168/98  
Hlasováno o návrhu : pro 13  schváleno 
 
Usnesením MR č. 168/98 byla schválena  veřejná nabídka na odprodej rozestavěného podkrovního bytu 864/7 
na ul.Jungmannova na cenu min. vložených nákladů, výhradně pro kuřimské občany  a výhradně k účelům 
vlastního bydlení. 

Předkládá : Dr.I.Poledňák 
Vyřizuje   : SO 

 

2.  Vyhlášky města 
 
2.1. Vyhláška o místních poplatcích  - úprava usnesení MZ č. 1060/98 ve věci novelizace  
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Přijaté usnesení: 1095/98 - MZ bere na vědomí opravu usnesení MZ č. 1060/98 takto: MZ schvaluje obecně 
závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. 4/98, kterou se mění vyhláška č.3/94. o místních 
poplatcích  ve znění „Oddílu IV“ předkládaného materiálu (3. novela).  

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
SO navrhuje opravit číslování přijaté novely vyhlášky, neboť byla chybně očíslována - je třeba uvést původní 
vyhlášku, která byla přijata dne 6.6.1994 pod číslem 3/94. Od té doby byla poprvé novelizována 6.2.1995 a 
podruhé dne 19.1.1998. 
       Předkládá:  Ing. František Veselý  
           Vyřizuje:    SO - Ing. Němcová 
 
 
2.2. Návrh na opětovné projednání vyhlášky o poskytování půjčky na bytovou výstavbu  
 
Návrh usnesení:   MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kuřimi č. .../98, kterou se mění vyhláška 

Města Kuřimi č. 4/1997 o poskytování  půjčky  na bytovou výstavbu ze dne 25.8.1997 (2. 
novela) 

Hlasováno o návrhu : pro 3, proti 9, zdrž.1  - neschváleno 
 
Vzhledem k  tomu, že dne 14. 4. 1998 při projednávání první novely došlo k  pochybení při informování členů 
zastupitelstva, navrhujeme opětovné projednání. K pochybení došlo,  když se podmínka pro použití půjčky 
(povinnost dlužníka dokončit stavbu do čtyř let od vydání stavebního povolení) doplňovala o větu:  

Zbývá-li v době poskytnutí půjčky do konce této lhůty méně než  1 rok, nebo uplynula-li tato 
lhůta před poskytnutím půjčky, dokončí žadatel výstavbu do 1 roku od poskytnutí půjčky. 

 
  Na dotaz, zda budou moci dle novely  půjčku obdržet i ti, kterým nebyla půjčka dle původní vyhlášky 

poskytnuta z důvodu překročení 4 let od právní moci stavebního povolení, z úst zástupce starosty a vedoucí 
správního odboru bylo odpovězeno, že nikoliv - což není pravda, omlouváme tímto se členům  
zastupitelstva, nestalo se tak ve zlém úmyslu. 

 
Budiž tedy jasně řečeno: 
Dle této novely budou moci o půjčku opětovně požádat ti, kterým nebyla půjčka dle původní vyhlášky 
poskytnuta z důvodu překročení 4 let od právní moci stavebního povolení . 
 
 V novelizované vyhlášce v uvedených podmínkách pro poskytnutí půjčky není žádné omezení lhůtou, do 

kdy (od nabytí právní moci stavebního povolení ) může žadatel o půjčku požádat. 
 V novelizované vyhlášce v uvedených podmínkách pro čerpání půjčky je uvedeno, že dlužník musí výstavbu 

dokončit tak, aby kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci nejpozději do čtyř let ode dne právní moci 
stavebního povolení a když některému žadateli zbývá do vypršení čtyř let ode dne právní moci stavebního 
povolení méně než  1 rok, nebo uplynula-li tato lhůta čtyř let před poskytnutím půjčky, poskytne se mu 
půjčka s podmínkou dokončení stavby do jednoho roku od jejího čerpání. 

 Vyhláška v současném znění tedy jednak omezuje trvání nové výstavby na čtyři roky, ale i umožňuje půjčit 
k dokončení bytů již delší dobu rozestavěných. 

 Navíc dle současného znění mohou  o půjčku opětovně požádat ti, kterým nebyla  dle původního znění  
poskytnuta z důvodu překročení 4 let od právní moci stavebního povolení - nebude tedy nikdo poškozen. 

 
V případě nesouhlasu s výše uvedeným ustanovením vyhlášky je navrhováno přijetí další (v pořadí druhé) 
novely vyhlášky, kterou se sporný bod upraví na své původní znění.  V případě souhlasu s možností půjčovat i 
k dokončení bytů déle než čtyři roky rozestavěných, není třeba žádné usnesení ani vyhlášku přijímat. 

 
Předkládá: RNDr. Igor Poledňák 
Vyřizuje: SO - Ing. Němcová Dagmar  

3. Volby na funkční období  1998-2002  
3.1. Počet členů budoucího Městského zastupitelstva v Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 1096/98 - MZ podle zákona 367/90 Sb. stanoví pro komunální volby 1998 počet členů 

budoucího zastupitelstva na 17, slovy sedmnáct. 
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Hlasováno o návrhu : pro 10 proti 3 - schváleno 
 
Není zcela jasné, zda MZ má stanovit počet členů pro každé volební období, nebo zda již jednou schválený 
počet platí až do odvolání. Aby se předešlo nedorozuměním, předkladatel navrhuje, aby MZ stanovilo počet 
členů budoucího zastupitelstva s tím, že to nové bude opět sedmnáctičlenné. 
 
        Předkládá: RNDr.Igor Poledňák 
        Vyřízeno schválením. 
J.Herman navrhuje hlasovat o 21-ti členech MZ. 
Návrh usnesení : MR schvaluje  pro komunální volby 1998 21 členů budoucího MZ - pro 3 - neschváleno. 
 
 
3.1. Volba přísedícího Okresního soudu Brno - venkov pro funkční období 1998 - 2002 
 
Přijaté usnesení: 1097/98 - MZ zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu Brno - venkov pro funkční 

období 1998 až 2002: 
1). MUDr. Vítězslavu Štikarovou. 
2). p.Miloslavu Krupicovou 
3). p.Vratislava Knížka 
4)..p.Lenku Katolickou 

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Okresní soud Brno - venkov, zastoupený předsedkyní Okresního soudu JUDr. Ivou Bagárovou předkládá 
Městskému  zastupitelstvo návrh na zvolení pěti občanů města Kuřimi do funkce přísedícího Okresního soudu 
Brno - venkov na funkční období 1998 až 2002. Tímto materiálem předkládají Ing.arch. Růžička, Dr.Ing. Marek 
a RNDr. Poledňák celkem osm kandidátů, k návrhům  jsou přiloženy veškeré doklady jmenovaných , které jsou 
vyžadovány zákonem č. 436/1991 Sb.   

p.Dagmar Urbanová, bytem Kuřim, Na Loučkách 1212  - hospodářka Okresního soudu 
Brno-venkov  

p.  Alici Jůzová , bytem Kuřim, Wolkerova1071 - samostat. ekonomka TOS Kuřim OS -  
MUDr. Vítězslavu Štikarová, bytem Kuřim, Popkova 1002 - důchodkyně 
p.Jaroslava Dvořák, bytem Kuřim, Školní 854 - technický úředník  TOS Kuřim OS s.r.o. 
p.Evu Křístková, bytem Kuřim, Na Loučkách 1221 - Invalidní  důchodkyně 
p.Miloslava Krupicová, Třebízského 1073, Kuřim - OSVČ  
p.Vratislav Knížek, Na Královkách 934, Kuřim - důchodce 
p Lenka Katolická, Havlíčkova 445, Kuřim - OSVČ 
Anna Macková,  B.Němcové 1197, Kuřim - referentka Oborové zdravotní pojišťovny -  
 

        Předkládá: Ing.arch. V. Růžička    
 
Dr.Poledňák informoval o vyloučení p.A.Macková ze seznamu kandidátů, neboť její zaměstnavatel nesouhlasí 

s její účastí na jednání soudu. 
Následně proběhla tajná volba s tímto výsledkem: 

MUDr. Vítězslavu Štikarová - 13 hlasů 
p.Vratislav Knížek - 11 hlasů 
p Lenka Katolická - 10 hlasů 
p.Miloslava Krupicová - 9 hlasů 
p.Dagmar Urbanová - 6 hlasů 
p.Jaroslava Dvořák - 5 hlasů 
p.Evu Křístková - 2 hlasy 
p.Alici Jůzová - 3 hlasy 
 

 

4.   Finanční záležitosti 
4.1. Výsledky hospodaření města Kuřim za I. čtvrtletí 1998  
 
Přijaté usnesení : 1098/98 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za I. čtvrtletí 1998. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
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FO pro jednání MZ předkládá výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 1998 v příloze. 
 
Příjmy za I. čtvtrletí 1998 22 310 715,86
Výdaje za I. čtvrtletí 1998 29 263 918,06
Výsledek hospodaření -6 953 202,20  
 
Ztráta v hospodaření za I. čtvrtletí 1998 byla způsobena nákupem MŠ Zborovská ve výši 7,2 mil.Kč. Schodek 
v hospodaření byl pokryt z přebytku minulých období. Stav finančních prostředků na účtech města k 31.3.1998 
činil 23 524 tis.Kč. 
 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
 
4.2. Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření města Kuřim za rok 1997  
 
Přijaté usnesení: 1099/98 - MZ schvaluje výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 1997 a bere na vědomí 

zprávu o přezkoumání hospodaření výsledků hospodaření města Kuřim za rok 1997. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Ve dnech 20. až 24.4.1998 proběhla kontrola hospodaření města za rok 1997 s výrokem - bez výhrad.  
 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - ˇvedoucí FO 
 
 
4.3. Žádost o příspěvek z KF  
 
Přijaté usnesení: 1100/98 - MZ schvaluje příspěvek z KF pro ŠD ZŠ Tyršova ve výši 2 000 Kč.  
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Školní družina při ZŠ Tyršova žádá o příspěvek na tématický zájezd pro děti o prázdninách do Boskovic.  
 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
 
4.4. Převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.97 za I. 

čtvrtletí 1998  
 
Návrh usnesení:- MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.97 Za I. 

čtvrtletí 1998 dle přílohy 
 
Starosta předkládá  ke schválení příkaz k převodu peněz dle Předpisu MZ ze dne 30.6.1997 (odměny členům 
komisí, městské rady a zastupitelstva) za I. čtvrtletí 1998. 
 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - vedoucí FO 
 
Paní.Múčková žádá  v příkazu pro převod peněz změnu  v kolonce „počet měsíců“ pro jednání MZ na „3“. 
 
Přijaté usnesení: 1101/98 - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 

30.6.97 Za I. čtvrtletí 1998 dle přílohy  se změnou 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
 
V 18:05 hod. se na jednání dostavil mjr.F.Crha z HZS Brno-venkov 



 8

 

5. Vyhlášení veřejné soutěže na dodávku cisternové automobilové“  stříkačky 
pro SDH Kuřim 

 
Návrh usnesení : MZ schvaluje návrh podmínek k vyhlášení veřejné soutěže na dodávku cisternové 

automobilové stříkačky jakož i složení hodnotící komise. 
MZ schvaluje text výzvy občanům města Kuřimi, institucím a podnikům působících na 
zemí města Kuřimi  

  
V souladu s usnesením MZ 1066/98 ze dne 14.4.1998 zpracoval MěÚ ve spolupráci s SDH Brno-venkov i členy 
SDH Kuřim návrh  podmínek pro vyhlášení  veřejné soutěže na dodávku cisternové automobilové stříkačky. 
Zpracovaný návrh  vychází z podmínek předpokládaného nasazení této stříkačky na straně jedné a zkušeností 
odborníků zabývajících se hasební technikou na straně druhé, včetně seznamu firem navrhovaných k obeslání 
v rámci této soutěže ( připravováno právním odborem s eventuálním vyhlášením formou veřejné obchodní 
soutěže) a seznam členů výběrové komise odpovídající zákonu o zadávání veřejných zakázek. 

Vyhlášení výzvy o konání veřejné sbírky je podmíněno udělením souhlasu Okresním úřadem Brno -
venkov podle § 7, odst.2  zákona č. 37/1973 Sb. o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách 
v platném znění a vyhlášky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách. V podané 
žádosti o udělení souhlasu navrhujeme termín ukončení sbírky 31.12.1998 a formou převodu peněz na 
konkrétně k tomuto účelu zřízený účet města Kuřimi 19-22824-641/0100,  v.s. 150. 

Městský úřad obdržel faxovou zprávu z Ministerstva vnitra, ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky týkající se možné dotace ze státního rozpočtu. Podle vyjádření vrchního požárního rady ČR je 
koncepce poskytování dotací na vybavení jednotky založena na kategorizaci jednotek, jejího technického 
vybavení a vychází z možností státního rozpočtu. Znamená to, že výše dotace je příspěvkem pro pořízení 
techniky kategorie JPO II a JPO III na základě vyhlášky MV č. 21/1996, kde je stanoveno minimální vybavení 
jednotky technikou střední tonážní třídy 3-5t. Z hlediska místních poměrů je tudíž možné zakoupit i pro JPO II 
techniku vyšší tonáže, výše dotace ze státního rozpočtu je však limitována tonáží střední. 

 
      Předkládají: Ing.arch.V.Růžička,  Ing.F.Veselý 

 
Mjr.František Crha (velitel HZS Brno-venkov) - doporučuje zakoupit vozidlo firmy THT s.r.o. z Poličky 

s nádrží pro 4 m3  vody. 
Starosta souhlasí s myšlenkou zakoupení požárního vozidla, ale největším problémem označil velkou finanční 

náročnost celého projektu pro město velikosti Kuřimi..Rovněž podmínky pro stanovení 
dotací ještě nejsou stanoveny - dotace by přišla nejdříve příští rok  

Mjr.Crha se domnívá, ministerstvo vnitra  by to mohlo poskytnout dotaci do výše až 50%. 
Dr.Holman nesouhlasí se zakoupení vozidla pouze za prostředky města Kuřimi, domnívá se, že mají přispět i 

ostatní zainteresovaní (obce, pojišťovna, občané, podniky). 
Na své místo v komisi pro hodnocení a posouzení nabídek navrhuje p.Jaroslava Maděru z 
OkÚ.  
Dále se domnívá, že kriteriím tak, jak byly vyhlášeny  ve výzvě zájemcům o veřejnou 
zakázku může vyhovět pouze  vozidlo na požární podvozku Tatra za 6 milionů. 

J.Herman nesouhlasí. 
Z.Kříž informoval o krocích, které město podniklo k vydání povolení uspořádat veřejnou sbírku. 
 Finanční prostředky bude možno poskytovat bankovním převodem a nebo složit přímo na 

pokladně města. Termín ukončení sbírky - 31.12.98. 
Ing.arch.Růžička informoval o příslibu firmy AMP poskytnout příspěvek půl milionu Kč 
Po přestávce od 19:10 - 19:30 hodin pokračuje diskuze ke koupi požárního vozidla. 
 
Ing.Krupica předkládá protinávrh : 
 
Přijaté usnesení : 1102/98 - MZ schvaluje provedení poptávky.na dodávku automobilové cisternové stříkačky 

a schvaluje text výzvy občanům, institucím a podnikům působících na území Města Kuřimi 
s příslibem poskytnutí částky do výše 2 miliónů Kč z prostředků města  na účel sbírky 

Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
V 19:45 hod. mjr. Crha odchází z jednání MZ. 
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6 . Různé 
6.1.„Program podnikatelský obolus“ 
 
Přijaté usnesení: 1103/98 - MZ schvaluje převod 2.276,- Kč ve prospěch Junáku Kuřim - uplatněný 

podnikatelský obolus  
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
Dne 13.5.1998 uplatnil podnikatel - fyzická osoba s místem podnikání v Kuřimi, který si nepřeje být jmenován, 
podnikatelský obolus  ve výši 2276,- Kč, ve prospěch Junáku Kuřim. 
 

Předkládá:  RNDr. Igor  Poledňák 
Vypracovala: Mgr.Trtílková Alena 
Vyřizuje : FO 

 
6.2. Dopravní obslužnost ČSAD Brno-město 
 
Návrh usnesení: MZ souhlasí s rozšířením použití odsouhlasené dotace ( 350 tis.) pro ČSAD Brno-město na  

linku 720 050  
Hlasováno o návrhu : pro 5, proti 3, zdrž.4 - neschváleno 
 
Městské zastupitelstvo  schválilo na dubnovém zasedání usn.č. 1076/98 dotaci víkendových spojů  ČSAD Brno-
město a.s. na linky 720 030, 720 060 a 720 068 do výše 350 tis.Kč, tj. skutečných ztrát vzniklých dopravci 
vyúčtováním tržeb na linkách a dohodnutých nákladů dopravce. 
Zástupci MěÚ Kuřim a komise dopravy projednali dne 13.5.1998  s  ČSAD podmínky smlouvy o zajištění 
dopravy na těchto linkách. 
Zástupce ČSAD Brno-město, ing.Votoupal - ek.náměstek navrhuje uzavření smlouvy do výše částky 
odsouhlasené zastupitelstvem nejen na víkendové spoje, ale i na linku 720 050 Brno - Kuřim (pracovní dny) 
s tím, že bude-li odsouhlasená částka již před koncem roku vyčerpaná, provede dopravce se souhlasem města 
redukci spojů. 
                                                                                                                               Předkládá :ing. Kotel Miloš  
                                                                                                                                Vyřizuje: Duchoslavová 
 
Členové MZ nesouhlasí s návrhem Ing.Votoupala, obávají se při vyčerpání schválených a poskytnutých 
prostředků dalších požadavků ze strany ČSAD Brno-město. 
 
 
6.3. Změna plánu investic č.1/98  
 
Přijaté usnesení: 1104/98 - MZ schvaluje změnu č.1/98 plánu investic Města Kuřimi (ul.Zborovská -

komunikace s parkovištěm, U rybníka - veřejný vodovod a plynovod, Na vyhlídce - veřejný 
vodovod). 

Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
1. Přeřazení úkolu č. 42 - v plánu investic z priority č. 3 na prioritu č.2, provedení rekonstrukce komunikace 

k  MŠ  Zborovská.Tato akce byla vybrána ve VŘ pro rok 1997,ale z  technických důvodů bylo domluveno,že 
dodavatel provede tuto akci až v r.1998 a do plánu už toto nebylo zařazeno. 

      Hlasováno : pro 11, zdrž.2 - schváleno 
2.  Nový úkol č. 49 - odbor ÚP,INV a MH předkládá MZ návrh na zařazení investiční akce prodloužení 

vodovodu o 178  m  a prodloužení plynovodu o 195 m v ulici U rybníka k realizaci v roce 1998. 
      L.Zejda navrhuje úkol 49 zařadit do priority č.3. 
      Hlasováno o protinávrhu p.Zejdy : pro 11, zdrž.2 - schváleno 
 
V ulici U rybníka je ukončen stávající rozvod pitné vody z veřejného vodovodu a nízkotlaký rozvod plynu u 
domu č. 106. Napojením  RD č.p. 101 a 167 na veřejný vodovod a nízkotlaký rozvod plynu se zvýší úroveň 
bydlení občanů 2 rodin důchodců v této lokalitě města. 
Odborný odhad RN prodloužení vodovodního a plynovodního řadu činí v ul.U rybníka asi 453 tis.Kč. 
Vodovod, 178 bm,polyetylen DN 110 mm - 250565,80 Kč v CÚ 1998 
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Plynovod 195 bm, DN 80 mm 202855,-Kč v CÚ 1998, Celkem asi 453.420,80 Kč v CÚ roku 1998. 
 
3.  Nový úkol č. 50, odbor ÚP,INV a MH města Kuřimi předkládá MZ návrh na zařazení investiční 

akce“vybudování vodovodního řadu v ul. Na Vyhlídce „do plánu investičních akcí r.1998 (priorita 2). 
      Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
V ul.Na Vyhlídce, perspektivní lokalitě pro výstavbu rodinných domků není dosud vybudován zásobovací 
vodovodní řad,dimenzí odpovídající budoucí zástavbě.  
Manželé Täuberovi,bytem Chodská 13, Brno, připravují stavbu nového RD na poz. p.č.2449,2450 v k.ú.Kuřim. 
Podmínkou přípojkového oddělení BVK,a.s. k napojení novostavby RD manželů Täuberových  je zahájení 
stavby nového zásobovacího řadu DN 100 mm z tvárné litiny v délce 24 bm. 
Bude napojen na zásobovací řad města DN 400 mm u parcely č. 2442 a postupným budováním umožní připojení 
dalších RD až k parcele č.3090, kde bude po zokruhování napojen opět na zásobovací řad DN 400 mm. Po 
vybudování výše uvedené části zásobovacího řadu DN 100 mm darují manželé Täuberovi městu jimi 
vybudovaný úsek vodovodního řadu a ten se stane nedílnou součástí vodovodní infrastruktury. 
Odborný odhad RN výše uvedené části vodovodního řadu činí  190.000,-Kč. 
MR svým usnesením č.138/98 doporučuje MZ zařadit budování zásobovacího vodovodního řadu v ul. Na 
Vyhlídce do úkolů rozvoje a výstavby města pro rok 1998 pod. č.50, s návrhem na finanční příspěvek města ve 
výši 1/2 ceny díla části zásobovacího vodovodního řadu,vybudovaného manželi Täuberovými. 
 

Předkládá:ing.Fr.Veselý,tajemník 
Vyřizuje:ÚP,INV a MH Pavel Kříž 

 
Herman upozorňuje na nutnost vybudování  inženýrských sítí na  ul.Vališova a  Nerudova. 
 
 
6.4. Novela Vyhlášky o místních poplatcích  
 
Návrh usnesení: MZ schvaluje novelu Vyhlášky o místních poplatcích v úplném znění. 
 
Novela uvedené vyhlášky řeší valorizaci stanovených poplatků a dopřesňuje jednotlivé body v oblasti splatnosti 
a přiznání poplatkové povinnosti. 
       Předkládá: ing. arch. Vladislav Růžička - starosta 

Vyřizuje: Zdeněk Kříž - ˇvedoucí FO 
 
Starosta vyzval členy MZ k písemnému připomínkování vyhlášky do příštího jednání.  
 
 
6.5. Poskytnutí zálohy Službám města Kuřimi  
 
Přijaté usnesení: 1105/98 - MZ schvaluje poskytnutí zálohy 160.000,- Kč Službám města Kuřimi na práce 

spojené s jejich činností  v roce 1998. 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž3 
 
Ředitel SMK žádá město Kuřim o poskytnutí zálohy na provedenou práci ve výši 160.000,-Kč. Poskytnuté  
prostředky  budou použity na nákup  objednaného sekacího traktoru značky Westwood 1600, který bude sloužit 
k udržování travnatých ploch města. Prostředky plánované na nákup sekačky  musely být použity na generální 
opravu  nosiče kontejnerů v ceně 182.000,-Kč.  

Předkládá: Ing.arch.V. Růžička 
    F. Mikš - ředitel SMK 

 
 
6.6. Nákup počítačové techniky pro ZŠ Tyršova 1255  
 
Přijaté usnesení : 1106/98 - MZ schvaluje nákup 2 ks počítačů pro ZŠ Tyršova 1255, Kuřim  
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
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Městský úřad obdržel žádost ředitele ZŠ Tyršova PaedDr.Z.Motlíčka o povolení nákupu 2 ks počítačů pro 
vedení účetnictví školy a vedení školní agendy. Stávající počítače pro vedeních těchto agend již kapacitně 
nevyhovují. Cena jednoho počítače je cca 21.500,- Kč. Platba bude provedena z prostředků ZŠ Tyršova z fondu 
reprodukce investič. majetku. 

Předkládá : Ing.arch.V.Růžička 
 
 
6.7. Pozastavení činnosti Městské policie  
 
Přijaté usnesení : 1107/98 - MZ bere na vědomí rozhodnutí MR  o pozastavení činnosti Městské policie 

Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
MěR rozhodla  o pozastavení činnosti Měpolicie ke dni 1.6.1998. Důvodem pro toto rozhodnutí je skutečnost, že 
MěÚ nedisponuje v současné době pracovníkem , který by splňoval podmínky zákona o ČNR o Obecní policii 
č. 553/91 Sb. Dohled nad dodržováním zákonnosti a pořádku ve městě je usnesením MR zabezpečen  s využitím 
§ 70 zák č. 410/92 Sb. a § 84 zák. o přestupcích jmenováním inspektorů veřejného pořádku 
 
        Předkládá a vyřizuje : Ing.F.Veselý 
 
6.8. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
Přijaté usnesení : 1108/98 - MZ  vyhlašuje nové kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na 

podporu kulturní a spolkové činnosti. Příspěvky je možno zasílat na podatelnu MěÚ do 24.6. 
1998  

Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
Dr. Poledňák navrhuje vyhlásit další kolo na poskytnutí příspěvku z kulturního fondu. 
 

Předkládá Dr. I.Poledňák 
Vyřizuje : SO 

 
Starosta předložil členům MZ  k prostudování návrh  statutu televizní rady pro vysílání v infokanálu TKR 
Kuřim. 
 
Z.Kříž informoval o  budoucích změnách programové nabídky TKR, protože některé programy (Eurosport) se 

budou moci provozovat jen na povolení autora a to za poplatek. Se zvýšením ceny TKR nepočítá. 
 
Jiří Brabec (Zlobice)- stanoví město  výlepové plochy pro potřeby voleb? 
Starosta - nestanoví. 
 
Starosta  informace: 
- Na dotaz Dr.Holmana, jak se osvědčila bezpečnostní služba NAVOS GROUP při udržování pořádku a 
bezpečnosti v nádražních prostorách, starosta odpověděl, že se situace v těchto místech zlepšila.  
 
- Věřitelský výbor TOS Kuřim neschválil nabídku města na urychlené vyřízení koupě 3 objektů v majetku TOS 
(KD, ubytovna na ul.Wolkerova a Blanenská) za cenu 30 mil. Kč. Tyto objekty budou  prodány každý zvlášť 
zřejmě dražbou. 
Z veřejnosti : 
Ing.Jan Brabec - vyjádřil nespokojenost  s formou, obsahovou stránkou a prezentací jednání MZ v kabelové 

televizi. 
Dále jménem ing.Fikara, předsedy kontrolní komise, podává stížnost na maření činnosti komise 
v záležitosti kontroly dokladů související s půdními vestavbami. Dotazuje se, zda má komise  
v kontrole pokračovat 

Ing.Růžička vyzval komisi, aby v kontrole pokračovala. 
Dr.Holman žádá, aby konkrétní připomínky byly podány písemně a včas, aby se s nimi mohli členové MZ včas 

seznámit. 
Dr.Poledňák  - kontrolní komisi i občanům  budu nadále ku pomoci, požadované podklady jsou komukoliv 

k dispozici. 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení. 
 
1085/98 - MZ ruší usnesení MZ číslo 1031/98 ze dne 2.3.1998. 
 
1086/98 - MZ ruší usnesení MR číslo 172/98 ze dne 12.5.1998. 
 
1087/98 - MZ souhlasí s vybudováním zpevněné plochy před prodejnou průmyslového zboží v Kuřimi, 

Legionářská 232 na části parcely ve zjednodušené evidenci - pozemkový katastr číslo  2437/3 
k.ú.Kuřim ve výměře cca 48 m2 z prostředků firmy BYT REFORM s.r.o., Kuřim, Legionářská 232. 
Prokazatelné náklady na vybudování zpevněné plochy budou započteny firmě BYT REFORM s.r.o. 
formou „Dohody“ proti nájmu za vybudovaná parkovací stání až do plné výše nákladů. 

 
1088/98 - MZ schvaluje  směnu pozemků s panem Zdeňkem Haluzou, Kuřim, Na vyhlídce 717, a to parcelu - 

pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr (PK) 1276/2 k.ú.Kuřim o 
výměře 489 m2 ve vlastnictví Města  za parcelu - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ 
pozemkový katastr (PK)  číslo 1431/6, díl „b¨“  o výměře 400 m2 dle GP zak.č. 1040-12/97 z 
9.1.1998 ve vlastnictví pana Zdeňka Haluzy bez cenového vyrovnání s podmínkou, že Zdeněk Haluza 
uhradí 50 % nákladů  spojených s převodem včetně daně z převodu nemovitosti. 

 
1089/98 - MZ schvaluje pronájem místnosti v přízemí objektu MěÚ Kuřim, dv. č. 119 o výměře 14 m2 manž. 

Jakubcovým, Kuřim, Jungmannova 919 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 
nájmu ve výši 206,- Kč/m2/rok s koef. II + služby 750,- Kč/m2/rok za účelem zřízení kanceláře pro 
daňové poradenství a  účetnictví. 

 
1090/98 - MZ ruší  usnesení MZ číslo 1032/97 ze dne 24.2.1997. 
 
1091/98 - MZ  schvaluje započtení  50% prokazatelných nákladů na rekonstrukci stávajícího bytu manž. 

Zacpálkových jako vstupní částku pro výběrové řízení na směnu bytu obálkovou metodou. 
 
1092/98 - MZ schvaluje úpravu ceny za odprodávaný byt č. 1108/3 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi paní Haně 

Pišťákové.  
 
1093/98 - MZ schvaluje změnu výše nájemného Dělnického domu pro organizaci Městský dům dětí a mládeže 

na 20.000,- Kč/rok. 
 
1094/98 - MZ schvaluje odprodej rozestavěného podkrovního bytu na ul.Jungmannova 864/7 nejvyšší nabídce 

dle podmínek stanovených usnesením MR čís.168/98. 
 
1095/98 - MZ bere na vědomí opravu usnesení MZ č. 1060/98 takto: MZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku 

Města Kuřimi č. 4/98, kterou se mění vyhláška č.3/94. o místních poplatcích  ve znění „Oddílu IV“ 
předkládaného materiálu (3. novela).  

 
1096/98 - MZ podle zákona 367/90 Sb. stanoví pro komunální volby 1998 počet členů budoucího zastupitelstva 

na 17, slovy sedmnáct. 
 
 
1097/98 - MZ zvolilo do funkce přísedícího Okresního soudu Brno - venkov pro funkční období 1998 až 2002: 

1). MUDr. Vítězslavu Štikarovou. 
2). p.Miloslavu Krupicovou 
3). p.Vratislava Knížka 
4)..p.Lenku Katolickou 

 
1098/98 - MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za I. čtvrtletí 1998. 
 
1099/98 - MZ schvaluje výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 1997 a bere na vědomí zprávu o 

přezkoumání hospodaření výsledků hospodaření města Kuřim za rok 1997. 
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1100/98 - MZ schvaluje příspěvek z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti pro školní družinu  ZŠ 
Tyršova ve výši 2 000 Kč.  

 
1101/98 - MZ schvaluje převod peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva Kuřimi ze dne 30.6.97 Za I. 

čtvrtletí 1998 dle přílohy  se změnou. 
 
1102/98 - MZ schvaluje provedení poptávky.na dodávku automobilové cisternové stříkačky a schvaluje text 

výzvy občanům, institucím a podnikům působících na území Města Kuřimi s příslibem poskytnutí 
částky do výše 2 miliónů Kč z prostředků města  na účel sbírky. 

 
1103/98 - MZ schvaluje převod 2.276,- Kč ve prospěch Junáku Kuřim - uplatněný podnikatelský obolus. 
 
1104/98 - MZ schvaluje změnu č.1/98 plánu investic Města Kuřimi (ul.Zborovská -komunikace s parkovištěm, 

U rybníka - veřejný vodovod a plynovod, Na vyhlídce - veřejný vodovod). 
 
1105/98 - MZ schvaluje poskytnutí zálohy 160.000,- Kč Službám města Kuřimi na práce spojené s jejich 

činností  v roce 1998. 
 
1106/98 - MZ schvaluje nákup 2 ks počítačů pro ZŠ Tyršova 1255, Kuřim. 
 
1107/98 - MZ bere na vědomí rozhodnutí MR  o pozastavení činnosti Městské policie Kuřim. 
 
1108/98 - MZ vyhlašuje nové kolo výběrového řízení na poskytnutí příspěvku z Fondu na podporu kulturní a 

spolkové činnosti. Příspěvky je možno zasílat na podatelnu MěÚ do 24.6. 1998. 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro všichni. 
 
Starosta ukončil jednání MZ ve 21:00 hodin. 
 
 
 
        Ing.arch.Vladislav Růžička 
 
V Kuřimi dne 25.5.1998 
 
 
 

O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
Ing.Hana Novotná       Ing.Jaromír Němec 
 
 
 

Seznam příloh :  
 
 Pozvánka 
1, 1A  Majetkoprávní úkony 
2, 2A, 2B Majetkopráv. úkony, grafic. příloha  
3, 3A, 3B Manž.Zacpálkovi - žádost o přednostní  směnu bytu 
4  Novelizace vyhlášky o místních poplatcích 
5, 5A  Obec. závaz. vyhláška  o poskytování půjčky na byt. výstavbu 
6, 6A  Volba přísedících Okres. soudu Brno-venkov-podklady, hlasovací lístky 
7, 7A-E  SDH Kuřim - nákup cisterny 
8, 8A  Výsledky hospodaření za r. 1997 
9, 9A  Audit hospodaření města za r. 1997 
10, 10A  ZŠ Tyršova - žádost o příspěvek na zájezd do Boskovic 
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11, 11A  Příkaz k převodu peněz za I.Q 
12, 12A  Podnikatelský obolus - Junák Kuřim 
13  Dopravní obslužnost ČSAD Brno-město 
14, 14A  Přehled registr. úkolů - změna (prodloužení vodovodu a plynovodu  v ul.U rybníka 
15, 15A  Novela vyhlášky o místních poplatcích 
16  SMK - žádost o poskytnutí zálohy na provedenou práci 
17, 17A  Nákup počítačové techniky na ZŠ Tyršova 
18  Pozastavení činnosti Městské policie 
 Obec. úřad Lobodice - pozvání MZ na přátelské  setkání 
 Statut televizní rady kabelové televize 
 Návrhy  usnesení pro návrhovou komisi 
 Omluvný list MUDr.Z.Klírové 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18.5.1998 
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