
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                Z Á P I S   č. 02 /97 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 24.2. 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.J.Marek,   K.Múčková, Mgr.J.Zorník 
           ing.J.Němec, ing.H.Novotná, V.Zejda,MUDr.M.Dvořáčková, 
           ing.arch.M.Janča 
Omluveni : J.Kobzinek, ing.M.Krupica 
 
Starosta zahájil jednání MZ v 17.05 hodin. 
 
Za ověřovatele zápisu navrženi Mgr.J.Zorník a MUDr.M.Dvořáčková - 
           hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní. 
 
Do návrhové komise byli navrženi H.Krejčí a ing.H.Novotná - 
           hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní. 
 
 

Program : 1. Majetkoprávní úkony 
                 2. Vyhláška o prodeji bytů z majetku města 
                 3. Podpůrný  fond  vlastníků  bytů 
                 4. Městské technické centrum 
                 5. Dotace autobusové dopravy 
                 6. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
                 7. Různé 
 
           Hlasován o programu : 14 - schváleno 
 
 

1.Majetkoprávní  úkony 
 
1.1 Jihomoravská plynárenská  a.s., Plynárenská  1, 657  02 Brno 
   - žádost o prodloužení nájemního vztahu na pronájem nebytových 
   prostor číslo 1119/7 v domě čp. 1119 v Kuřimi, Bezručova čtvrť 
Město  Kuřim pronajalo  a.s. Plynárenská  shora uvedené  nebytové 
prostory  NS  ze  dne  23.5.1995  na  dobu  určitou do 31.3.1997. 
Dopisem ze  dne 17.1.1997 požádala  a.s.Plynárenská o prodloužení 
nájemního vztahu  do  doby  kolaudace  přístavby plynoslužebny ke 
stávajícímu RD  čp. 649 v  Kuřimi, Komenského ul.,  jehož je a.s. 
Plynárenská vlastníkem. 
Návrh na usnesení : 
1030/97  - MZ  schvaluje změnu  NS mezi  a.s. Plynárenská,  Brno, 
     Plynárenská l a Městem Kuřim na pronájem nebytového prostoru 
č. 1119/7 v Kuřimi, Bezručova čtvrť  o výměře 65,4 m2 za podmínek: 
* nájemní vztah na dobu určitou od 1.4.1997 do 31.12.1997 

* výše  nájemného  165,-Kč/m2/rok  s  koef.  II  povýšený  o  1/3 
  vypočteného nájemného t.j. v celkové výši 28.776,- Kč/rok 
* cena služeb 
* nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
           Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 



 
1.2  Martinek  Jaroslav,  Kuřim,  Jánská  427  - pronájem pozemku 
     parc.č. 1012 k.ú. Kuřim ve výměře 119 m2 

Usn. MZ č.  4/96 ze dne 29.1.1996 byla schválena směna pozemků PK 
č.  2428/2  ve  výměře  28  m2  ve vlastnictví J.Martinka, Kuřim, 
Jánská  427  za  pozemek  parc.č.   1012  ve  výměře  119  m2  ve 
vlastnictví města Kuřimi s  cenovým vyrovnáním. Cena pozemku byla 
stanovena částkou 100,- Kč/m2. 
S tímto  usn. pan  Martinek nesouhlasil a podal  návrh na snížení 
ceny za 1 m2 na 40,-  Kč. Žádost o snížení částky byla projednána 
16.4.96 v MR, ta MZ předložila návrh na snížení částky na 40,- Kč 
za m2  pozemku. MZ však v  uvedené záležitosti nepřijalo usnesení 
a zůstává tudíž  v platnosti cena 100,- Kč/m2 pozemku. 
Do  dnešního dne  se SO  nepodařilo s  p. Martinkem uzavřít kupní 
smlouvu. S odvoláním na uvedené předložil SO MR návrh na pronájem 
pozemku.  Komise  pozemková  stanovila  cenu  1,60  Kč/m2/rok. MR 
neschválila záměr na pronájem pozemku, usn. č. 61/97 předkládá MZ 
návrh na změnu ceny na 50,- Kč za m2 pozemku. 
Dr.Poledňák   žádá   uhrazení   nákladů   spojených  s  převodem 
     nemovitosti p.Martinkem. 
Návrh na usnesení : 
1031/97 - MZ schvaluje změnu ceny pozemku parc.č. 1012 k.ú. Kuřim 

     ve  výměře  119  m2  nabídnutému  ke  směně  panu  Jaroslavu 
Martinkovi na  50,- Kč/m2 a souhlasí  se směnou dle usn.  MZ 4/96 
z 29.1.1996  s  tím,  že  p.Martínek  uhradí  náklady  spojené  s 
převodem a daň z převodu nemovitosti 
           Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
V 17.15 se  na jednání dostavil  ing.J.Němec - přítomno  15 členů 
MZ. 
 
1.3. Kříž Radek,  Nejedlého 12, Brno - žádost  o pronájem objektu 
     býv. prádelny na ulici Tišnovské v Kuřimi 
Pan Kříž  opětovně požádal o pronájem  objektu bývalé prádelny na 
ul.  Tišnovské  v  Kuřimi  mezi  domy  čp.  891  a  892 za účelem 
uskladnění materiálu a  svoji žádost z r. 95  rozšířil o záměr na 
zřízení stavebního sklenářství. 
MR dne  4.2.97 usn. č.  64/97 doporučila MZ  schválit pronájem za 
níže uvedených podmínek : 
Návrh na usnesení : 
1032/97 -  MZ schvaluje 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) panu Radku Křížovi, trvale bytem 
Brno, Nejedlého 12 za podmínek : 
* po dobu 3 let  za cenu rekonstrukce objektu 
* dále za novo cenu a dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou 
* nájemce zajistí  v případě potřeby  prostory k uskladnění  uhlí 
  nájemcům  obecních bytů 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
1.4. Sobotková Alena,  Kuřim, Školní  848, Ivana  Ruhsamová,  Za 
     Beránkem 758/II, Klatovy -  pronájem prostor v objektu kryté 
     plovárny v Kuřimi za  účelem provozování služeb - kosmetika, 
     masáže, modelace nehtů, solárium 
MZ  svým usn.  č. 1006/97  z 13.1.97  schválilo záměr  na adresný 
pronájem  nebytových  prostor  v  objektu  KP  za  účelem zřízení 
provozovny. Schválený záměr byl po  dobu  30-ti dnů zveřejněn bez 
připomínek. 



 
Návrh na  usnesení : 
1033/97  - MZ  schvaluje  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 15 - schváleno 
 
1.5.  Výkup pozemku - parc. ve zjednodušené  evidenci -  původ EN 
      číslo  1593/4 k.ú. Kuřim ve výměře 3459 m2 

HS  číslo 919/91  ze dne  21.10.1991 a  15.10.1991 převedla  obec 
Kuřim  do  vlastnictví  Útvaru  Sboru  nápravné  výchovy ČR Kuřim 
pozemek   parc.č. 1593/4  k.ú. Kuřim   o výměře  3459 m2  za cenu 
345.900,- Kč. V konceptu ÚP  je pozemek určen k zástavbě bytovými 
domy.  V  současné  době  se  zpracovávají  studie  způsobu  jeho 
zástavby, následně bude zpracován  projekt pro územní rozhodnutí. 
Dr.Poledňák  žádá náklady  na převod  pozemku uhradit vlastníkem 
     pozemku. 
Návrh  na usnesení  : 
1034/97  -  MZ  schvaluje  výkup  parcely  ve zjednoduš. evidenci 
     - původ evidence nemovitostí (EN) číslo 1593/4 k.ú. Kuřim ve 
výměře 3459  m2 za cenu  100,- Kč/m2 od  vlastníka včetně nákladů 
spojených s převodem pozemku 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
1.6.  Krejčí  Hynek,   Kuřim,   Jungmannova   910   v  zastoupení 
      spoluvlastníků bytů  v domě čp.  910 v Kuřimi,  Jungmannova 
      ul. a pozemku parc.č. 1714/1 k.ú. Kuřim - žádost o odprodej 
      pozemku parc.č. 1714/2 k.ú. Kuřim 
Pan Hynek Krejčí v zastoupení  spoluvlastníků bytů v domě čp. 910 
v Kuřimi,  Jungmannova  ul.  požádal  o  odprodej pozemku parc.č. 
1714/2 k.ú. Kuřim  o výměře 251 m2 - zahrada. 
Pozemek, který je předmětem žádosti pronajalo město žadatelům v 
roce  1993  za  cenu  1,60  Kč/m2/rok  na  dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou. 
Městský  architekt  nenavrhuje  změny  funkcí,  rovněž  pozemková 
komise odprodej doporučuje. 
Žádost byla postoupena k projednání MR, ta usn. č. 57/97 z 4.2.97 
záměr na odprodej shora uvedeného pozemku neschválila. 
p.Krejčí - obává se zástavby garáží na tomto pozemku. 
Dr.Poledňák - je možné pozemky nadále užívat stávajícím způsobem, 
           jedná se  scelený pozemek v budoucnosti využitelný. 
V.Zejda navrhuje vypracovanou studii na využití prostoru garáží U 
           vlečky založit jako závaznou součást územ. plánu. 
Návrh  na usnesení  : 
1035/97  -  MZ  neschvaluje  záměr  na  odprodej  pozemku parc.č. 

     1714/2 k.ú. Kuřim - zahrada o výměře 251 m2 žadatelům 
           Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
1.7. Ing.Josef Michl, Brno,  Jabloňová  29 -  dodatečné schválení 
     odprodávaných pozemků 
Zaměřením  stavby  "autosalonu"  firmy  Michl  MOTORSPORT  Kuřim, 
Tyršova  204  bylo  zjištěno,  že  tato  zasahuje  mimo schválený 
pozemek rovněž  do pozemku parc.č.  289/2 (chodník ul.  Tyršova), 
parc.č.   391   (komunikace   ul.   Nádražní)   a  parc.č.  399/2 
(zast.plocha  obj.  Karlen). 
Ing.J.Michl požádal o dodatečný odprodej částí pozemků. 
 



V.Zejda   - záležitost byla projednávána  v komisi  výstavby, jde 
           o zvětšení o 1/3, žádá vysvětlení. 
ing.Michl - stavba  není  větší,  než bylo  v plánu. Původně jsme 
           žádali  o cca  350m2, dodatečné  zaměření a  schválení 
           bylo  plánováno.  Ve  skutečnosti  jsme zastavěli méně 
           plochy, než jsme plánovali. 
P.Michl je  vlastník pozemku a stavby  na ul.Tyršova jako fyzická 
           osoba. 
Ing.Kotek - pokud  stavební  úřad nevěděl, které  pozemky  stavba 
           zasáhne, považuji to za  hrubou chybu staveb. úřadu, ze 
           které by měly být vyvozeny důsledky. 
ing.Michl se domnívá, že  jde o  formalitu, ze  které není  třeba 
           žádné důsledky vyvozovat. 
Ing.Jarůšek souhlasí  s názorem ing.Kotka, je  to zásadní věc, ze 
          které se nemělo ustoupit. 
J.Herman - protinávrh - odložit projednání záležitosti do dalšího 
           MZ a pověřit tajemníka prověřením. 
V.Zejda  se domnívá,  že odložení  nemá smysl,  neboť stavba  již 
           stojí. 
Starosta přislíbil prošetření případu tajemníkem MěÚ. 
J.Herman stahuje protinávrh. 
Dr.Holman  - dotaz,  proč nemá  firma ing.Michla  sídlo v  Kuřimi 
           (daňový  výnos z  podnikatelské činnosti  by zůstal  v 
           Kuřimi). 
Ing.Michl - není jednoduché převést sídlo zavedené firmy. 
Návrh  na usnesení  : 
1036/97 - MZ schvaluje záměr  na dodatečný odprodej částí pozemků 
     dle GP  zak.č. 1036-27/96 z  13.12.1996 zastavěných objektem 
autosalonu  v Kuřimi  firmě Ing.Josef  Michl, Brno,  Jabloňová 29 
(z parc.č. 289/2  díl "b" ve výměře 15 m2,  z parc.č. 391 díl "a" 
ve výměře 59 m2 a z parc.č. 399/2 díl "d" ve výměře 29 m2) 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Návrh  na usnesení 
1037/97 - MZ žádá podrobnou  zprávu objasňující situaci s pozemky 
     vzniklou při vydání stavebního povolení ke stavbě autosalonu 
     firmě Ing.Josef Michl, Brno, Jabloňová 29 
           Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
 
1.8.  Město Brno, Malinovského nám. 3 - nabídka odprodeje pozemku 
     - parcela  ve   zjednodušené  evidenci   -  původ   evidence 
     nemovitostí (EN) 761/1  , díl l k.ú. Kuřim o  výměře 2571 m2 

Vlastníci RD postavených na parcelách č. 761/2,3,4,5,6 a 7 v k.ú. 
Kuřim, ul.  Zámecká požádali město  Brno, jako vlastníka  pozemku 
parc.č. 761/1 o jeho odprodej. Jde o pozemek přiléhající k jejich 
RD, parcelu chtějí užívat jako zahradu. 
Komise  pro  správu  městského  majetku  MMB  doporučila odprodej 
pozemku parc.č. 761/1, díl 1 do majetku města Kuřimi. 
Záležitost MR projednala dne 22.10.1996 a přijala usn. č. 415/96, 
kterým  doporučila MZ  schválit výkup  parcely od  města Brna  do 
majetku města Kuřimi za cenu dle znaleckého posudku. 
Návrh na  usnesení : 
1038/97  - MZ  schvaluje výkup  parcely ve  zjednodušené evidenci 
     původ  evid.nemovitostí (EN)  číslo 761/1,  díl,1 -  ostatní 
plocha ve  výměře 2571 m2  od Města Brna  za cenu dle  znaleckého 
posudku  s  podmínkou  vyvázání  vykupovaného  pozemku  z NS s fa 
Agrostyl 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 



 
1.9. FC Kuřim - žádost o pronájem místnosti  na stadioně 
     Oldřich   Švestka,  zástupce   FC  Kuřim   žádá  o  pronájem 
l místnosti na  stadioně v Kuřimi za  účelem uskladnění materiálu 
oddílu. S Dr.Poledňákem byl předjednán nájem na dobu neurčitou za 
cenu dle vyhlášky. 
Návrh na usnesení : 
1039/97 - MZ schvaluje záměr  na adresný pronájem jedné místnosti 
     v budově tribuny na stadionu FC Kuřim 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
1.10.  Odprodej  části  pozemku   parc.č.  399/2  k.ú.Kuřim  (pod 
       prodejnou čp. 1263 ul.Tyršova 
Usnesením 1171/96 MZ předpokládalo,  že vlastníkem prodejny bude 
firma  SPAR-Morava  s.r.o,  jíž  bude  pozemek  nabídnut. Prodej 
objektu (ani pozemku) této firmě dosud nebyl realizován, naopak o 
prodejnu i pozemek projevila zájem firma Josef Michl-Motorsport. 
Dr.Poledňák  navrhuje  odsouhlasit  prodej  majiteli  stavby nebo 
           zástavnímu věřiteli. 
Návrh  na usnesení  : 
1040/97 - MZ  schvaluje záměr  na adresný  odprodej 
     části pozemku  parc.č. 399/2 k.ú.Kuřim s  výměrou dle nového 
GP pod prodejnou č.p.1263, ul.Tyršova  za cenu 500,-Kč tomu, komu 
ji  stávající vlastník  prodejny fy  Karlen, s.r.o.  prodá, nebo 
zástavnímu věřiteli 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Návrh na usnesení : 
1041/97 - MZ ruší své usnesení č. 1171/96 ze dne 18.11.1996 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Bytová agenda: 
1.11. Ludmila  Sigmundová, Hradčany 66 -  žádost o odkoupení bytu 
      1260/44 
Paní L.Sigmundová, matka  zemřelého nájemce p.P.Sigmunda pořádala 
o odprodej bytu svého syna.  Správní odbor odprodej nedoporučuje, 
neboť  na matku  zemřelého  nepřešlo  nájemní právo. 
Návrh  na usnesení  : 
1042/97  - MZ  zamítá žádost  paní Ludmily  Sigmundové o odprodej 
     obecního bytu č.1260/44 na ul.Nádražní v Kuřimi 
           Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1  - schváleno 
 
1.12. Petr  Wágner, Kuřim, Podhoří 137  a Miluše Orálková, Kuřim, 
Podhoří 137 - žádost o přidělení obecního bytu mimo pořadník 
Pan  P.Wágner (spolu  se  svojí  družkou  L.Lidmilovou s 
dítětem  )  a  p.Miluše  Orálková  žádají  o  přednostní pronájem 
obecního   bytu. 
     Pan P.Wágner ve standartním  pořadníku o pronájem bytu vůbec 
nefiguruje, p.Orálková nedosahuje  dostatečného počtu přidělených 
bodů (jejich rodina je neúplná). 
Městská rada žádosti neprojednávala, schválení pronájmu bytu mimo 
pořadník je v  kompetenci MZ. Oba žadatelé se  nacházejí v tíživé 
sociální i  bytové situaci (v  1 místnosti žije  5 dospělých a  5 
dětí). 
Dr.Poledňák  - dotaz,  v jakých  bytových podmínkách  žijí rodiče 
           p.Orálkové a Lidmilové. 
M.Orálková  - rodiče bydlí spolu se 2 bratry v bytě  4+1 v Brně. 
L.Lidmilová - rodiče bydlí v bytě 3+1. 



K.Múčková   - proč jejich dům je odpojen ze sítí ? 
Dr.Poledňák - neplatili za odběry. 
Paní  Orálková i  Lidmilová uvedly,  že nemají  kde bydlet, neboť 
     vlastní  rodiče je  "vyhodili  z  domu". Sociální  odbor OkÚ 
     vzhledem  k bytovým  a soc.  podmínkám uvažuje  odebrat děti 
     rodičům. 
Dr.Poledňák - jsem informován, že vaše cesta domů není zavřená. 
Návrh  na  usnesení  : 
MZ  souhlasí s  přednostním přidělením  bytu p.Petru  Wágnerovi a 
     L.Lidmilové 
           Hlasováno  o  návrhu  :  pro   0,  proti  7,  zdrž.  8 
           - neschváleno 
Návrh  na  usnesení  : 
MZ souhlasí  s přednostním  přidělením obecního  bytu paní  Miluši 
     Orálkové 
     Hlasováno  o  návrhu  :  pro   0  ,  proti  7,  zdrž.8 
     - neschváleno 
 
1.13. Iveta Žižková, Kuřim, na Loučkách 1219 - žádost o přidělení 
      obecního bytu mimo pořadník 
Žadatelka v pořadníku žadatelů o pronájem bytů nefiguruje. 
Návrh  na  usnesení  : 
MZ  souhlasí  s  přednostním  přidělením  obecného  bytu  p.Ivetě 
     Žižkové 
     Hlasováno o návrhu : pro 0, proti 4, zdrž. 11 - neschváleno 
 
Dr.Holman  -  obec  by  mohla  pro  tyto případy připravit bytové 
           provizorium  na  překlenutí   nepříznivé  situace. 
Dr.Poledňák -  matka p.Lidmilové mě sama  kontaktovala a souhlasí 
           s příchodem dcery domů, ovšem  bez druha. 
           Rodiče  p.Orálkové  bydlí  ve  4-pokojovém,  bytě  s 1 
           bratrem. 
 
1.14. Příjezdový koridor  k firmám  AMP, d.c.Blansko  a Blaschke 
     - návrh postupu realizace - mat.č.2a 
Ing.Růžička - je to postup,  který by měl  být součástí majetkového 
vypořádání. 
O materiálu nebylo hlasováno. 
 
1.15.  Firem EUROBOARD  s.r.o. a  F +  H s.r.o.  - žádost o změnu 
podmínek  prodeje pozemků  na nám.1.  května v  Kuřimi k realizaci 
stavby podnikatelských domů - mat.č.12. 
Dr.Poledňák materiál z jednání  stahuje. 
 
 
 

2.  Vyhláška  o  prodeji  bytů 
      z  majetku  města - mat.č.3 
 
Vyhlášku o  prodeji bytů z  majetku města předložil  Dr.Poledňák, 
byla projednána na jednání MR. 
Návrh  na  usnesení  : 
1043/97 -  MZ schvaluje vyhlášku  o prodeji bytů  z majetku města 
     s účinností od 1.4.1997 
           Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 4, zdrž.2 - schváleno 
Vyhláška nabývá účinnosti dne 1.4.97. 
 
 



3.  Podpůrný  fond  vlastníků  bytů 
      - mat.č. 4 
 
Účelem   zřízení   podpůrného    fondu   je   vyřešit   stávající 
nerovnovážný  stav v kvalitě prodávaného  bytového fondu.  Je zde 
navrhováno, aby město platilo po  dobu pěti let (než si vlastníci 
bytů  vytvoří  ve  vlastním  fondu  generálních oprav dostatečnou 
rezervu  )  generální  opravy  podle  toho,  jak rozhodnou orgány 
města. 
J.Herman -  tento podpůrný fond  vznikl proto, že  byly prodávány 
           byty překotně,  bez vyřešení nevyváženosti  stavu byt. 
           fondu. 
Dr.Poledňák -  domy se přiblíží standartní  kvalitě. Domnívám se, 
     že nešlo o překotný prodej, o prodeji se hovořilo 6 let. 
     Noví vlastníci prozatím nemají fond oprav zaveden, po dobu 5 
     let si tak mají možnost naspořit na opravy. 
Dotaz z veřejnosti - nebude se doplácet na podíl pozemku ? 
Dr.Poledňák - ne. 
Mgr.Zorník  -  jakou  mají  lidé  záruku,  že  podpůrný fond bude 
     existovat i po nových volbách ? 
Dr.Poledňák - domnívám  se, že se "podpůrný fond"  osvědčí a bude 
     dále pokračovat. 
Dr.Holman  souhlasí  s  koncepcí  Dr.Poledňáka,  kde  byty  horší 
     kvality budou opraveny z peněz fondu města. 
p.Odehnal   - kolik bude převedeno z prodeje bytů na fond oprav? 
Dr.Poledňák - 15%. 
p.Odehnal   - žádala obec o státní příspěvek na bytovou výstavbu? 
Dr.Poledňák - ano, příspěvek byl použit na půjčky rozvoje bydlení 
     občanům Kuřimi. 
Návrh na usnesení : 
1044/97 - MZ zřizuje Podpůrný fond vlastníků bytů 
     Hlasováno o návrhu :  pro 10, zdrž.5 - schváleno 
 
Úhrada daně z převodu  nemovitosti pro investory podkrovních bytů 
- mat.č.5 
Dr.Poledňák předložil  návrh v návaznosti  na schválenou koncepci 
politiky bydlení. 
V případě  úspěšného dokončení  první etapy  podkrovního bytu  je 
navrženo  investorovi  zpět  převést  částku  odpovídající dani z 
převodu  nemovitosti  a  částka  odpovídající  ceně pozemku. Cena 
smluvených prací, které investoři vloží do společných částí doomů 
je dosud cca 20 mil.Kč, daň je asi 1/20 z celkové částky. 
Návrh na usnesení  : 
1045/97 -  MZ schvaluje příslib k  uzavřeným smlouvám s investory 
     podkrovních bytů: 
V   případě úspěšného dokončení  první etapy výstavby podkrovního 
bytu  se  investorovi  zpět   převede  částka  odpovídající  dani 
z převodu nemovitosti a částka odpovídající úřední ceně podílu na 
pozemku. Tyto  částky původně přijalo město  jako náklady spojené 
s agendou převodu 
           Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
 

4.  Městské technické centrum 
 
Organizační schéma MTC Kuřim spol. s r.o.  - mat.č.6 
Ing.Růžička - tento materiál  je předkládán jako informativní, je 
třeba na něm ještě pracovat. K materiálu nebylo přijato usnesení. 



 

5. Dotace autobusové dopravy - mat.č.7 
 
Dotace ČSAD Blansko a.s. 
Odbor výstavby v součinnosti s komisí dopravy předložilo návrh na 
sdružení  prostředků  k   zajištění  dopravní  obslužnosti  linek 
Kuřim-Rájec, Brno-Blansko-Benešov a Blansko-Kuřim. Město Kuřim by 
se  mělo podílet  částkou do  30.000,-Kč, místní  podniky částkou 
77.200,-Kč. 
Ing.Kotek informoval o příspěvcích města dopravcům v loňském roce. 
      Dopravní  komise navrhne  rezervu  600  tis. Kč  na dopravu 
      v r.1997. 
Návrh  na   usnesení  : 
1046/97  -  MZ  souhlasí  se  sdružením  finančních prostředků na 
     zajištění dopravní  obslužnosti linek 710 771,  710 620, 710 
     670  v celkové  částce 107.200,-Kč  s limitem  pro město  do 
     30.000, -Kč 
           Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Pan  Herman  žádá  podrobnější  specifikaci  linek  v předkládané 
zprávě. 
 
Přestávka 19.00 - 19.30 hodin. 
V 19.30 odchází z jednání MZ Dr.Jiří Marek - přítomno 14 členů MZ. 
 
 

6.   Fond     na     podporu    kulturní 
       a  spolkové  činnosti 
 
Stanovisko komise  Fondu na podporu  kulturní a spol.  činnosti k 
žádostem o příspěvek - mat.č.8 
Vyjádření k některým žádostem Dr.Holmana : 
     -  žádost knihovny  -  jedná  se o  příspěvkovou organizaci, 
        prostředky by měly jít  především ze zdrojů okresu. Pokud 
        z prostředků  města, nehradit časopisy  (nízká životnost, 
        pochybná kvalita některých titulů) 
     -  žádost F+H  (vystoupení  skupiny  Greenhorns) -  jedná se 
        o  reklamní  akci  firmy,  s  příspěvkem  komise souhlasí 
        s podmínkou, že spolupořadatelem bude město Kuřim 
     -  žádost o příspěvek na  výstavbu hřiště ve  farní zahradě 
        - jde o investiční záležitosti 
     -  ZO  ČZS  Podlesí  (výstava  ovoce  a  zeleniny)  - žádají 
        doplnění 
Diskuze : 
Ing.Fikar  - žádá  o podporu  MZ k  uspořádání vystoupení skupiny 
     Greenhorns (bod 10 ) 
J.Brabec - komise nechce "sponzorovat sponzora" kulturní akce. 
Dr.Poledňák  nesouhlasí  s  návrhem  komise  KF,  aby  město bylo 
     spolupořadatelem akce  k bodu 10 a  podává pozměňující návrh 
     hlasovat o  žádostech : 
     1. městské   knihovny  (bod  13)   o  poskytnutí  příspěvku 
       10.000,- 
       hlasováno - pro 13, zdrž.1 - schváleno 
     2. o spolupořadatelství  vystoupení skupiny  Greenhorns MěÚ 
        s F+H 
        hlasováno : pro  2, proti  2 - neschváleno 
        o příspěvek  5.000 na  akci 
        hlasováno : pro 13, zdrž.1 - schváleno 



     3.SK Kuřim  odd. házené  (bod 23) 
J.Herman předkládá pozměňující návrh poskytnout příspěvek 30.000 
        hlasováno o pozm.návrhu : pro 7 - neschváleno 
        hlasováno o zakoupení sítě na házenou 
        hlasováno : pro 14 - schváleno 
        hlasováno o poskytnutí 14.000 na a),  5.000 na  b), 
                               10.000 na c),  d) a e) 0,-Kč 
                               - pro 14 
Návrh  na usnesení  : 
1047/97  -  MZ  schvaluje  čerpání  příspěvků  z Fondu na podporu 
     kulturní  a  spolkové  činnosti   v  Kuřimi  dle  doporučení 
výběrové komise s těmito úpravami: 
bod 10 -  5.000,-Kč bez dalších podmínek 
bod 13 - 10.000,-Kč dotace 
bod 23  - na a)  14.000,- na b)5.000,-Kč  na c) 10.000,- 
          na d) a e) 0,-Kč 
 
Návrh  na usnesení 
1048/97 - MZ schvaluje nákup ochranné sítě  pro hřiště házené 
 
Návrh na usnesení : 
1049/97  - MZ  schvaluje nákup  sad pohárů  s gravírovaným  znakem 
     města na štítcích a uvedením,  že pohár věnovalo Město Kuřim 
v hodnotě do 30.000,-Kč vč. DPH.  Tyto sady budou věnovány městem 
při příležitosti v Kuřimi pořádaných turnajů a soutěží 
Hlasováno pro 3 usnesení současně : pro 14 - schváleno 
 
Dr.Holman oznámil své odstoupení z komise KF. 
 
 

7. Různé 
 
7.1.Marie  Jaráková,  Kuřim,  nám.Osvobození  -  žádost  o  změnu 
    kategorie bytu pro účely výpočtu prodejní ceny bytu 
Návrh na usnesení : 
1050/97  -  MZ  doplňuje  své   usnesení  č.  1144/96  o  p.Marii 
     Jarákovou, Kuřim, nám.Osvobození 822 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 - schváleno 
 
7.2. Výsledky výběrového řízení - architektonická studie obytných 
     domů za budovou MěÚ Kuřim 
Návrh  na usnesení  : 
1051/97    -    MZ    schvaluje    výsledky   výběrového   řízení 
     - architektonická studie obytných domů za budovou MěÚ Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Mgr.Zorník seznámil členy MZ s obsahem 2 dopisů manž.Burianových. 
           adresovaných  20.9.96  a  13.11.96  měst.radě ke stavu 
           bytového domu v ul. Na  Královkách 897-900 . V domě se 
           vyskytuje dřevomorka, kterou též potvrdil po pposlední 
           urgenci dne 20.12.1996 ing.Šebek. 
V.Zejda - sám  jsem se byl 2x sám podívat  na stav domu, chyba se 
           zřejmě  stala  v  tom,  že  informovali  jen  p.Šebka. 
           Situace  ale není  tak dramatická.  Na domě  je chybně 
           provedena  oprava  svislé  izolace,  kterou  je  třeba 
           opravit. 
 



Ing.Růžička  -  na  poradě  vedení  bude  situace  prodiskutována 
           a hledáno řešení. 
 
Obyvatelka ul.na Zámecké -  není vybudovaná příjezdová komunikace 
     ani chodník na ul.Zámecká. 
Ing.Veselý -  v 1.předloženém plánu  investic vybudování chodníku 
     bylo    zařazeno.   Výstavba    příjezdové   komunikace   je 
     připravována. Upozorňuje, že město není vlastníkem pozemků a 
     nebylo ani investtorem výstavby domů. 
 
Interpelace J.Hermana: 
 -  žádá, aby  město zasáhlo  na staveništi  firmy Elstav  na ul. 
Tišnovská, kde je zabráno veřejné prostranství (chodník) a je tak 
ohrožována bezpečnost dopravy a chodců. 
 
7.3. BVaK a.s. - smluvní partner Města Kuřimi v roce 1997 
Návrh  na usnesení  : 
1052/97 -  MZ schvaluje protinávrh  plánu investic do  vodárenské 
     infrastruktury v Kuřimi na rok 1997 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
K.Múčková - trvá na vyčištění  vodou zkratky na  Podlesí a cesty 
            kolem   potoka,  které   jsou  znečištěny   a  zničeny 
            Vojenskými stavbami 
          - zasadit se  o zabudování  branky do  závodu AMP  pro 
            pracovníky z Podlesí 
          - poukazuje  na znečišťování fasád  domů na ul.Fučíkova 
            kalužemi na Podlesí 
 
Pan Krejčí  upozorňuje  na  znečišťování  okolí  stavebními firmami 
     půd.vestaveb. 
V.Zejda - úklid je terminován, pokud staveb. firmy neuvedou okolí 
     do původního stavu vč.chodníků, nebude stavba zkolaudována. 
 
 
Dr.Holman  otevřel diskuzi  k žádosti   firem F  + H  a Euroboadr 
(mat.č 12). 
Dr.Poledňák navrhuje odložit změnu usnesení  MZ č.1083/96 ze dne 
3.6.96, neboť byla uzavřena tvrdá smlouva pro město a považuje za 
dobré ponechat si potenciál k  případným jednáním: 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  změnu  v  usn.1083/96  ..  kauce  se skládá formou 
směnky 
     Hlasováno : pro 2, proti 6, zdrž.6 - neschváleno 
nebo 
se  zajistí zástavním právem k  nemovitosti 
     Hlasováno : pro 1,  proti 7, zdrž.6 - neschváleno 
 
 
Ing.Růžička  krátce  informoval  o  vývoji  vztahů  MěÚ  Kuřim  s 
p.Jurdou z KTVM Velké Meziříčí. 
 
Starosta  vyzval   návrhovou  komisi  k   rekapitulaci  přijatých 
usnesení. 
 
 
 
 



1030/97  - MZ  schvaluje změnu  NS mezi  a.s. Plynárenská,  Brno, 
     Plynárenská l a Městem Kuřim na pronájem nebytového prostoru 
     č.  1119/7 v  Kuřimi, Bezručova  čtvrť o  výměře 65,4  m2 za 
     podmínek: 
     * nájemní vztah na dobu určitou od 1.4.1997 do 31.12.1997 

     * výše  nájemného 165,-Kč/m2/rok s  koef. II povýšený  o 1/3 
       vypočteného nájemného t.j. v celkové výši 28.776,- Kč/rok 
     * cena služeb 
     * nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
 
1031/97 - MZ schvaluje změnu ceny pozemku parc.č. 1012 k.ú. Kuřim 

     ve  výměře  119  m2  nabídnutému  ke  směně  panu  Jaroslavu 
     Martínkovi na  50,- Kč/m2 a  souhlasí se směnou  dle usn. MZ 
     4/96 z 29.1.1996 s tím, že p.Martínek uhradí náklady spojené 
     s převodem a daň z převodu nemovitosti 
 
1032/97 - MZ schvaluje  pronájem  objektu bývalé prádelny  na ul. 

     Tišnovké v Kuřimi s poz.parc.č.2748 k.ú. Kuřim o výměře 62 m2 
     (mezi domy čp.  891 a 892) panu Radku  Křížovi, trvale bytem 
     Brno, Nejedlého 12 za podmínek : 
     * po dobu 3 let  za cenu rekonstrukce objektu 
     * dále za novo cenu a dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou 
     * nájemce  zajistí v případě  potřeby prostory k  uskladnění 
        uhlí nájemcům obecních bytů 
 
1033/97 - MZ  schvaluje  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 
 
1034/97 - MZ  schvaluje  výkup  parcely  ve  zjednoduš.  evidenci 
     - původ evidence nemovitostí (EN) číslo 1593/4 k.ú. Kuřim ve 
     výměře  3459  m2  za  cenu  100,-  Kč/m2 od vlastníka včetně 
     nákladů spojených s převodem pozemku 
 
1035/97 - MZ  neschvaluje  záměr  na  odprodej  pozemku  parc. č. 

     1714/2 k.ú. Kuřim - zahrada o výměře 251 m2 žadatelům 
 
1036/97 - MZ schvaluje záměr  na dodatečný odprodej částí pozemků 
     dle GP  zak.č. 1036-27/96 z  13.12.1996 zastavěných objektem 
     autosalonu v  Kuřimi firmě Ing.Josef  Michl, Brno, Jabloňová 
     29 (z parc.č.  289/2 díl "b" ve výměře 15  m2, z parc.č. 391 
     díl "a" ve výměře 59 m2 a  z parc.č. 399/2 díl "d" ve výměře 
     29 m2) 
 
1037/97 - MZ žádá podrobnou  zprávu objasňující situaci s pozemky 
     vzniklou při vydání stavebního povolení ke stavbě autosalonu 
     firmě Ing.Josef Michl, Kuřim, Tyršova 204 
 
1038/97 - MZ  schvaluje výkup  parcely  ve  zjednodušené evidenci 
     původ  evid.nemovitostí (EN)  číslo 761/1,  díl,1 -  ostatní 
     plocha  ve  výměře  2571  m2  od  Města  Brna  za  cenu  dle 
     znaleckého posudku s podmínkou vyvázání vykupovaného pozemku 
     z NS s fa Agrostyl 
 
1039/97 - MZ schvaluje záměr  na adresný pronájem jedné místnosti 
     v budově tribuny na stadionu FC Kuřim 
 



1040/97 - MZ schvaluje záměr  na  adresný odprodej  části pozemku 
     parc.č.  399/2  k.ú.Kuřim  s   výměrou  dle  nového  GP  pod 
     prodejnou č.p.1263, ul.Tyršova za cenu 500,-Kč tomu, komu ji 
     stávající vlastník prodejny firmy Karlen, s.r.o. prodá, nebo 
     zástavnímu věřiteli 
 
1041/97 - MZ ruší své usnesení č. 1171/96 ze dne 18.11.1996 
 
1042/97 - MZ zamítá žádost  paní  Ludmily  Sigmundové o odprodej 
     obecního bytu č.1260/44 na ul.Nádražní v Kuřimi 
 
1043/97 - MZ schvaluje vyhlášku  o prodeji bytů  z majetku města 
     s účinností od 1.4.1997 
 
1044/97 - MZ zřizuje Podpůrný fond vlastníků bytů 
 
1045/97 - MZ schvaluje  příslib k  uzavřeným smlouvám s investory 
     podkrovních bytů: 
     V   případě   úspěšného   dokončení   první  etapy  výstavby 
     podkrovního   bytu  se   investorovi  zpět   převede  částka 
     odpovídající   dani   z   převodu   nemovitosti   a   částka 
     odpovídající  úřední  ceně  podílu  na  pozemku. Tyto částky 
     původně přijalo město jako náklady spojené s agendou převodu 
 
1046/97 - MZ  souhlasí  se  sdružením  finančních  prostředků  na 
     zajištění  dopravní  obslužnosti  linek  710 771,  710 620 a 
     710 670 v celkové částce  107.200,-Kč s limitem pro město do 
     30.000, -Kč 
 
1047/97 - MZ  schvaluje  čerpání  příspěvků  z  Fondu  na podporu 
     kulturní  a  spolkové  činnosti   v  Kuřimi  dle  doporučení 
     výběrové komise s těmito úpravami: 
     bod 10 -  5.000,-Kč bez dalších podmínek 
     bod 13 - 10.000,-Kč dotace 
     bod 23 - na a) 14.000,- na b) 5.000,-Kč na c) 10.000,- 
              na d) a e) 0,-Kč 
 
1048/97 - MZ schvaluje nákup ochranné sítě  pro hřiště házené 
 
1049/97 - MZ schvaluje  nákup  sad pohárů  s gravírovaným  znakem 
     města na štítcích a uvedením,  že pohár věnovalo Město Kuřim 
     v hodnotě  do 30.000,-Kč vč.  DPH. Tyto sady  budou věnovány 
     městem   při  příležitosti   v  Kuřimi   pořádaných  turnajů 
     a soutěží 
 
1050/97 - MZ  doplňuje  své  usnesení  č.  1144/96  o paní  Marii 
     Jarákovou, Kuřim, nám.Osvobození 822 
 
1051/97 - MZ schvaluje výsledky výběrového řízení - architektonická 
     studie obytných domů za budovou MěÚ Kuřim 
 
1052/97 - MZ schvaluje  protinávrh  plánu investic do  vodárenské 
     infrastruktury v Kuřimi na rok 1997 
 
Hlasováno o úplnosti - pro 14 
 
 
 



 
Všechny body programu byly vyčerpány, starosta ukončil jednání MZ 
v 21.45 hodin. 
 
 
 
 
                                   Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                            starosta 
Zapsala : Dana Stražovská 
V Kuřimi dne 24.2.97 
 
 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
1)   Majetkoprávní úkony 
1a)  Dopis p.J.Martínka 
1b)  Majetkoprávní úkony- dodatek 
2    Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
2a)  Příjezdový koridor k AMP, d.c.Blansko a Blaschke 
3)   Vyhláška M.Kuřimi o prodeji bytů z majetku města 
4)   Podpůrný fond vlastníků bytů 
5)   Úhrada daně z převodu nemovitosti 
6)   Organizační schéma MTC Kuřim s.r.o. 
7)   Dotace ČSAD Blansko a.s. 
8)   Stanovisko výběrové komise KF 
9)   FC Kuřim-žádost o pronájem jedné místnosti na stadionu  v 
     Kuřimi 
10)  BVaK a.s. - smluvní partner Města Kuřimi v r.1997 
11)  Různé (žádost p.Jarákové, architektonická studie) 
12)  Žádost  firem F + H s.r.o. a Euroboard s.r.o 
13)  Usnesení návrhové komise 
14)  Prezenční listina 
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MUDr.Miluše DVOŘÁČKOVÁ                       Mgr.Josef ZORNÍK 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


