
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S  č. 01/97 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 13.1.1997 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
           RNDr.Igor Poledňák - zástupce starosty 
           J.Herman,  Dr.D.Holman,ing.A.Jarůšek,  MUDr.Z.Klírová, 
           H.Krejčí,   ing.M.Krupica,   ing.J.Marek,   K.Múčková, 
           ing.J.Němec, ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník 
Omluveni : ing.arch.M.Janča, MUDr.M.Dvořáčková, J.Kobzinek 
 
Starosta zahájil  jednání MZ v  17.05 hodin. Zápis  z předchozího 
jednání byl řádně ověřen a bez připomínek. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi MUDr.Z.Klírová a J.Herman. 
     Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Do   návrhové komise starosta navrhl ing.A.Jarůška a ing.J.Marka. 
     Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Úvodem jednání přítomno 14 členů MZ. 
 

Program 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Návrh rozpočtového provizoria města Kuřim na rok 1997 
3. Plán investic na rok 1997 
4. Výstavba  příjezdového koridoru k  firmám AMP, d.c.  Blansko a 
   Blaschke  - smlouva o sdružení prostředků 
5. Změna zřizovacích listin DPD Kuřim 
6. Vyhláška o prodeji bytů 
7.  Fond rozvoje  bydlení, výběrové  řízení na  poskytnutí půjček 
    z FRB 
8. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v r.1996 
9. Různé 
 
Hlasováno o programu : pro 14 
 
 
1. Majetkoprávní úkony 
Schválené záměry : 
- Krátkodobý pronájem části pozemku  parc.č. 2615/5 k.ú. Kuřim - 
   zemník 
MR  usn.  č.  430/96  z  5.11.1996  vyhlásila veřejnou nabídku na 
krátkodobý pronájem shora uvedeného  pozemku. 
V době zveřejnění záměru byly SO doručeny dvě nabídky : 
1) Smejkal  René,  Předklášteří 1322  - uvedený  pozemek hodlá po 
   úpravách  využít ke zřízení autobazaru 
2) FEPO-Petr  Chmelíček,  se  sídlem  Brno, Svážná  l, provozovna 
   Brněnská 24, Kuřim - výkup  a prodej dřevěných palet. 
   S  ohledem  na  předpokládanou  finanční  náročnost na terénní 
   pozemku má firma zájem o jeho koupi. 
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MR svým usnesením ze dne 7.1.97 doporučuje MZ schválit krátkodobý 
pronájem části  pozemku parc.č. 2615/1  k.ú. Kuřim ve  výměře cca 
600 m2 panu René Smejkalovi,  Předklášteří 1322 za cenu 50,-Kč/m2 

na  dobu určitou  1,5 roku,   která po  uplynutí přechází  v dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou půl  roku s podmínkou, že na pozemku 
nebudou budovány stavby trvalého charakteru 
Návrh  na  usnesení  : 
1001/97 - MZ schvaluje  krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 

     2615/1  k.ú. Kuřim  ve výměře  cca 600  m2 René  Smejkalovi, 
     Nezvalova  1322, Předklášteří  za  cenu  50,- Kč/m2  na dobu 
     určitou  1,5  roku,  která   po  uplynutí  přechází  v  dobu 
     neurčitou  s výpovědní  lhůtou půl  roku s  podmínkou, že na 
     pozemku nebudou budovány stavby trvalého charakteru 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
- Světlík  a Unger detektivní a  hlídací agentura LARN-středisko 
   Tišnov - pronájem místnosti v objektu MěÚ 
MZ svým usn.  č. 1173/96 z 18.11.1996 schválilo  záměr na adresný 
pronájem  místnosti  v  objektu  MěÚ  Kuřim  shora uvedené firmě. 
Firma LARN však dne 10.1.97 odstupuje od záměru pronájmu. 
V  době  zveřejnění   záměru  byla  MěÚ   doručena  další  žádost 
o pronájem místnosti  a to od  bezpečnostní agentury NAVOS  GROUP 
s.r.o. Brno, Ulrychova 37.  Firma akceptuje podmínky zveřejněného 
záměru. Má vypracován  projekt elektronického zabezpečení  budovy 
MěÚ. Dále navrhuje, aby jejich pracovník ve služebním stejnokroji 
působil v době od 07:00 -  19:00 hod. v pracovní dny jako strážný 
a zároveň informátor pro veřejnost. 
Zástupce  firmy  Navos  K.Navara  -  firma  má  zde  zájem zřídit 
     expozituru, byly by zde hlídkové vozy firmy. 
p.Herman  - služba strážného bude městu účtována? 
p.Navara - je to věcí dohody (pokud bude chtít MěÚ využít hlídací 
     služby, pak ano). 
Návrh na usnesení  : 
1002/97 - MZ schvaluje pronájem  1 místnosti v objektu MěÚ Kuřim, 
     Jungmannova 968 firmě NAVOS  GROUP s.r.o. Brno, Ulrychova 37 
     na dobu neurčitou s  měsíční  výpovědní lhůtou za cenu 190,- 
     Kč/m2 s koef. II + služby 670, - Kč/m2/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
-  Pronájem nebytového  prostoru  č.  1116/9 na  ulici Bezručova 
    čtvrť v Kuřimi (býv. drogerie) 
Na  vyhlášený  záměr  města  na  pronájem  nebytového prostoru č. 
1116/9 v  Kuřimi, Bezručova ul.  (býv. drogerie) zaslali  nabídky 
tito žadatelé : 
1. Mikulka Antonín, Kouty 63, Brno - obchodní činnost "Zlevněnka" 

   nabízí  za prodejní  prostory 650,-Kč/m2/rok,  možné  zvýšení, 
   event. úhrada nájemného 1/2 roku dopředu 
2. Fa   TECHNOMAR   Brno,  s.r.o   (jednatel  společnosti  Martin 
   Slepánek,  Kuřim,  Legionářská   816)  -  garantuje  zachování 
   drogerie, barvy,  laky, nabízí úhradu  nájemného ve výši 750,- 
   Kč/m2/rok  s  tím,  že  úhradu  provede  1 rok dopředu, nabízí 
   sponzorské příspěvky k pořádání kulturních a sportovních akcí. 
3. Janda Zbyněk,  Zahradní 589,  Velká Bíteš  - zřízení prodejny 

   obuvi a kožené galanterie, nabízí 650,- Kč/m2 prodejní plochy 
4. Pěnička Josef,  Na Královkách  894 -  prodej levného textilu, 
   akceptuje podmínky záměru na pronájem prostor 
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5. Videostudio KOTVA K.A., Nová 1057, Kuřim - od záměru odstoupil 
   I.etapa záměru - do r. 2000 (prodej, služby, ostatní) 
   prodej   metrového  textilu,   textilní  galanterie,  střihová 
   služba,   krejčovské   poradenství,   prozatímní   videostudio 
   kabelové televize Kuřim - od záměru odstoupit 
   II.etapa  záměru -  rozšíření o  návrhářství, zakázkové  šití, 
   klub módního oblékání, televizní klub módy (pro infokanál). 
6. S-CAR -  Jiří Sedláček, Příční 10, Brno  - akceptuje stanovené 

   podmínky, nabízí cenu 700,- Kč/m2/rok 
7. OMINA spol. s.r.o., Koliště 29, Brno - souhlasí se stanovenými 

   podmínkami, nabízí cenu 580,- Kč/m2/rok 
8. CONSUMIA PLUS, s.r.o., Bezručova  čtvrť 1120, Kuřim - podmínky 

   uvedené v záměru akceptuje, nabízí 500,- Kč/m2/rok 
9. Reichenauer  Zdeněk,  J.Faimanové   16,  Brno  -  souhlasí  s 

   podmínkami záměru, uvádí cenu 550,-Kč/m2/rok 
10)AUTOPŮJČOVNA  - Petr  Krejčí,  Bezručova  čtvrť 1108,  Kuřim - 

   nabízí cenu 590,- Kč/m2/rok, akceptuje podmínky záměru 
11)AUTODÍLY KRATOCHVÍL, Bezručova čtvrť 1120, Kuřim - nabízí cenu 

   600,- Kč/m2/rok, další podmínky města akceptuje 
12)RK s.r.o., Brno, Příční 28 - podmínky akceptuje, nabízí částku 

   1000,- Kč/m2/rok 
MR  dne  7.1.97  projednala  jednotlivé  nabídky  a doporučila MZ 
usn.č. 3/97  rozhodnout mezi nabídkami  1-4 hlasováním. 
 
p.Múčková - námitka ke zpracování rozeslaných materiálů (chybí ji 
     oxeroxované jednotlivé nabídky). 
Dr.Poledňák - žádost 6 - 12 jsou předložené na stejném formuláři, 
     bez  konkrétních  záměrů   podnikání.  MR  žádosti  důkladně 
     prodiskutovala a doporučila MZ žádosti 1-4. 
p.Kuba  -  forma  žádostí  byla  velmi  stručná (dokazuje ukázkou 
     formulářů nabídek  6 - 12. 
Ing.Krupica navrhuje hlasovat o nabídky č.2 - fy TECHNOMAR Brno. 
p.Herman navrhuje  tajné hlasování o  všech nabídkách a následně 
     pak mezi 3 nabídkami s nejvyšším počtem hlasů. 
O slovo požádali přítomní zájemci o pronájem: 
p.Mikulka /nabídka č.1) - zvedá  nabídku za pronájem na 1050,-m2, 
     navrhuje sponzoring. Jeho firma  se zabývá komisním prodejem 
     průmyslového zboží, provozuje zastavárnu. 
Z firmy Technomar (č.2) není přítomen zástupce. 
p.Janda  (č.3)  -  hodlá  zde  provozovat  prodejnu  obuvi. 
     Cenovou nabídku nezvyšuje. Již vlastní prodejnu obuvi. 
Pan  Mikulka  i  Janda  souhlasí  s  platbou  za  pronájem 1/4 r. 
dopředu. 
Dr.Poledňák  nesouhlasí se  "šroubováním" ceny  za pronájem  výš, 
     navrhuje zachovat původní cenu  ve vazbě na ostatní nebytové 
     prostory na nám.Osvoboizení a rozhodnout mezi nabídkami 1-4. 
p.Pěnička  (č.4) původní  nabídku  by  chtěl rozšířit  o rámování 
     obrazů a zakázkové krejčovství. 
Hlasováno o návrhu p.Hermana - hlasovat tajně o všech nabídkách a 
následně mezi 3 s nejvyšším počtem hlasů : pro 3, proti 9, zdrž.3 
- postup neschválen. 
 
Návrh Dr.Holmana - z nabídek 1-4  určit tajným hlasováním pořadí a poté 
veřejně hlasovat.- hlsováno - pro většina 
Výsledek tajného hlasování : 
19 bodů získal p.Z.Janda   - 1. místo 
8  bodů získal p.A.Mikulka - 2. místo 
2  body získaly p.J.Pěnička a M. Slepánek 3.-4. místo 
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Hlasováno  o  p.Jandovi  jako  novém  nájemci  nebytových prostor 
1116/9 na ul.Bezručova : pro 12, zdrž.2 - schváleno 
Do návrhu usnesení doplněna podmínka - platba 1/4 r. předem 
Návrh na usnesení : 
1003/97 - MZ schvaluje pronájem  nebytového prostoru č. 1116/9 na 

     ul. Bezručova  čtvrť v Kuřimi  o celkové výměře  112 m2 panu 
     Zbyňku Jandovi, bytem Velká  Bíteš, Zahradní 589 za podmínek 
     : 
     - k  podnikatelským  účelům  za  cenu  450,-  Kč/m2/rok (bez 
       služeb) 
     - za obslužné prostory sleva 30 % 
     - doba určitá  4 roky,  která po  uplynutí se  mění na dobu 
       neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
     - valorizační dodatek - inflace 
     - nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
     - platba bude uskutečněna 1/4 roku předem 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.2 - schváleno 
 
- PVT, a.s. Veveří 102, Brno - pronájem místnosti v objektu  MěÚ 
Na základě žádosti  PVT, a.s. Brno schválila MR  usn. č. 456/96 z 
3.12.1996  záměr na  adresný pronájem  1 místnosti  v objektu MěÚ 
Kuřim  na  jeden  den v  týdnu za  cenu 5.000,- Kč/rok. Schválený 
záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. 
MR usn. č. 4/97 doporučuje MZ schválit pronájem prostor v objektu 
MěÚ v Kuřimi  a.s. PVT, Veveří 102, Brno na  jeden den v týdnu za 
cenu 5.000, - Kč/rok. 
     Jako  předmět  činnosti  uvedl  starosta  úpravu  kupónových 
knížek, evidence, výkup akcií,obchodování přes "RM systém". Firma 
žádala o pronájem části prostor ve vstupní hale 4 hod. týdně. 
Návrh na usnesení  : 
1004/97 - MZ schvaluje pronájem prostor v objektu MěÚ Kuřim firmě 
     PVT  a.s., Veveří  102, Brno  na jeden  den v  týdnu za cenu 
     5.000, - Kč/rok. 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
- H-SYSTEM,  a.s. Brno, Česká 12  - odprodej pozemku PK  č. 2074 
k.ú. Kuřim o výměře 1327 m2 - příl. č. 1 
Usn.  MZ č.  1174/96 z  18.11.1996 byl  schválen záměr na adresný 
odprodej pozemku PK  číslo 2074 k.ú.Kuřim o výměře  1327 m2 firmě 
H-SYSTEM a.s. Brno k výstavbě RD s podmínkou předkupního práva ve 
prospěch Města Kuřimi. 
V zákonné  30-ti  denní  lhůtě  podala  a.s. H-SYSTEM připomínky. 
Nesouhlasí  s  podmínkou  zřízení  předkupního  práva  jako práva 
věcného  ve prospěch  Města  Kuřimi  z důvodu  uvažovaného záměru 
směny pozemků za scelení pozemků firmy. 
     SO upozorňuje  na skutečnost, že předmětná  parcela PK číslo 
2074  o výměře  1327 m2  je součástí  "Nájemní smlouvy č. 26/1993 
z 8.12.1993 uzavřené  mezi Městem Kuřim a  firmou AGROSTYL s.r.o. 
(NS na dobu určitou 10-ti let od 1.1.1994). 
MR usn.č.  5/97 z 7.1.1997 doporučuje  MR zastupitelstvu schválit 
odprodej  pozemku PK  číslo 2074  k.ú. Kuřim  firmě H-SYSTEM a.s. 
J.Herman  se  obává  spekulací   s  pozemky,  navrhuje  počkat  s 
     odstoupením od předkupního práva. 
Ing.Růžička se nedomnívá, že by chtěla s pozemky spekulovat, - má 
     předběžné dohody o výměně pozemků. 
Ing.Fikar -  upozorňuje na rozdílné podmínky  při prodeji pozemků 
ve městě. 
Dr.Poledňák se nedomnívá, že jde  o jiné podmínky . 
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Návrh  na usnesení  : 
1005/97  - MZ  schvaluje odprodej   PK číslo  2074 k.ú.  Kuřim ve 

     výměře 1327 m2 firmě H-SYSTEM a.s. Brno, Česká 12 k výstavbě 
     bytů a rodinných  domků za cenu 200,- Kč/m2  + daň z převodu 
     nemovitostí s  podmínkou úhrady veškerých  nákladů spojených 
     s vyvázáním  předmětného   pozemku  z  nájemní   smlouvy  č. 
     26/1993. 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.4 - schváleno 
 
-  Sobotková  Alena,  Kuřim,  Školní  848,  Ivana  Ruhsamová, Za 
Beránkem 758/II,  Klatovy - žádost  o pronájem prostor  v objektu 
kryté plovárny v Kuřimi za účelem provozování služeb - kosmetika, 
masáže, modelace nehtů, solárium -  příl. č. 2 

Jedná  se o  pronájem šatny  a kanceláře  v rozsahu  cca 49 m2 za 
účelem provozování shora uvedených služeb. 
MR  na  svém  zasedání  dne  7.1.1997  přijala  usnesení,  kterým 
doporučila  MZ  schválit  záměr  na  adresný  pronájem nebytových 
prostor v objektu kryté plovárny v  rozsahu cca 49 m2 firmě NICOL 
STUDIO spol. s.r.o. 
Ing.Veselý  -  pronájem  byl  diskutován  s  hygienou  a  dalšími 
příslušnými orgány. Stavební úpravy  bude na své náklady provádět 
fy Nicol. 
Návrh  na  usnesení  : 
1006/97  -  MZ  schvaluje  záměr  na  adresný pronájem nebytových 

     prostor  o  celkové  výměře  49  m2  v areálu kryté plovárny 
     v Kuřimi  firmě  NICOL  STUDIO   s.r.o.  za  účelem  zřízení 
     kosmetické  provozovny a  solária za  cenu 190,-Kč/m2  a rok 
     s koef. II. + cena služeb 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Pan Herman vznáší námitku  proti přijatí usnesení MR usn.č.18/97, 
           kterým   schválila   o    úhradu   nákladů   spojených 
           s  uspořádáním vánočních  koncertů firmě  KOTVA KA  ve 
           výši  9.615,-Kč. Domnívá  se, že  tímto MR  překročila 
           svoji pravomoc. 
Dr.Poledňák - jde o nepochopení zákona, jedná řádně objednanou  akci 
           v  rámci  770.  výročí  Kuřimi  a  její úhradu, nikoli 
           převod  fin.  prostředků  do  soukr.  rukou.  Pokud se 
           domníváte, že  jde o překročení  pravomoci, dokladujte 
           je u soudu. 
 
2. Návrh rozpočtového provizoria města Kuřim na rok 1997 
Návrh zpracoval vedoucí finanční odboru p.Zdeněk Kříž. 
Ing.Růžička- dne 30.1. bude schvalován rozpočet okresu, následně 
           bude možné zpracovat definitivní rozpočet města. 
p.Herman   - připomínka  ke  kapitole  719  -  (tisková  činnost) 
           700.000,- 
Dr.Poledňák-  do  této  kapitoly  je  zahrnuto financování provoz 
           videokanálu,  předplatné  stran  Zlobice,  smlouva  na 
           výtisk  knihy o  Kuřimi, jejíž  vydání tvoří  navýšení 
           oproti roku 1996. 
Ing.Fikar  - připomínky k výši rezervy 
Z.Kříž     - vysvětlil, jde  o  rozpočtové  provizorium  a  ne o 
           rozpočet. 
           Rezervy   jsou  v   uvedené  výši   proto,  že  nejsou 
           podchyceny všechny investiční výdaje, 
Ing.Jarůšek- výdaje na provoz Dělnického domu jsou nižší? 
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Z.Kříž     - v loňském roce byly  vyšší  výdaje  o výstavbu soc. 
           zařízení. 
Ing.Jarůšek- pokles výdajů na veřejné osvětlení. 
Z.Kříž     - jde o investice. 
 
Dr.Poledňák (k  rezervě) - otázka rezervy  navazuje na další mat. 
           č.4 - návrh investic na r.1997. 
           Seznámil   s  plánovaným   systémem  financování   SMK 
           a jednotlivých odborů státní správy. 
Ing.Fikar   se  domnívá,   že  rozpočet   je  nevyvážený  rezerva 
           nesouhlasí s plánovanými investicemi. 
Dr.Poledňák- investice  budou plněny v tom  množství, na co budou 
           peníze, projekčně bude připraveno akcí více. 
Ing.Jarůšek- rozpočet je  nižší o 30 mil.Kč, proč? 
Z.Kříž     - je to úvěrem města, prodejem bytů  a půdní vestavbou. 
           Tyto peníze  rozpočtem města jen  "protekly", proto je 
           na příjmech i výdajích uvedeno méně. 
Návrh na usnesení : 
1007/97 -  MZ schvaluje rozpočtové  provizorium města Kuřimi 
     na rok 1997 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
 
3. Plán investic na rok 1997 
V říjnu   r.96  byla   na  základě   návrhu  jednotlivých  odborů 
zpracována 1.varianta  plánu na r.97, jejíž  výše však dosáhla 50 
572 tis. Kč.  S ohledem na tuto nereálnou  výši byl plán investic 
po  předchozích  projednání  v  komisi  finanční,  výstavby  a MR 
zredukován a v této podobě předložen k projednání MZ. 
Ing.Marek - návrh doplnění plánu:  Na  ul.Křížkovského  dobudovat 
           chodník,  most  přes  Kuřimku  k  domu  r.Kolaříkových 
           a vybudování přípojky plynu. 
V.Zejda    - lávka, kterou  požaduje  p.Kolařík  by  stála řádově 
           miliony. 
Ing.Růžička- požadavků  r.Kolaříkových  je více,  je nutné si vše 
           vyjasnit, zvážit,  co je v silách  rozpočtu a výsledek 
           dát Kolaříkům na vědomí. 
p.Kolařík  - tímto bylo  slíbeno, že bude problém vyřešen? 
V.Zejda    - MR Vám odpoví na Vaše požadavky a ne že jsou slíbeny 
           investiční akce. 
p.Kolařík dokladuje slib prodloužení plynové přípojky až  po jeho 
           pozemek - nebylo realizováno. 
Dr.Poledňák - mnohé  akce   nemohly  být  z  finančních  důvodů 
           dokončeny. 
p.Kolařík    opakovaně    žádá    (v    zájmu    bezpečnosti   na 
           ul.Křižkovského) postanit lávku a svodidla. 
Ing.Růžička - v tuto chvíli není jasné, kolik by tyto akce stály, 
           musí  být předně  projednány na  odborech MěÚ. Majitel 
           mostu  nesouhlasí s  "přilepení "  lávky k  mostu. 
Ing.Marek - pokud  bude hlasováno  o návrhu starosty  (projednání 
           dopravní  situace  na  ul.Křižkovského  a  přípojky ve 
           vztahu k RD manž.Kolaříkových),  stahuji svůj návrh na 
           doplnění plánu investic. 
Návrh na usnesení : 
1008/97 - MZ pověřuje MR ke konečnému dořešení otázky mezi městem 
     a požadavky rodiny Kolaříkových, Křížkovského 138, Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
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Ing.Jarůšek  v   plánu  investic  navrhuje   stavbu  chodníku  na 
           ul.Legionářská  zaměnit  za  stavbu  chodníku  na  ul. 
           Havlíčkova. 
Návrh na usnesení : 
1009/97  -  MZ  schvaluje   změnu  investičního  záměru.  Namísto 
     chodníku na  ul.Legionářské bude vybudován  chodník na ulici 
     Havlíčkova 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 
 
Ing. Němec - dotaz na stavbu podchodu pod ČSD. 
Ing.Růžička- problém je organizační, s přednostou ČSD v Tišnově a 
           v Havlíčkově Brodu. 
Ing.Kotek za  komisi dopravy MZ  upozornil, že připomínky  komise 
           nejsou doplněny  do plánu investic: 
           -  vybudování chodníků  na ul.Jungmannova  (nebezpečná 
           dopravní    situace   zejména    u   ZŠ   Jungmannova) 
           a osvětlení 
           - projektová  příprava točny  autobusu  na  Podlesí 
           - retardéry na  ul. Tyršova (před základ. školou) 
           - dobudování  chodníků před nádražím 
V.Zejda slíbil, že na nejbližší komisi výstavby bude problematika 
           projednána. 
Dr.Holman  odmítá  hlasovat  o  předloženém  materiálu, neboť  se 
           domnívá,  že byl  doručen zastupitelům  pozdě a  nebyl 
           podrobně projednán. 
Dr.Poledňák - MR  předložila investiční  minimum, o  kterém  bylo 
           jednáno na různých komisích a o kterém Dr.Holman ví. 
           Jak zdůraznil,  schvaluje se návrh  investic, který se 
           bude dále vyvíjet a co má být "odstartováno". 
Ing.veselý - město hledalo priority, které je schopno realizovat. 
           Upozornil, že koncept  plánu investic obdrželi členové 
           MZ  již v  říjnu. Pokud  k němu  měli připomínky, měli 
           možnost včas na něj reagovat. 
Široká diskuze o prioritách. 
J.Herman  se domnívá  se,  že  připomínky komise  dopravní nejsou 
           prioritní   (ul.Jungmannova),   souhlasí   s   úpravou 
           chodníku na ul.Otevřená. 
Ing.Kotek -  dopravní komise své priority  zvažovala s ohledem na 
           frekvenci uvedených lokalit. 
Ing.Fikar se domnívá, že městu  chybí hřiště pro sportovní vyžití 
           dětí. 
Návrh na usnesení : 
1010/97 - MZ schvaluje předloženou variantu návrhu investic města 
     na  r.1997 a  současně bere  na vědomí,  že bude  operativně 
     zpřesňována a  MZ  bude   o  případných  dodatcích  průběžně 
     informováno 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 
 
Přestávka 19:05 - 19:30 hodin. 
 
 
4. Výstavba  příjezdového koridoru k  firmám AMP, d.c.  Blansko a 
   Blaschke  - smlouva o sdružení prostředků 
Starosta města předložil návrh  smlouvy o sdružení fin. prostředků 
na realizaci  příjezdového koridoru do  výrobní zóny v  Záhoří do 
klínů k výše uvedeným firmám. 
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Ing.Růžička  MZ seznámil  s postupem  prací v  uvedení lokalitě - 
           (vodovod,  kanalizace  a  vozovka  jsou  hotové, chybí 
           chodník). 
           Po předchozích jednáních s partnery a rozkladu výpočtu 
           jsme došli  k ceně, která by  měla obsahovat požadavky 
           vzhledem   k  profesím   a  se   závazky  jednotlivých 
           účastníků, vč. DPH - viz předložený materiál. 
           Celá  stavba je  ve  finále,  na koberec  vozovky bude 
           vyhlášeno výběrové řízení. O chodníku a osvětlení bude 
           ještě jednáno. 
Dr.Poledňák -  je  AMP  připraveno  podepsat   smlouvu  a  jednat 
           o spolupráci ? 
Doc.Novák - AMP je připraveno, všichni  by  přivítali, kdyby byly 
           vyjasněny problémy. 
Ing.Růžička  se dotázal  Doc.Nováka, kde  fy AMP  zamýšlí umístit 
           sídlo firmy. 
Doc.Novák  - vedení  AMP zamýšlí  umístit sídlo  firmy v  Kuřimi, 
           pokud se nenaskytnou nepředvídané okolnosti. 
Ing.Růžička- jaké to jsou okolnosti? 
Doc.Novák  - nedovedu si je představit.  Převedení sídla AMP bude 
           tehdy, až bude budova fyzicky předána. 
           Vedení firmy požádalo o zvážení pojmenování příjezdové 
           komunikace ul."K AMP". 
Po krátké diskuzi MZ  s názvem "K AMP"souhlasí. 
Návrh na usnesení : 
1011/97 - MZ schvaluje smlouvu  o sdružení prostředků na výstavbu 
     příjezdového koridoru výrobní zóny Záhoří do klínů : 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
Návrh na usnesení : 
1012/97 - MZ  schvaluje  název  "K  AMP"  pro  ulici vzniklou  ze 
     současně budovaného koridoru do výrobní zóny 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
Návrh na usnesení : 
1013/97  -  MZ  schvaluje  zřízení  účetního  a  bankovního  účtu 
     sdružených prostředků - příjezdový koridor K AMP 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Změna rozpočtových  nákladů investiční akce  spojovací komunikace 
od ul.Pod Zárubou k poliklinice 
Na  základě výběrového  řízení byla  na stavbu  dodavatele stavby 
lávky  pro pěší  přes Kuřimku  uzavřena smlouva  o dílo  s firmou 
Silnice Brno  s tím, že firma  Moraviametal přislíbila jako formu 
sponzorského příspěvku  městu dodání 4  sk I 280,  dl.12m a další 
profily  dle   tabulky  výpisu  materiálu   z  výkresu  ocelových 
konstrukcí (OK). 
Zvýšením  objemu   původně  nerozpočtovaných  prací   se  zvýšily 
rozpočtové   náklady  (montáž   OK,  výdřeva,   povrchová  úprava 
matalizací) o 113.232,-, j.t. 42,4%. 
Ing.veselý podrobně  informoval o celém  jednání zainteresovaných 
           stran  k problematice.  Žádá MZ,  aby postup  dostavby 
           spojovací komunikace uvedeném  v předloženém materiálu 
           (4a)  schválila. Podnik  Moraviametal by  dodalo hutní 
           materiál, Silnice Brno by provedly výstavbu. 
Návrh na usnesení : 
1014/97  -  MZ  bere  na  vědomí  informaci  o dostavbě spojovací 
     komunikace  z  ul.  Pod  Zárubou  k  poliklinice  a navýšení 
     rozpočtových nákladů akce 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
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5. Změna zřizovacích listin DPD Kuřim 
Vzhledem  ke změně  financování DPD  a nedostatečnosti  vyhlášek, 
které  patřičně  neošetřují  problematiku  poskytování  služeb  v 
penzionech, žádá ředitelka DPD Kuřim o změnu zřizovacích listin- 
příloha č.11. 
Materiál bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1015/97  - MZ  schvaluje změnu  zřizovacích listin  DPD Kuřim dle 
     předloženého materiálu (příloha č.11) 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
6. Vyhláška o prodeji bytů 
Vyhlášku  zpracoval  Dr.Poledňák  v  souladu  s přijatou koncepcí 
politiky bydlení  rozšířené o poznatky  z praxe. Výpočet  ceny je 
zpracován tak, že nejvýhodnějšími  měsíci pro odkoupení bytu jsou 
ty, ve kterých se městu nedostává peněz - počátek roku. 
Dr.Poledňák seznámil s některými úpravami ve vyhlášce, se kterými 
           nebyli dosud seznámeni (mat.č.6a): 
           - zrušení bodu 2.6. v čl.I. 
           - doplnění bodu 1.2.v čl.II 
           - úprava bodu 3 v čl.II 
J.Herman   -  co  znamená  formulace   "případ  hodný  zvláštního 
           zřetele"? 
Dr.Poledňák- pokud  se město odchýlí od  standartního postupu, MZ 
           může rozhodnout jinak. 
J.Herman - v čl.I.bodu  2.6 navrhuje formulaci"město si vyhrazuje 
           právo vyčlenit objekty, kdy prodej odmítne". 
Dr.Poledňák- touto vyhláškou se prodávají pouze byty a není možno 
           hovořit o objektech. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  vyhlášku o prodeji bytů  z majetku města s účinností 
od 1.4.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 8, proti 3, zdrž.3 - neschváleno 
Návrh na usnesení : 
1016/97 - MZ schvaluje odprodej  bytů do 31.3.1997 v režimu výzvy 
     ze dne 28.8.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti ,3, zdrž.2- schváleno 
Poledňák   -  navrhované  usnesení nám  umožní prodávat  do konce 
           března byty průběžně,  již bez jmenovitého schvalování 
           každého kupujícího na zastupitelstvu. 
J.Herman   - ve  smlouvách o  prodeji bytu  mají kupující podmínku 
           platby 80,- na správu.  Domnívá se, že kupující nebyli 
           o této platbě informováni. 
Dr.Poledňák- v  každém bytovém družstvu  existuje správce. Je  to 
           obdoba družstevních vztahů. 
Z veřejnosti - byly jsme MěÚ při koupi o této platbě informováni. 
Ing.Brabec poznamenal, že pokud by  se prodal celý dům, nemusí se 
           nic platit. 
Dr.Poledňák- pokud by se prodal  celý objekt, nemusí být správce, 
           pokud se prodává po bytech,  musí být ze zákona 72 Sb. 
           správce. 
 
7.  Fond rozvoje  bydlení, výběrové  řízení na  poskytnutí půjček 
    z FRB 
Dr.Poledňák v souladu s koncepcí politiky bydlení navrhuje použít 
část prostředků  získaných prodejem bytů k  půjčkám z FRB občanům 
Kuřimi  na rekonstrukci  a modernizaci  bytového fondu  v majetku 
města i soukromým žadatelům. 
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Návrh  projednala a  schválila  MR  dne  7.1.97,  ze strany členů 
MZ materiál bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1017/97  - MZ  schvaluje převod   2 milionů  Kč z  částky získané 
     prodejem bytů do "Fondu rozvoje bydlení" 
Návrh na usnesení : 
1018/97  -  MZ  schvaluje  výběrové  řízení  na poskytnutí půjček 
     z "Fondu  rozvoje bydlení"  dle vyhlášky  ze dne  27.3.1995. 
     Žádosti o půjčku se  předkládají na předepsaném formuláři do 
     pondělí 17.3.1997 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 14 
 
Z jednání  ve  20.20  hod.odchází  MUDr.Z.Klírová  -  přítomno 13 
členů MZ. 
 
8. Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v r.1996 
Zprávu činnosti SDH předložil p.Jan Herman, starosta SDH Kuřim. 
J.Herman informoval o technickém  stavu a připravenosti požárních 
           vozidel a vysokozdvižné plošiny. 
           a v lednu revize. 
           V  zájmu dobrého  technického stavu  musí SDH provádět 
           dle  silničního zákona  technické prohlídky požárních 
           vozidel  1  x  za  1/2  roku,  což  považuje za mrhání 
           finančních prostředků. 
           V  této   souvislosti  žádá  MZ   o  schválení  návrhu 
           novelizace silničního zákona. 
           Dle  jeho  slov  Hlavní  požární  správa  kontaktovala 
           v tomto  směru ministerstvo  vnitra,  neboť tuto změnu 
           žádají  i  ostatní  sbory,  stačila  by  kontrola  cca 
           1x/rok. 
Ing.Růžička  navrhuje  využití  vysokozdvižné  plošiny  (v  rámci 
           kondičních  jízd)   ve  spolupráci  např.   s  odborem 
           výstavby a ŽP (při prořezávání stromů...). 
J.Herman souhlasí. 
Dr.Poledňák  vyzval  p.Hermana  ke  zpracování příslušného návrhu 
novely zákona do příštího zasedání MZ. 
Návrh na usnesení : 
1019/97 -  MZ bere na vědomí  zprávu o činnosti SDH  Kuřim v roce 
     1996 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Zpráva  o  činnosti  správy bytů v  r.1996 
Zprávu  o činnosti,  příjmech a  výdajích správy  bytů zpracovala 
vedoucí p.D.Coufalová. 
J.Herman poukázal na podhodnocení některých výběrových řízení při 
           zadávání zakázek. 
Dr.Poledňák - jmenované výběrové  řízení bylo na rekonstruci, ale 
           navýšení způsobilo přiobjednání prací. 
Návrh na usnesení : 
1020/97 - MZ bere na vědomí  správu o činnosti správy bytů v roce 
     1996 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
9. Různé 
- Návrh významných investičních prací bytové správy v r.1997 
Materiál  zpracoval  a  předložil  Dr.Poledňák.  V  seznamu  jsou 
investiční akce  bytové správy, které nejsou  zahrnuty do seznamu 
investic odboru výstavby, v celkové hodnotě cca 3,5 milionů Kč. 
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Návrh na usnesení : 
1021/97 - MZ schvaluje seznam významných investičních akcí bytové 
     správy na rok 1997 v odhadované výši 3,5 milionů Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Bytová problematika 
- Odprodej obecních bytů 
Dr.Poledňák informoval  o dalších 21  žádostech o koupi  obecního 
bytu podaných na  MěÚ k 7.1.97 za podmínek  obsažených ve výzvě z 
28.8.96. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  odprodej obecního bytu  žadatelům (mat.č.12,příloha 
č.1a2) a za podmínek obsažených ve výzvě ze dne 28.8.1996 
Dr.Poledňák  návrh stahuje  z  jednání  neboť již  byl odhlasován 
prodej do konce března . 
 
- Záměna bytu 1260/34 za 1260/27 
Panu  Paraskovi  byl  na  základě  výběrového  řízení  žadatelů z 
bytového  pořadníku přidělen  byt č.1260/34,  který však prozatím 
není  připraven k  nastěhování.  Současně  se uvolnil  stejný byt 
(č.1260/27)   na   jiném   poschodí.   Dr.Poledňák   navrhuje  MZ 
odsouhlasit  záměnu přiděleného  bytu p.Paraskovi  z č.1260/34 za 
byt 1260/27. Záměnu projednala a doporučila k odsouhlasení MR. 
Návrh na usnesení : 
1022/97  - MZ  souhlasí se  záměnou bytu  1260/34 za  byt 1260/27 
     k nastěhování žadatele z pořadníku p.Miroslava Parasky 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
-F Jůza, Kuřim, Popkova 1003  - žádost o vrácení  kauce složené k 
prodeji bytu 
MR žádost p.F.Jůzy projednala a doporučila MZ k odsouhlasení. 
Návrh na usnesení : 
1023/97  - MZ  schvaluje navrácení kauce složené  k prodeji  bytu 
     panem F.Jůzou, Kuřim, Popkova  1003 a obdobné úkony napříště 
     určuje do kompetence MR 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
- Nersesjan V.Ruzveltovič - žádost o přidělení obecního bytu 
Žádost   p.Nersesjana  projednala   MR  a   nedoporučila  ji   MZ 
k odsouhlasení. 
Návrh na usnesení : 
1024/97  -  MZ  zamítá  žádost  pana  V.R.Nersesjana  o přidělení 
     obecního bytu mimo schválený pořadník 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
- Žádost p.Renaty Dvořákové o přidělení bytu 
Paní  Renata Dvořáková, bytem Kuřim,  Wolkerova opakovaně  žádá o 
zařazení do pořadníku, třebaže  nedosahuje potřebného počtu bodů. 
MZ žádost projednala a nedoporučila MZ ke schválení. 
Návrh na usnesení : 
1025/97 - MZ zamítá žádost paní Renaty Dvořákové o přidělené bytu 
     mimo schválený pořadník 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
- Zřízení věcného břemene k domu U stadionu 941 
Správní odbor navrhuje MZ  odsouhlasit zřízení věcného břemene na 
bytový dům U stadionu 941, neboť pod tímto domem se nachází topný 
kanál. 
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Návrh na usnesení : 
1026/97 - MZ souhlasí se zřízením  věcného břemene k domu 941 pro 
     SBD Květnice (topný kanál) 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Plnění  "Smlouvy  o dílo  ze dne  1.5.1995" na  vybudování TKR v 
Kuřimi s KTVM Velké Meziříčí 
Zprávu o plnění smlouvy o dílo na budování TKR v Kuřimi zpracoval 
a předložil ing.K.Pavelka. 
Ing.Pavelka - město má  v současné době 580.000,-pozastávky firmy 
           KTVM, penále  je možno naúčtovat ve  výši 5 mil. Firma 
           má právo proplatit 150-190 instalovaných zásuvek. 
           Ing.Pavelka žádá: 
     - objektivizaci stanovení penále za město 
     - vystavení penalizační faktury jako rezervu pro město 
     - legalizaci smlouvy o dílo s firmou KTVM 
V.Zejda  se  domnívá  že  pozastávka  580  tis.  nebude  stačit k 
           dokončení  TKR  v  Kuřimi.  Obává  se,  že pokud město 
           ukončí smlouvu s KTVM, její ředitel p.Jurda nepředloží 
           kolaudační  podklady a  nedokončí ul.Podhoří. Navrhuje 
           jen stanovit reálnou výši penále. 
Ing.Pavelka - p.Jurda  má požadavek na platby a  já to budu muset 
           uhradit, protože nemám podklad pro neproplacení. 
V.Zejda žádá vyčíslit, kolik  by město potřebovalo  na dokončení 
          díla v Kuřimi. 
Ing.Pavelka - myslím si, že 600.000,-  na dokončení bude stačit 
V.Zejda pochybuje. 
A.Kadlec - hovořil  o  zjištěných  nedostatcích  na  kabelových 
           rozvodech  (především  u   půdních  vestaveb,  dochází 
           k  útlumu signálu,  není možné  provést opravu  kabelu 
           při nesouhlasu majitele půdní vestavby). 
Ing.Jarůšek  -  v  hrubých  rysech  je  ale  TKR hotová. Navrhuji 
           zahájit  kolaudaci a  na kabelizaci ul.Podhoří uzavřít 
           novou smlouvu a vystavit penalizační fakturu. 
Dr.Holman souhlasí  s  vystavením  penalizační  faktury a stanovit 
           podmínky, za jakých  město bude penále promíjet. 
Ing.Krupica navrhuje  nepřevzít dílo při  současných kolaudačních 
           závadách a nedodržení technických norem. 
Dr.Poledňák  -  nedoporučuji  ukončit  smlouvu  s  KTVM, město má 
           k dispozici pozastávku ve  výši dokončení díla. Chceme 
           tuto rezervu povýšit. Pokud  město odstoupí od smlouvy 
           p.Jurda nebude motivován dokončit dílo ke kolaudaci. 
Diskuze, zda uplatnit, či neuplatnit penalizaci, pokud ano, tak v 
jaké výši. 
Ing.Fikar, předseda kontrolní komise navrhuje uplatnění penále. 
V.Zejda se  domnívá, že pozastávky 580.000,-  je snad postačující 
           na dokončení zásuvek ale ne na konečné úpravy. 
Ing.Pavelka   žádá   rozhodnutí,   zda   vystavit  či  nevystavit 
           penalizační fakturu. 
Dr.Poledňák - není naší povinností penalizovat je to prostředek k 
           dosažení cíle. 
Ing.Růžička - p.Jurda by si měl  být vědom, že města má vůči němu 
           právo uplatnit penále. 
Dr.Poledňák  se  domnívá,  že  pokud  město  vystaví  penalizační 
           fakturu zlikviduje firmu KTVM, s čímž nesouhlasí. 
Dr.Holman  navrhuje vystavovat  penal. faktury  dle potřeby  "jak 
           město potřebuje na p.Jurdy tlačit". 
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Ing.Růžička - je třeba najít hranici sankčního poplatku. 
J.Herman navrhuje  pozastavit  platbu  faktur  až do zkolaudování 
           celého díla. 
Dr.Holman se domnívá, že je to nelegitimní postup. 
Dr.Poledňák navrhuje  objednat k problematice  právní expertízu. 
Návrh na usnesení : 
1027/97  - MZ  ukládá MR  objednat právní  expertízu z  uzavřené 
     smlouvy o  dílo s firmou  KTVM s.r.o. s  cílem dokončit dílo 
     v nejlepší možné kvalitě s nejmenšími ztrátami 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
Ing.Pavelka  žádá  rozhodnutí  MZ,  zda  má  proplatit faktury na 
           300.000,- na hotové práce. 
Ing.Jarůšek  navrhuje vystavit  penal.  fakturu  na tuto  výši za 
           jedny z prvních etap, aby měl p.Jurda "motiv" dokončit 
           práci. 
Návrh usnesení Dr.Holmana: 
 -  MZ  souhlasí  s  uplatněním smluvních  pokut  firmě  KTVM  za 
jednotlivé etapy TKR. 
Dr.Poledňák  se  domnívá,  že  by  se  tímto  zablokovalo jednání 
           a výstavba. Žádá ing.Pavelky provést inventuru díla. 
Návrh na usnesení : 
MZ  souhlasí s uzavřením "Smlouvy o  dílo" na realizaci 
TKR v části Podhoří, Láznisko a U rybníka na základě vyjmutí této 
dílčí  etapy 9.8.2  z režimu  stávající "Smlouvy  o dílo" ve výši 
290.000,-Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
Ing.Fikar  upozorňuje, že  pokud bude  uzavírána nová  smlouva o 
           dílo, bude muset být vyhlášeno výběroví řízení. 
Právě přijaté usnesení bylo zrušeno a nahrazeno následujícím: 
Návrh na usnesení : 
1028/97 - MZ  bere na vědomí očekávané navýšení  ceny etapy 9.8.2 
     výstavby TKR 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
Ing.Růžička tlumočil MZ poděkování  Sokolské župy pernštejnské za 
podporu Sokola opravami objektu Sokolovny. 
 
Dr.Poledňák : 
Dne 15.5.1996  MZ odsouhlasilo výkup MŠ  Zborovská. V této chvíli 
má město dostatek prostředků  na zakoupení této nemovitosti. Toto 
usnesení je dosud platné, navrhuji objekt koupit. 
Nikdo z přítomných členů MZ nenavrhl zrušení tohoto usnesení. 
 
Paní  Múčková žádá  v zájmu  bezpečnosti školáků  dojíždějících z 
           Podlesí  do  Kuřimi  zřízení  autobusové  zastávky  na 
           ul.Jungmannova. 
Ing.Růžička informoval p.Múčkovou o  probíhajících jednání s ČSAD 
           Brno. 
Ing.Brabec žádá opravu podlahy ve vstupním prostoru MěÚ. 
 
Dr.Poledňák  navrhuje  vyhlásit  nové  kolo  výběrového řízení na 
poskytnutí  příspěvku  z  Fondu  na  podporu  kulturní a spolkové 
činnosti. 
Návrh na usnesení : 
1029/97 - MZ vyhlašuje nové kolo pro podávání žádostí o příspěvek 
     z Fondu na podporu kulturní  a spolkové činnosti. Žádosti se 
     podávají na MěÚ do 13.2.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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Starosta  vyzval  návrhovou  komisi  k  přečtení  všech přijatých 
usnesení. 
 
1001/97 - MZ schvaluje  krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 

     2615/1  k.ú. Kuřim  ve výměře  cca 600  m2 René  Smejkalovi, 
     Nezvalova 1322, Předklášteří za cenu 50,- Kč/m2/rok  na dobu 
     určitou  1,5  roku,  která   po  uplynutí  přechází  v  dobu 
     neurčitou  s výpovědní  lhůtou půl  roku s  podmínkou, že na 
     pozemku nebudou budovány stavby trvalého charakteru 
 
1002/97 - MZ schvaluje pronájem  1 místnosti v objektu MěÚ Kuřim, 
     Jungmannova 968 firmě NAVOS GROUP s.r.o. Brno, Ulrychova 37 
     na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou za  cenu 190,- 
     Kč/m2 s koef. II + služby 670, - Kč/m2/rok 
 
1003/97 - MZ schvaluje pronájem  nebytového prostoru č. 1116/9 na 

     ul. Bezručova  čtvrť v Kuřimi  o celkové výměře  112 m2 panu 
     Zbyňku Jandovi, bytem Velká Bíteš, Zahradní 589 za podmínek: 
     - k  podnikatelským  účelům  za  cenu  450,-  Kč/m2/rok (bez 
       služeb) 
     - za obslužné prostory sleva 30 % 
     - doba  určitá 4  roky, která  po uplynutí  se mění  na dobu 
       neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
     - valorizační dodatek - inflace 
     - nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
     - platba bude uskutečněna 1/4 roku předem 
 
1004/97 - MZ schvaluje pronájem prostor v objektu MěÚ Kuřim firmě 
     PVT  a.s., Veveří  102, Brno  na jeden  den v  týdnu za cenu 
     5.000, - Kč/rok 
 
1005/97 - MZ  schvaluje  odprodej   PK číslo  2074 k.ú.  Kuřim ve 

     výměře 1327 m2 firmě H-SYSTEM a.s. Brno, Česká 12 k výstavbě 
     bytů a rodinných  domků za cenu 200,- Kč/m2  + daň z převodu 
     nemovitostí s  podmínkou úhrady veškerých  nákladů spojených 
     s vyvázáním  předmětného   pozemku  z  nájemní   smlouvy  č. 
     26/1993 
 
1006/97 - MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem  nebytových 

     prostor  o  celkové  výměře  49  m2  v areálu kryté plovárny 
     v Kuřimi  firmě  NICOL  STUDIO   s.r.o.  za  účelem  zřízení 
     kosmetické  provozovny a  solária za  cenu 190,-Kč/m2  a rok 
     s koef. II. + cena služeb 
 
1007/97 - MZ schvaluje rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 
     1997 
 
1008/97 - MZ pověřuje MR ke konečnému dořešení otázky mezi městem 
     a požadavky rodiny Kolaříkových, Křížkovského 138, Kuřim 
 
1009/97  -  MZ  schvaluje   změnu  investičního  záměru.  Namísto 
     chodníku na  ul.Legionářské bude vybudován  chodník na ulici 
     Havlíčkova 
 
1010/97 - MZ schvaluje předloženou variantu návrhu investic města 
     na  r.1997 a  současně bere  na vědomí,  že bude  operativně 
     zpřesňována a  MZ  bude   o  případných  dodatcích  průběžně 
     informováno 
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1011/97 - MZ schvaluje smlouvu  o sdružení prostředků na výstavbu 
     příjezdového koridoru do výrobní zóny Záhoří do klínů : 
 
1012/97 - MZ  schvaluje  název  "K  AMP"  pro  ulici vzniklou  ze 
     současně budovaného koridoru do výrobní zóny 
 
1013/97 - MZ  schvaluje  zřízení  účetního  a  bankovního  účtu 
     sdružených prostředků - příjezdový koridor K AMP 
 
1014/97 - MZ  bere  na  vědomí  informaci  o  dostavbě  spojovací 
     komunikace  z  ul.  Pod  Zárubou  k  poliklinice  a navýšení 
     rozpočtových nákladů akce 
 
1015/97 - MZ  schvaluje  změnu  zřizovacích listin  DPD Kuřim dle 
     předloženého materiálu (příloha č.11) 
 
1016/97 - MZ schvaluje odprodej  bytů do 31.3.1997 v režimu výzvy 
     ze dne 28.8.1996 
 
1017/97 - MZ schvaluje  převod   2 milionů  Kč z  částky získané 
     prodejem bytů do "Fondu rozvoje bydlení" 
 
1018/97 - MZ  schvaluje  výběrové  řízení  na poskytnutí půjček 
     z "Fondu  rozvoje bydlení"  dle vyhlášky  ze dne  27.3.1995. 
     Žádosti o půjčku se  předkládají na předepsaném formuláři do 
     pondělí 17.3.1997 
 
1019/97 - MZ bere na vědomí  zprávu o činnosti SDH  Kuřim v roce 
     1996 
 
1020/97 - MZ bere na vědomí  zprávu o činnosti správy bytů v roce 
     1996 
 
1021/97 - MZ schvaluje seznam významných investičních akcí bytové 
     správy na rok 1997 v odhadované výši 3,5 milionů Kč 
 
1022/97 - MZ souhlasí  se  záměnou  bytu  1260/34 za  byt 1260/27 
     k nastěhování žadatele z pořadníku p.Miroslava Parasky 
 
1023/97 - MZ schvaluje  navrácení  kauce  složené k prodeji  bytu 
     panem F.Jůzou, Kuřim, Popkova  1003 a obdobné úkony napříště 
     určuje do kompetence MR 
 
1024/97 - MZ  zamítá   žádost  pana  V. Ruzveltoviče   Nersesjana 
     o přidělení obecního bytu mimo schválený pořadník 
 
1025/97 - MZ zamítá žádost paní Renaty Dvořákové o přidělené bytu 
     mimo schválený pořadník 
 
 
1026/97 - MZ souhlasí se zřízením  věcného břemene k domu 941 pro 
     SBD Květnice (topný kanál) 
 
1027/97 - MZ  ukládá MR  objednat  právní  expertízu  z  uzavřené 
     smlouvy o  dílo s firmou  KTVM s.r.o. s  cílem dokončit dílo 
     v nejlepší možné kvalitě s nejmenšími ztrátami 
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1028/97 - MZ  bere na vědomí očekávané navýšení  ceny etapy 9.8.2 
     výstavby TKR 
 
1029/97 - MZ vyhlašuje nové kolo pro podávání žádostí o příspěvek 
     z Fondu na podporu kulturní  a spolkové činnosti. Žádosti se 
     podávají na MěÚ do 13.2.1997 
 
Hlasování  o úplnosti usnesení : pro 13 
 
Starosta ukončil jednání MZ v 10.25 hodin. 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
Zapsala: Stražovská 
V Kuřimi dne 13.1.1997 
 
 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
1)  Majetkoprávní úkony 
1a) Majetkoprávní úkony 
1b) Problematika  bytových  jednotek  v  domech  č.938-942  ul.U 
    stadionu 
2)  Přílohy k majetkoprávním úkonům 
3)  Návrh rozpočtového provizoria na r.97 
4)  Návrh investic na r.97 
4a) Změna rozpočtvýách nákladů na výstavbu komunikace Pod Zárubou 
    k poliklinice 
5)  Návrh  smlouvy   o  sdružení   fin.prostředků  na  realizaci 
    příjezdového koridoru k firmám AMP, d.c.Blansko a Blaschke 
6)  Vyhláška města Kuřimi o prodeji bytů z majetku města 
6a) Vyhláška  města  Kuřimi  o  prodeji  bytů  z majetku města - 
    2.verze 
7)  Fond rozvoje bydlení 
8)  Zpráva o činnosti SDH Kuřim v r.96 
9)  Zpráva o činnosti odboru správy bytů 
10) Návrh významných investičních akcí bytové správy v r.97 
11) Žádost o změnu zřizovacích listin) 
12) Různé - bytová problematika 
13) Plnění smlouvy o dílo s firmou KTVM 
14) arch.Janča - omluva z jednání 
15) Usnesení návrhové komise 
16) Prezenční listina 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
  MUDr.Zora Klírová                              Jan Herman 

 


