
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                      Z Á P I S  č. 05 /97 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 19. 5.1997 
              Klubu důchodců, Kuřim, Popkova 1006 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička - starosta 
           RNDr.I.Poledňák - zástupce starosty 
           MUDr.M.Dvořáčková,J.Herman,PaedDr.D.Holman, 
           Ing.arch.M.Janča, MUDr.Z.Klírová, H.Krejčí, 
           Ing.M.Krupica, Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.J.Němec, 
           Ing.H.Novotná,   V.Zejda,   Mgr.J.Zorník 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni : J.Kobzinek a Ing.A.Jarůšek 
 
Za ověřovatele zápisu navrženi PaedDr.D.Holman a MUDr.Z.Klírová. 
Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Návrhová komise - MUDr.M.Dvořáčková a Ing.H.Novotná. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 

Program 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
2.  Bytová výstavba 
3.  Program "Podnikatelský obolus" 
4.  Různé 
 
Starosta se dotázal přítomných členů zastupitelstva, zda souhlasí 
s projednáním materiálů dodatečně rozeslaných. 
Dodatečné   rozeslání   materiálů   připomínkuje   za  klub  KSČM 
p.J.Herman, ale s jejich projednáním souhlasí. 
Hlasováno o programu : pro 15 - schváleno 
 
 

1. Majetkoprávní  úkony 
 
1.1. Manž. Jaromíra  a Radek Hermanovi, Kuřim, Malá  Česká 1248 - 
     odprodej  části pozemku parc.č. 1138/1 k.ú.Kuřim - příl.č.1 
Manž. Hermanovi požádali o odprodej části pozemku , jedná se pruh 
š.  1,5 m  v délce  62 m  podél jejich  zahrady. Pozemek  hodlají 
využít k vybudování parkov. místa pro svá vozidla a pro přístavbu 
místnosti v zadní části objektu. 
MěR svým usn.č. 111/97 schválila záměr na adresný odprodej, který 
byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn bez připomínek. 
Návrh na usnesení: 
1078/97 - MěZ  schvaluje  odprodej  části pozemku  parc.č. 1138/1 

     k.ú.Kuřim   ve  výměře   cca  95m2   Ing.Radku  a   Jaromíře 
     Hermanovým,  Kuřim, Malá  Česká  1248  za cenu  100,-Kč/m2 + 
     náklady + daň z  převodu nemovitosti za předpokladu kladného 
     stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  se zamýšlenou 
     stavbou 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 

                              - # - 



 
 
Následující majetkoprávní úkony  (záměry) byly schváleny městskou 
radou  dne  22.4.1997  a  od  24.4.1997  zveřejněny. Poslední den 
30-ti denní lhůty zveřejnění končí 24.5.1997 (sobota). 
 
Níže  uvedená  usnesení  1080/97  -  1087/97  byla předložena ke 
schválení  s účinností  od  26.5.1997  (pondělí) za  podmínky, že 
k jednotlivým nebude podána připomínka dle zákona o obcích. Jedná 
se  o opatření,  kterým by  bylo možné  uspořit čas,  neboť např. 
v případě  stánků  a  EuroTelu  by  odklad  do dalšího jednání MZ 
způsobil komplikace. 
Návrh na usnesení : 
1079/97 - Majetkoprávní úkony usn. MěZ 1080/97 - 1087/97 nabývají 
účinnosti  26.5.1997  za  podmínky,  že  proti  nim nebude podána 
připomínka dle zákona č. 367/1990 Sb. (zákon o obcích). 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.2. Miroslav Kocmánek, Kuřim, Legionářská 816 - pronájem místnosti 
   v budově MěÚ pro činnost Českomoravské stavební spořitelny 
Usn. MR  č. 173/97 schválen  záměr na adresný  pronájem místnosti 
v budově MěÚ v Kuřimi  zástupci Českomoravské stavební spořitelny 
p. Miroslavu Kocmánkovi, Kuřim, Legionářská 816 na dobu neurčitou 
s měsíční výpovědní lhůtou  za cenu 190,- Kč/m2/rok s  koef. II + 
služby 706,- Kč/m2/rok. 
Návrh na usnesení  : 
1080/97 - MěZ schvaluje pronájem  l kanceláře v objektu MěÚ Kuřim 
     Miroslavu  Kocmánkovi,  Kuřim,  Legionářská  816  - zástupci 
     Českomoravské   stavební   spořitelny   na   dobu  neurčitou 
     s měsíční výpovědní lhůtou za cenu  190, - Kč/m2/rok s koef. 
     II + služby 706,- Kč/m2/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.3. Lenka Klašková, Kuřim,  Popkova  1002 -  pronájem společného 
    prostoru  - býv.  prádelny a  WC v  domě čp.  1002 v  Kuřimi, 
    Popkova ul. ke zřízení provozovny pedikůry. 
Usn.  MR  č.  174/97  byl  schválen  záměr  na  adresný  pronájem 
místností  v suterénu  domu čp.   1002 v  Kuřimi, Popkova  ul. ke 
zřízení  provozovny  pedikůry  pí.  Klaškové.  Od 24.4.1997 záměr 
zveřejněn. 
Paní Klašková  žádá z důvodů  nutných vložených investic  jištění 
     návratnosti uzavřením  smlouvy na dobu  určitou alespoň 3-4 
     roky. 
Dr.Poledňák  doplnil usnesení  - NS  bude uzavřena  na dobu urč.4 
     roky  s 12-ti měsíční výpovědní lhůtou. 
Návrh   na   usnesení   : 
1081/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  místnosti (býv.prádelny) a WC 
     v  suterénu  domu  čp.  1002  v  Kuřimi,  Popkova ul.  Lence 
     Klaškové, bytem Kuřim, Popkova 1002 (za předpokladu kladného 
     stanoviska  vlastníků bytových  jednotek) za  účelem zřízení 
     provozovny  pedikůry na  dobu určitou  4 roky  a dále pak na 
     dobu  neurčitou s  12-ti  měsíční  výpovědní lhůtou  za cenu 
     190,- Kč/m2/rok  s koef. II +  cena energií s tím,  že nájem 
     bude příjmem fondu generálních oprav příslušného domu 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 

                              - # - 



 
1.4. EuroTel  Praha,  spol.  s.r.o.  -  pronájem části poz.parc.č. 
     3084/3    k.ú.Kuřim   pro    základovou   stanici    veřejné 
     radiotelefonní sítě EuroTel "Kuřim-Záruba" - příl. 1 
Na  základě schváleného  záměru -  usn. MR č. 175/97 z  22.4.1997 
zveřejněn  záměr   na  pronájem  části   pozemku  parc.č.  3084/3 
k.ú.Kuřim ve výměře 214,5 m2. 
Návrh na  usnesení : 
1082/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  části pozemku  parc.č. 3084/3 

     k.ú.Kuřim  o výměře  214,5  m2  spol. s.r.o.  EuroTel Praha, 
     Pobřežní  3,  Praha  8  na  dobu  určitou  30-ti let za cenu 
     17.200,- Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.5. Jitka Vykoupilová,  Kuřim, nám.Osvobození  822, Josef Machač, 
     Kuřim,  Hybešova  1070,  Ivo  Machač,  Kuřim,  Hybešova 1070 
     -  odprodej  části  poz.  parc.č.  3110  (3109) k.ú.Kuřim na 
     zahrádky - příl. 2 
MR  usn.  č.  178/97  schválila  záměr  na adresný odprodej části 
pozemku parc.č. 3110 (3109) k.ú.Kuřim shora uvedeným žadatelům za 
cenu 100,- Kč/m2 pozemku + daň z převodu nemovitosti. Žadatelé si 
před uzavřením kupní smlouvy (zřízením věcného břemene vkladem do 
KN)  zajistí  souhlas  se  vstupem  na  odprodávaný  pozemek přes 
parcely rodinných příslušníků žadatelů (rodiče, prarodiče). 
Návrh  na usnesení  : 
1083/97 - MěZ  schvaluje  odprodej   části   pozemku  3110,  3109 
     k.ú.Kuřim  dle   nově  zpracovaného  GP   Jitce  Vykoupilové 
     o výměře cca  238 m2, části  pozemku parc.č. 3110  k.ú.Kuřim 
     Josefu Machačovi o výměře cca  592 m2, části pozemku parc.č. 
     3100  k.ú.Kuřim o  výměře cca  440 m2  Ivo Machačovi za cenu 
     100,- Kč/m2 pozemku + daň z převodu nemovitosti s podmínkou, 
     že tito  si zajistí zřízením  věcného břemene vkladem  do KN 
     souhlas  se  vstupem  na  odprodávaný  pozemek  přes parc.č. 
     2605/2,  3112/2,  3112/1  k.ú.Kuřim,  jejichž vlastníci jsou 
     rodinnými příslušníky žadatelů (rodiče, prarodiče) 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.6. Václav  Juračka,  Kuřim,  Zámecká  959  -  pronájem pozemků 
     v  areálu  stadionu  v  Kuřimi  ke  zřízení  letní zahrádky, 
     pronájem   plochy   přiléhající   k   restauraci   TJ  Kuřim 
     stávajícímu nájemci s možností  prodeje do plaveckého areálu 
     - příl. 3 

MR odsouhlasila záměr na pronájem  65 m2 panu Juračkovi - nájemci 
restaurace v  areálu stadionu ke  zřízení letní zahrádky  za cenu 
10.000,- Kč/rok.  Po projednání p.  Juračka souhlasí s  pronájmem 
plochy přiléhající  k restauraci TJ  Kuřim s možností  prodeje do 
plaveckého areálu za podmínek : 
- od 300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
- od 700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
nad 1000          -"-       ......800,- Kč/den 
K záměru  podal  připomínky  FC  Kuřim,  který  žádá  ze  zmíněné 
restaurace  neprodávat  alkohol.  nápoje  během  zápasů, navrátit 
budovu pivnice FC Kuřim  a nevyužívat komerčně-přebudovat na soc. 
zařízení. 
Dr.Poledňák - město objekt nevlastní, nemá vliv na další využití. 
 

                              - # - 



 
Návrh na  usnesení : 
1084/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  části pozemku  parc.č. 2976/8 

     k.ú.Kuřim  o výměře  40 m2  a části  pozemku parc.č.  2976/1 
     k.ú.Kuřim  o  vým.  25  m2  na  dobu  neurčitou s tříměsíční 
     výpovědní lhůtou panu Václavu  Juračkovi, Kuřim, Zámecká 959 
     za cenu 10.000,- Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Návrh na  usnesení : 
1085/97 - MěZ schvaluje  pronájem plochy přiléhající k restauraci 
     SK   Kuřim  stávajícímu   nájemci  s   možností  prodeje  do 
     plaveckého areálu pro r. 1997 za podmínek : 
     - od  300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
     - od  700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
     - nad 1000         -"-       ......800,- Kč/den 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.7. Pronájem prodejních  stánků v  areálu otevřeného koupaliště 
     v Kuřimi 
MR usn. č. 181/97 schválila záměr na pronájem stánků na otevřeném 
koupališti stávajícímu nájemci restaurace za podmínek : 
- od 300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
- od 700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
nad 1000          -"-       ......800,- Kč/den 
Návrh  na usnesení  : 
1086/97 -  MěZ schvaluje pronájem stánků  na otevřeném koupališti 
     stávajícímu nájemci restaurace v roce 1997 za podmínek : 
     - od  300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
     - od  700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
     - nad 1000         -"-       ......800,- Kč/den 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.8  Manž. Krupicovi,  Kuřim, Třebízského  1073 -  odprodej části 
     pozemku parc.č. 382/1 k.ú.Kuřim ve výměře 9 m2 - příl.č. 4 
Usn. MR  č. 202/97 byl  schválen záměr na  adresný odprodej části 
pozemku parc.č. 382/1 k.ú.Kuřim ve  výměře 9 m2 manž. Krupicovým, 
Kuřim,   Třebízského  1073   za  cenu   dle  znaleckého   posudku 
s podmínkou, že jeho stavba nahradí stávající zeď. 
Ing.Krupica   žádá   zvýšení   ceny   odprodávaného   pozemku  na 
     500,-Kč/m2,  neboť  pozemky  u   náměstí  se  za  tuto  cenu 
     prodávají. 
Návrh na  usnesení : 
1087/97 - MěZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku  parc.č. 382/1 

     k.ú.Kuřim (díl "b"  ve výměře 5 m2, díl "d"  ve výměře 4 m2) 
     dle GP zak.č. 831-17/93 z 13.1.1994 manž. Krupicovým, Kuřim, 
     Třebízského  1073  za  cenu   500,-Kč/m2  +  náklady  +  daň 
     z převodu  s podmínkou,  že jejich  stavba nahradí stávající 
     zeď 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
Stížnost občanů domu Na Královkách  897 
     Občané obecního bytového doma Na Královkách 897 předložili k 
projednání  MZ svoji  stížnost na  stavební firmu Štrajt-Muselík, 
generálního  dodavatele  půdní  vestavby  na  výše uvedeném domě. 

                              - # - 



Nájemníci si  stěžují na nepořádek  na schodišti, zápach,  odběry 
vody  mimo   přidělený  vodoměr,  devastaci   společných  prostor 
a vybavení,  rušení nočního  klidu a  další, které  trvají již 13 
měsíců. 
Diskuze : 
Dr.Poledňák  k  záležitosti  odebírání   energií  firmy  -  pokud 
     spotřeba energií překročí spotřebu  energie za předchozí rok 
     (v  době, kdy  firma nebudovala  půdní vestavby),  toto bude 
     přeúčtována firmě. 
Na další připomínky občanů odpovídal p.Štrajt: 
         - užívání vody z veřejného vodovodu 
p.Štrajt - voda na sociálním  zařízení, které nám bylo poskytnuto 
           netekla, užívala se voda z prádelny. 
         - nepořádek na schodišti 
p.Štrajt - na tomto domě se dlouho nepracovalo, není to naše vina 
         - ucpané kanály 
p.Štrajt - budou vyčištěny 
         - poškození vchodových dveří 
p.Štrajt - nic o tom nevím 
         - zápach ve sklepích 
p.Štrajt - zápach v domě není větší než byl 
         - užívání sklepů pro ubytování dělníků 
p.Štrajt -  užívání sklepů máme povoleno,  ubytování dělníků není 
           zakázáno 
Nájemníci se domnívají, že hygiena by toto ubytování zakázala. 
         - poškození dveří  do prádelny  a do  sušárny 
p.Štrajt - poškozeny nejsou, jsou  na nich jen namontované zámky, 
           aby se z nich neztrácel materiál 
         - nebezpečí úrazu  z důvodu tažení el.kabelu  po chodbě 
p.Štrajt - je nařízením elektráren, kde může být tažen kabel 
         - rušení  nočního  klidu 
p.Štrajt - v noci se v domě nepracuje 
         - popraskané stropy v bytech 
p.Štrajt - bude zaplaceno z pojištění firmy 
Dr.Poledňák  -  po  dokončení   stavby  bude  nájemníkům  doručen 
           formulář,  na   kterém  uvedete  závady.   Tyto  budou 
           následně odstraněny na účet firmy. 
Pan Štrajt přislíbil, že na konci výstavby budou sepsány závady s 
           prac. MěÚ a pojišťovnou. 
V.Zejda -  pokud se vyskytnou  závady, ihned je  hlaste na správu 
           bytů a pořiďte  zápis do stavebního deníku. Dosud byly 
           všechny  závady v  bytech odstraněny  ke spokojenosti 
           nájemníků. 
K plnění  usnesení  MZ  1072/97  -  uvedení  stavebních  dvorů do 
pořádku pod sankcí: 
Dr.Poledňák -  po přijetí usnesení v záležitosti stavebních  dvorů se 
           situace  s pořádkem  ve  městě zlepšila, tam  kde jsou 
           používány  veřejná prostranství,  jsou pracovníky  MěÚ 
           "mapovány".  Spolupráci  s  firmou  p.Štrajta hodnotil 
           jako obtížnou,  s výsledkem a kvalitou  práce je jinak 
           spokojen. 
J.Herman  předkládá  návrh  na  usneseni:MZ  projednalo  stížnost 
           občanů a  ukládá pověřenému pracovníkovi  projednat na 
           místě samém s firmou  a nájemníky konkrétní situaci na 
           stavbě. 
Dr.Holman  se  domnívá,  že   přijatí  tohoto  usnesení  by  bylo 
           alibistické, nic neřeší. 
J.Herman návrh stahuje. 

                              - # - 



 
Nájemníci - domnívají  se, že  nikdo neprovádí kontrolu  stavební 
            činnosti firmy, stěžují si na neodborné postupy. 
p.Štrajt  - stavební  dozor   má  provádět  Ing.Bauer,  já  jsem 
            generální dodavatel. 
Ing.Novotná   -   není   pravda,  že  "nikdo  nic  nekontroluje", 
            Dr.Poledňák i pracovníci spr. bytů  provádí kontroly, 
            ovšem náprava není jednoduchá. 
J.Herman  - město nemůže firmu ze stavebního zákona postihnout ? 
Dr.Poledňák - pokud město uplatní k firmě sankce, tyto sankce pak 
            budou přičteny k nákladům stavby. 
Ing.Růžička - do kdy bude stavba na tomto domě dokončena? 
p.Štrajt  - do konce léta. 
Návrh na  usnesení : 
1088/97 - MZ projednalo  stížnost  občanů domu Na  Královkách 897 
     k půdním   vestavbám   a   ukládá   pověřenému  pracovníkovi 
     sjednat  termín ukončení  stavby s  generálním dodavatelem s 
     tím, že dodržení termínu bude  ručeno sankcí 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
1.9. Výstavba na nám.1.května 
     Stavebníci podnikatelských  domů na nám.1.května  požádali o 
dílčí  změny  ve  smlouvách  s  městem. MěR  žádosti projednala a 
souhlasí se  změnami. Vzhledem ke  skutečnosti, že celá  koncepce 
vztahů  byla schvalována  zastupitelstvem, jsou  předkládány tyto 
změny na vědomí členům MěZ. 
Návrh na  usnesení : 
1089/97 - MěZ  bere  na  vědomí  změny  ve   smluvních   vztazích 
     týkajících se  výstavby na nám.1.května,  jak byly schváleny 
     usn. MR 197/97, 206/97 a 207/97 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
 

2.  Bytová výstavba 
 
Dr.Poledňák  předložil  návrh  na  poskytnutí  dalších nebytových 
prostor  (půd)  k  výstavbě  bytů  firmami,  které  se  již  jako 
dodavatelé  půdních   vestaveb  v  Kuřimi   osvědčili.  Jedná  se 
o prostory   na  ul.Bezručova   čtvrt  841-844   (obchodní  dům), 
ul.Školní 848-856 a Na Královkách 898-901. 
 
- K výstavbě na ul.Bezručova čtvrť 841-844 
Dodavately i  investory by byly  soukromé firmy, jeden  byt by za 
garantovanou cenu  nabídly ke koupi  městu nebo tomu,  koho město 
určí. 
Diskuze : 
J.Herman   se   domnívá,   že   není   "taktické"   za  stávající 
           rozestavěnosti  začínat nové půdní vestavby,  navrhuje 
           zahájení dalších až po dokončení stávajících půd.bytů. 
Dr.Poledňák -  problémy s firmou p.Štrajta  jsou vyjímkou, hodlám 
           oslovit úspěšné firmy a to dříve, než skončí práci zde 
           a najdou si zakázky v jiných městech. 
Starosta s Dr.Poledňákem . 
Návrh na  usnesení : 
1090/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí nebytových prostor v podkroví 

     domů  s  byty  č.p.  841-844  (4x  100  m2  -  obchodní dům) 
     v soutěži  vybrané  skupině  zájemců  (investorů) k výstavbě 
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     podkrovních bytů ke komerčním účelům za podmínek : 
     - závazný harmonogram prací výstavby ručený kaucí 
     - závazné vyjádření města  k vnějšímu vzhledu budovy 
     - jeden z  bytů za garantovanou cenu  (min.9 tis/m2) bude po 
       zhotovení nabídnut městu nebo tomu, koho město určí 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 1, zdrž.2 - schváleno 
 
- K výstavbě na ul. Školní 848-856 : 
Výstavba  by probíhala  za obdobných  podmínek s  tím, že záměrem 
městu  vzniká   finanční  závazek  -   zainvestovat  rekonstrukci 
dosluhujícího topného systému. 
Diskuze : 
J.Herman - je v tomto případě ošetřen právní vztah ke kotelně? 
Dr.Poledňák - kotelna je ve spoluvlastnictví vl.jednotek. 
 
Návrh na  usnesení : 
1091/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí  plochých střech domů  na ul. 
     Školní  848-856  ve  veřejné  soutěži  zájemcům (investorům) 
     k výstavbě bytů ve střešních nástavbách za podmínek : 
     - souběžně  bude provedena  rekonstrukce topného  systému za 
       městu předem garantovanou cenu 
     - z  nákladů  stavby  bude  městu  uhrazena  k  tomuto účelu 
       vypracovaná projektová studie 
     - závazný harmonogram výstavby ručený kaucí 
     - závazné vyjádření města  k vnějšímu vzhledu budovy 
     - tři  z  bytů  budou  za  garantovanou  cenu  po  zhotovení 
       nabídnuty městu nebo tomu, koho město určí 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 1, zdrž.2 - schváleno 
 
- K výstavbě na ul. Na Královkách 898-901 
Jednalo by se  o výstavbu bytů za podpory  státní dotace. Třebaže 
je  situace se  státním příspěvkem  nejistá, Dr.Poledňák navrhuje 
výstavbu zahájit a hradit ji z "fondu privatizace bytů". 
Návrh na  usnesení : 
1092/97 - MěZ schvaluje výstavbu osmi podkrovních  bytů v ul. Na 
     Královkách  898-901  hrazenou  z  "fondu  privatizace  bytů" 
     s případnou účastí státní dotace 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Rozbor hospodaření DPD Kuřim v roce 1996  - mat.č.9 
     Materiál  předložila ředitelka  Domu pro  důchodce p.  Marta 
Mikšová. 
Hospodářský  výsledek po  použití  zisku  z vedlejší  činnosti na 
ponížení  ztráty  z  hlavní  činnosti  je  celkem  - 477.844,-Kč. 
Městskou  radou  byl  hospodářský  výsledek  projednán a navrženo 
uhrazení ztráty z rozpočtu města. 
Návrh na  usnesení : 
1093/97 - MěZ bere na vědomí  rozbor hospodaření DPD Kuřim v roce 
     1996  a schvaluje  uhrazení ztráty  za rok  1996 z  rozpočtu 
     města 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Přestávka 18.30 - 18.50 hodin. 
 
Na   jednání   vstoupil   ing.J.Brabec   a   žádá  vysvětlení  od 
Dr.Poledňáka  k mat.  č.2, bodu  E), v  němž je  označen původcem 
komplikací s OKÚ Brno-venkov v záležitosti  použití státní dotace 
přidělené v r.1996 na bytovou výstavbu. 
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Dr.Poledňák  potvrdil své  stanovisko a  vyjádřil přesvědčení, že 
     poskytnutí půjčky ze státní dotace je v souladu s podmínkami 
     jejího poskytnutí. 
Ing.Růžička -  jak bude známo  oficiální stanovisko OKÚ,  bude se 
     jednat dál. Ing.Brabec byl  OKÚ pověřen prověřit oprávněnost 
     čerpání  dotace.   S  přednostou  OKÚ   Brno-venkov  jsme  o 
     záležitosti jednali a byl  stanoven další postup v objasnění 
     věci. 
Ing.Brabec - sdělil jsem informaci, která ode mně byla žádána. 
 
 
Zajištění veřejné  autobusové dopravy dopravce ČSAD  Brno - město 
na ztrátových linkách - mat.č.4 
Odbor výstavby společně s komisí  dopravy předložili MěZ návrh na 
schválení příspěvku na úhradu dopravní obslužnosti Kuřimi linek : 
720 065 - Brno-Kuřim-Kunštát (soboty , neděle) 
720 068 - Brno-Kuřim-Býkovice 
720 035 - Brno-Kuřim-Braníškov (soboty, neděle) 
Výše příspěvku by činila  183.000,-Kč. 
Ing.Růžička - situace s financováním dopravy pro Brno-venkov není 
              jasná, nejedná se o spoje, které financuje OKÚ. 
Návrh na  usnesení : 
1094/97 - MěZ schvaluje  příspěvek na úhradu dopravní obslužnosti 
     dle přílohy a uzavření smlouvy  s ČSAD Brno-město na linkách 
     720 035, 720 065 a 720 068 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
Projektový záměr výstavby galvanovny v  závodě AMP Czech s.r.o. v 
Kuřimi - mat.č.5 
     Vedoucí odboru životního prostředí pro jednání MěZ zpracoval 
zprávu, v níž jsou uvedeny  základní technické údaje galvanovny a 
průběh jednání posouzení vlivu stavby  na životní prostředí. 
Diskuze: 
Ing.Marek - byla konzultována výstavby  s elektrárnami ? 
Doc.Novák - ano, máme podepsanou smlouvu  s JME na 2,2 MV. 
Po krátké diskuzi se MěZ  dohodlo, že stanovisko města k výstavbě 
     galvanovny bude zpracováno odbornou firmou. 
Doc.Novák  navrhuje  v  této  souvislosti  spojit  se s oponentem 
     projektu E.I.A. (projekt posouzení vlivu  stavby  na  životní 
     prostředí) jmenovaného OKÚ - Doc.Procházkou z firmy Ekoaudit. 
     Dne  10.6.-15.6 může proběhnout veřejné projednání projektu. 
Ing.Růžička  navrhuje  obstarat  si  přímo  na veřejné projednání 
     odborníka zastupujícího město. 
Doc.Novák  seznámil  přítomné  s  mechanizmem  povolování staveb, 
které  nadměrně zatěžují  životní  prostředí  a vyzval  k přijetí 
(z časových  důvodů) souhlasného stanoviska  (vyjádřené usnesením 
MěZ) výstavby  galvanovny v Kuřimi s  podmínkou kladného výsledku 
veřejného projednání. Členové MěZ se však toto závazné stanovisko 
obávají přijmout bez konzultace s nezávislými odborníky. 
Návrh na  usnesení : 
1095/97 - MZ  ukládá  MR   zadat   odborné  a  nezávislé   osobě 
     vypracování stanoviska města k  výstavbě galvanovny v závodě 
     AMP  Czech   s.r.o.  se  zvláštním   zřetelem  na  zajištění 
     kontrolních  mechanismů  a  záruk   k  zachování  a  ochraně 
     životního prostředí v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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Junák  -  svaz  skautů  a  skautek,  středisko  Kuřim - žádost o 
příspěvek na dokončení klubovny - mat.č.6 
     Žádost byla  projednána na jednání MěR  a usn.č. 215/79 bylo 
doporučeno schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000,-Kč. 
Dr.Poledňák - návrh je veden  záměrem dostavby a možnosti užívání 
     klubovny dětmi. 
Návrh na  usnesení : 
1096/97 - MěZ  schvaluje  poskytnutí  dotace  200.000,-Kč Junáku 
     - svazu skautů a skautek ČR k dokončení klubovny 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 

3. Podnikatelský   obolus 
 
     Mat.č.7   -   Vyhláška   "PODNIKATELSKÝ   OBOLUS"  předložil 
Dr.Poledňák.  Cíle  vyhlášky  je  prostřednictvím odvedených daní 
umožnit občanům  podílet se osobně  na rozhodování použití  části 
takto odvedených prostředků v rámci rozpočtu města. 
Diskuze : 
Dr.Holman hodnotí  předkládanou formu  vyhlášky  jako dostatečnou 
     s tím, že  po roce by se mělo  provést vyhodnocení uplatnění 
     vyhlášky v praxi a posoudit rizika "zneužití". 
J.Herman  doporučuje rozšíření  použití "obolu"(čl.III. vyhlášky) 
     o požární ochranu a MUDr.Dvořáčková o zdravotnictví. 
Návrh na  usnesení : 
1097/97 - MěZ  schvaluje  vyhlášku  o  podnikatelském  obolu  s 
     doplněním 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 

4. Různé 
 
4.1. Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti - mat.č.8 
     Materiál zpracovala na svém  zasedání dne 12.5. komise Fondu 
na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Diskuze : 
Dr.Holman -  požadavek odd.malé kopané (bod  19)nebyl v materiálu 
     uveden, nyní dodatečně doplňuje na 20.000,-Kč. 
J.Herman  k  bodu  17  (  finanční  podpora  odd.volejbalu) - dle 
     rozhovoru se  sekretářem oddílu Ing.M.Jaskulkou,  nemá tento 
     oddíl zájem prodat restauraci v areálu stadionu 
Návrh na  usnesení : 
1098/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí příspěvků  z Fondu na podporu 
     kulturní a  spolkové činnosti dle  přílohy s doplněním  (bod 
     19) 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
- K žádosti SK Kuřim, odd.volejbalu: 
Dr.Poledňák  - po  diskuzi se  členy klubu  ODS a  nezávislými se 
     domníváme, že  město by se nemělo  stát generálním sponzorem 
     jakéhokoliv sportovního klubu, tak  jak byla odd. volejbalu 
     městu učiněna nabídka. 
Dr.Holman  se  domnívá,  že  město  by  mělo podporovat především 
     "masovou tělovýchovu"  a teprve na  druhém místě výkonnostní 
     sport. Navrhuje ocenit úspěch volejbalu "prémií". 
 

                              - # - 



 
Návrh na  usnesení : 
1099/97  - MZ  nepřijímá nabídku  odd. volejbalu  SK Kuřimi,  aby 
     město bylo jeho generálním sponzorem 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 3 - schváleno 
 
Hlasováno o výši "prémie" 50.000 : pro 4 - neschváleno 
Návrh na  usnesení : 
1100/97 - MZ schvaluje převod 25.000,- Kč odd. volejbalu SK Kuřim 
     jako ocenění postupu do II. ligy 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
- K žádostem  A.Kadlece: 
     Z  důvodů  členství  p.Kadlece  v  komisi  KF  nebylo o jeho 
žádostech jednáno. 
MěZ  souhlasí s  poskytnutím požadovaných  příspěvků na  pořízení 
videonahrávek akcí k MDD v plné výši. 
Návrh na  usnesení : 
1101/97 - MěZ schvaluje  příspěvek 11.000,-Kč  z Fondu na podporu 
     kulturní a spolkové činnosti p.Aleši  Kadlecovi bytem Kuřim, 
     Nová 1057 k natočení videopořadu akcí  k MDD  "Malování dětí 
     na silnici", "Pohádková cesta pro děti" a "Dětský karneval" 
Hlasováno o návrhu: pro 15 - schváleno 
 
 
4.2. OKÚ Brno - venkov, připomínky k vyhlášce o prodeji bytů 
 - mat.č.10 
Přílohou  materiálu  č.  10  jsou  připomínky  OKÚ  Brno-venkov k 
vyhlášce města Kuřimi č.1/97  o prodeji bytů a majetku města. 
Dr.Poledňák  - jde  o  nepochopení  vyhlášky ze  strany okresního 
           úřadu. 
Návrh na  usnesení : 
MěZ akceptuje připomínky OKÚ k vyhlášce města o prodeji bytů 
Hlasováno o návrhu : pro 0, proti 12, zdrž.3 - neschváleno 
 
 
4.3. Výběrové řízení na rekonstrukci fasád na ul.Bezručova 
     Materiál č.11 předložil.Dr.Poledňák. 
Výběrové řízení proběhlo dne 7.2.97. Z šesti nabídek byly vybrány 
tři a to v pořadí : 
1. Firma Jaskulka 
2. Hirecos.r.o 
3. Veko-mont. 
Vítězná  firma byla  vyzvána  k  předložení kalkulace  a následně 
k předložení  smlouvy  o  dílo,  ovšem  bez  odpovědi. Byly proto 
osloveny další dvě firmy, které se umístily na 2.a 3. místě. 
Návrh na  usnesení : 
1102/97 - MěZ schvaluje uzavření smluv na rekonstrukci fasád : 
     ul.Bezručova 1101-3 ...........Veko-mont........... 376.456,- 
     ul.Bezručova 1104-6 ...........Hireco s.r.o. ...... 388.496,- 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
4.4. Martin  Laporčák,  Kuřim,  Na  Královkách  882  -  žádost o 
     pronájem místnosti CO za účelem stěhování 
Tato  žádost  byla  v  den  zasedání  MěZ  doručena  na MěÚ, bude 
vyřízena zápůjčkou. 
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Dr.Holman žádá zakoupit  na hřiště při ZŠ Komenského  2 nové koše 
na basketbal.  Původní vybavení již  nevyhovuje a sportoviště  je 
dětmi intenzivně využíváno. 
1Návrh na  usnesení : 
1103/97 - MZ  schvaluje  částku  do   15.000,-Kč  jako  příspěvek 
     z Fondu  na   podporu  kulturní  a   spolkové  činnosti  pro 
     příspěvkovou   organizaci   ZŠ   Tyršova   na   pořízení   2 
     basketbalových košů pro hřiště při ZŠ Komenského 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Přítomno 14 členů MZ 
V.Zejda   -   navrhuje   kontrolu   obstaravatelské   smlouvy   s 
           a.s.Jihomoravské  lesy, divize  Tišnov na  hospodaření 
           v  městských lesích,  neboť není  provedena prořezávka 
           lesů. 
Návrh na  usnesení : 
1104/97 - MZ ukládá MR neprodleně prověřit plnění obstaravatelské 
     smlouvy týkající se hospodaření v městských lesích 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
J.Herman   znovu   apeluje   na   průjezdnost  silnic,  především 
           ul.Jánská,   Podhoří,   Jungmannova   (před  pekárnou) 
           a sídliště  Popkova, neboť těmito  ul. je komplikovaný 
           průjezd požárních  vozidel. 
 
Diskuze k výši nákladů na opravu oplocení hřiště při ZŠ Tyršova : 
Dr.Holman a  Mgr.Zorník nesouhlasí s výší  příspěvku, domnívá se, 
     že  by se  tyto  investice  měly požít  účelněji, nesouhlasí 
     s oplocováním sportovišť. 
Ing.Veselý ujistil, že náklady na opravu jsou přesně zmapované . 
Ing.Růžička se rovněž domnívá, že oprava plotu je krok k zamezení 
     další devastace hřiště. 
Zorník se dotázal, v čem spočívá investice 300.000,- na hřiště ZŠ 
     Tyršova. 
Ing.Růžička - 300.000,- je rovněž  na oplocení, hřiště samotné si 
     vyžádá náklad cca 700 tis.(je plánováno položení asfaltu). 
Dr.Holman navrhuje neinvestovat 700 tis.  na opravu hřiště při ZŠ 
     Tyršova, navíc  je přesvědčen, že  asfalt je nejméně  vhodný 
     pro sportování. Do příštího  zasedání MěZ zpracuje oponentní 
     návrhy na opravu hřišť. 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k rekapitulaci přijatých usnesení: 
1078/97 - MěZ  schvaluje  odprodej  části pozemku  parc.č. 1138/1 

     k.ú.Kuřim   ve  výměře   cca  95m2   Ing.Radku  a   Jaromíře 
     Hermanovým,  Kuřim, Malá  Česká  1248  za cenu  100,-Kč/m2 + 
     náklady + daň z  převodu nemovitosti za předpokladu kladného 
     stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  se zamýšlenou 
     stavbou 
 
1079/97 - Majetkoprávní úkony usn. MěZ 1080/97 - 1087/97 nabývají 
     účinnosti 26.5.1997 za podmínky,  že proti nim nebude podána 
     připomínka dle zákona č. 367/1990 Sb. (zákon o obcích) 
 
1080/97 - MěZ schvaluje pronájem  l kanceláře v objektu MěÚ Kuřim 
     Miroslavu  Kocmánkovi,  Kuřim,  Legionářská  816  - zástupci 
     Českomoravské   stavební   spořitelny   na   dobu  neurčitou 
     s měsíční výpovědní lhůtou za cenu  190, - Kč/m2/rok s koef. 
     II + služby 706,- Kč/m2/rok 
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1081/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  místnosti (býv.prádelny) a WC 
     v  suterénu  domu  čp.  1002  v  Kuřimi,  Popkova ul.  Lence 
     Klaškové, bytem Kuřim, Popkova 1002 (za předpokladu kladného 
     stanoviska  vlastníků bytových  jednotek) za  účelem zřízení 
     provozovny  pedikůry na  dobu určitou  4 roky  a dále pak na 
     dobu  neurčitou s  12-ti  měsíční  výpovědní lhůtou  za cenu 
     190,- Kč/m2/rok  s koef. II +  cena energií s tím,  že nájem 
     bude příjmem fondu generálních oprav příslušného domu 
 
1082/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  části pozemku  parc.č. 3084/3 

     k.ú.Kuřim  o výměře  214,5  m2  spol. s.r.o.  EuroTel Praha, 
     Pobřežní  3,  Praha  8  na  dobu  určitou  30-ti let za cenu 
     17.200,- Kč/rok 
 
1083/97 - MěZ  schvaluje  odprodej   části   pozemku  3110,  3109 
     k.ú.Kuřim  dle   nově  zpracovaného  GP   Jitce  Vykoupilové 
     o výměře cca  238 m2, části  pozemku parc.č. 3110  k.ú.Kuřim 
     Josefu Machačovi o výměře cca  592 m2, části pozemku parc.č. 
     3100  k.ú.Kuřim o  výměře cca  440 m2  Ivo Machačovi za cenu 
     100,- Kč/m2 pozemku + daň z převodu nemovitosti s podmínkou, 
     že tito  si zajistí zřízením  věcného břemene vkladem  do KN 
     souhlas  se  vstupem  na  odprodávaný  pozemek  přes parc.č. 
     2605/2,  3112/2,  3112/1  k.ú.Kuřim,  jejichž vlastníci jsou 
     rodinnými příslušníky žadatelů (rodiče, prarodiče) 
 
1084/97 - MěZ  schvaluje  pronájem  části pozemku  parc.č. 2976/8 

     k.ú.Kuřim  o výměře  40 m2  a části  pozemku parc.č.  2976/1 
     k.ú.Kuřim  o  vým.  25  m2  na  dobu  neurčitou s tříměsíční 
     výpovědní lhůtou panu Václavu  Juračkovi, Kuřim, Zámecká 959 
     za cenu 10.000,- Kč/rok 
 
1085/97 - MěZ schvaluje  pronájem plochy přiléhající k restauraci 
     SK   Kuřim  stávajícímu   nájemci  s   možností  prodeje  do 
     plaveckého areálu pro r. 1997 za podmínek : 
     - od  300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
     - od  700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
     - nad 1000         -"-       ......800,- Kč/den 
 
1086/97 -  MěZ schvaluje pronájem stánků  na otevřeném koupališti 
     stávajícímu nájemci restaurace v roce 1997 za podmínek : 
     - od  300 -  700 návštěvníků ......300,- Kč/den 
     - od  700 - 1000   -"-       ......500,- Kč/den 
     - nad 1000         -"-       ......800,- Kč/den 
 
1087/97 - MěZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku  parc.č. 382/1 

     k.ú.Kuřim (díl "b"  ve výměře 5 m2, díl "d"  ve výměře 4 m2) 
     dle GP zak.č. 831-17/93 z 13.1.1994 manž. Krupicovým, Kuřim, 
     Třebízského  1073  za  cenu   500,-Kč/m2  +  náklady  +  daň 
     z převodu  s podmínkou,  že jejich  stavba nahradí stávající 
     zeď 
 
1088/97 - MZ projednalo  stížnost  občanů domu Na  Královkách 897 
     k půdním   vestavbám   a   ukládá   pověřenému  pracovníkovi 
     sjednat  termín ukončení  stavby s  generálním dodavatelem s 
     tím, že dodržení termínu bude  ručeno sankcí 
 
 

                              - # - 



1089/97 - MěZ  bere  na  vědomí  změny  ve   smluvních   vztazích 
     týkajících se  výstavby na nám.1.května,  jak byly schváleny 
     usn. MR 197/97, 206/97 a 207/97 
 
1090/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí nebytových prostor v podkroví 

     domů  s  byty  č.p.  841-844  (4x  100  m2  -  obchodní dům) 
     v soutěži  vybrané  skupině  zájemců  (investorů) k výstavbě 
     podkrovních bytů ke komerčním účelům za podmínek : 
     - závazný harmonogram prací výstavby ručený kaucí 
     - závazné vyjádření města  k vnějšímu vzhledu budovy 
     - jeden z  bytů za garantovanou cenu  (min.9 tis/m2) bude po 
       zhotovení nabídnut městu nebo tomu, koho město určí 
 
1091/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí  plochých střech domů  na ul. 
     Školní  848-856  ve  veřejné  soutěži  zájemcům (investorům) 
     k výstavbě bytů ve střešních nástavbách za podmínek : 
     - souběžně  bude provedena  rekonstrukce topného  systému za 
       městu předem garantovanou cenu 
     - z  nákladů  stavby  bude  městu  uhrazena  k  tomuto účelu 
       vypracovaná projektová studie 
     - závazný harmonogram výstavby ručený kaucí 
     - závazné vyjádření města  k vnějšímu vzhledu budovy 
     - tři  z  bytů  budou  za  garantovanou  cenu  po  zhotovení 
       nabídnuty městu nebo tomu, koho město určí 
 
1092/97 - MěZ schvaluje výstavbu osmi podkrovních  bytů v ul. Na 
     Královkách  898-901  hrazenou  z  "fondu  privatizace  bytů" 
     s případnou účastí státní dotace 
 
1093/97 - MěZ bere na vědomí  rozbor hospodaření DPD Kuřim v roce 
     1996  a schvaluje  uhrazení ztráty  za rok  1996 z  rozpočtu 
     města 
 
1094/97 - MěZ schvaluje  příspěvek na úhradu dopravní obslužnosti 
     dle přílohy a uzavření smlouvy  s ČSAD Brno-město na linkách 
     720 035, 720 065 a 720 068 
 
1095/97 - MZ  ukládá  MR   zadat   odborné  a  nezávislé   osobě 
     vypracování stanoviska města k  výstavbě galvanovny v závodě 
     AMP  Czech   s.r.o.  se  zvláštním   zřetelem  na  zajištění 
     kontrolních  mechanismů  a  záruk   k  zachování  a  ochraně 
     životního prostředí v Kuřimi 
 
1096/97 - MěZ  schvaluje  poskytnutí  dotace  200.000,-Kč Junáku 
     - svazu skautů a skautek ČR k dokončení klubovny 
 
1097/97 - MěZ  schvaluje  vyhlášku  o  podnikatelském  obolu  s 
     doplněním 
 
1098/97 - MěZ schvaluje  poskytnutí příspěvků  z Fondu na podporu 
     kulturní a  spolkové činnosti dle  přílohy s doplněním  (bod 
     19) 
 
1099/97  - MZ  nepřijímá nabídku  odd. volejbalu  SK Kuřimi,  aby 
     město bylo jeho generálním sponzorem 
 
1100/97 - MZ schvaluje převod 25.000,- Kč odd. volejbalu SK Kuřim 
     jako ocenění postupu do II. ligy 

                              - # - 



1101/97 - MěZ schvaluje  příspěvek 11.000,-Kč  z Fondu na podporu 
     kulturní a spolkové činnosti p.Aleši  Kadlecovi bytem Kuřim, 
     Nová 1057 k natočení videopořadu akcí  k MDD  "Malování dětí 
     na silnici", "Pohádková cesta pro děti" a "Dětský karneval" 
 
1102/97 - MěZ schvaluje uzavření smluv na rekonstrukci fasád : 
     ul.Bezručova 1101-3 ...........Veko-mont........... 376.456,- 
     ul.Bezručova 1104-6 ...........Hireco s.r.o. ...... 388.496,- 
 
1103/97 - MZ  schvaluje  částku  do   15.000,-Kč  jako  příspěvek 
     z Fondu  na   podporu  kulturní  a   spolkové  činnosti  pro 
     příspěvkovou   organizaci   ZŠ   Tyršova   na   pořízení   2 
     basketbalových košů pro hřiště při ZŠ Komenského 
 
1104/97 - MZ ukládá MR neprodleně prověřit plnění obstaravatelské 
     smlouvy týkající se hospodaření v městských lesích 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 15 - schváleno 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
Zapsala Stražovská 
V Kuřimi 19.5.1997 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
MUDr.Zora KLÍROVÁ                        PaedDr.David HOLMAN 
 
 
 
                             S E Z N A M   P Ř Í L O H 
1)  Majetkoprávní úkony 
1a) Majetkoprávní úkony, FC Kuřim, připomínka  k záměru pronájmu 
1b) Výstavba na  nám.1. května,  B.Marek, Euroboard  a Benix-  - 
    žádost o změny NS 
2)  Bytová výstavba v Kuřimi v r.97 
2a) Stížnost občanů domu Na Královkách 897 na firmu p.Štrajta 
3) ---- 
4)  Zajištění veřej. autobus. dopravy 
5)  Záměr výstavby galvanovny 
6)  Žádost odd.Junák  Kuřim o příspěvek  na dostavbu klubovny 
7)  Vyhláška "Podnikatelský obolus" 
8)  Příspěvky z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
9)  Rozbor hospodaření DPD Kuřim v r. 1996 
10) Připomínky OKÚ Brno-venkov k vyhlášce č.1/97 - prodej bytů 
11) Výběrové řízení  na rekonstruci fasád na ul. Bezručova 1101-6 
12) M.Laporčák -  žádost o pronájem 
13) Návrhy  usnesení návrhové komise 
14) Prezenční listina 
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