
M ě s t o    K u ř i m 
 

                   Z á p i s   č.  07/1997 
 
ze zasedání MZ Kuřimi, konaného  dne 30.6.1997 v Klubu důchodců v 
                      Kuřimi, Popkova ulice 
----------------------------------------------------------------- 
 
Přítomni : Ing.arch.Růžička Vladislav - starosta 
           RNDr.Igor Poledňák         - zástupce starosty 
           Ing.Jarušek, Mgr.Zorník,  Ing. Němec, MUDr.Dvořáčková, 
           Ing.Marek,   Ing.Novotná,    Dr.Holman,   p.   Krejčí, 
           p.Múčková, p. Zejda 
Písemně omluvena : MUDr.Klírová, 
Neomluven        : Ing.arch.Janča 
Jednání MZ přítomen tajemník  MěÚ Ing. Veselý 
 
Starosta zahájil  jednání MZ v  17,00 hodin. Zápis  z předchozího 
jednání byl řádně ověřen - bez připomínek. 
 
Úvodem jednání přítomno 13 členů MZ. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Ing.Němec, p.Múčková 
Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní členové MZ 
 
Do návrhové komise starosta navrhl Dr.Holmana, Ing.Krupicu 
Hlasováno o návrhu : pro 13 přítomných členů MZ 
 

Program : 
l. Majetkoprávní úkony 
2. Výsledky hospodaření Města Kuřimi k 31.3.1997 
3. Doplnění programu investic 
4. Různé 
 
Hlasováno  o  programu  :  program  jednání  MZ  schválen  13-ti 
přítomnými členy MZ 
 

I. Majetkoprávní úkony 
 
1. Jaroslav Martinek, Kuřim, Jánská 427  - žádost o změnu usn. MZ 
   č.  4/96  z  29.1.1996  (směna  pozemků  m komunikace je možno 
umístit) - příl.č. 1 
Pan  Martinek požádal  z důvodu  uvažované stavby  RD na  pozemku 
parc.č. 1013 k.ú.Kuřim o změnu přijatého usnesení č. 4/96 ve věci 

schválené  směny   pozemků  PK  č.2428/2  ve   výměře  28  m2  ve 
vlastnictví p.Martinka za pozemek parc.č. 1012 (dle EN) ve výměře 
119  m2 ve  vlastnictví města  Kuřimi s  cenovým vyrovnáním (cena 
pozemku  50,-Kč/m2 +  náklady +  daň z  převodu nemovitosti). Pan 
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Martinek předpokládá,  že novostavbou RD zasáhne  do PK č. 2428/2 
k.ú.Kuřim a tudíž předmětný pozemek nehodlá směnit ale pouze žádá 
od města  odkoupení pozemku parc.č. 1012  k.ú.Kuřim ve výměře 119 
m2. MR usn.  č. 230/97 z 3.6.97 předkládá MZ  návrh na změnu usn. 
č.  4/96 z  29.1.96 na  odprodej pozemku  p. Martinkovi,  nikoliv 
směnu. 
p.Herman - dotaz ohledně šíře přístupové komunikace pro  příjezd 
           nákladních vozidel 
p.Zejda  - vysvětlil, zpracovaná studie řeší šířku komunikace 9 m 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  změnu  usn.  MZ  č. 4/96 z 
                        29.1.1996 a souhlasí s odprodejem pozemku 

parc.č. 1012 k.ú.Kuřim  (dle EN) ve výměře 119  m2 panu Jaroslavu 
Martinkovi, Kuřim, Jánská 427 za cenu 50,-Kč/m2 pozemku + náklady 
+ daň z převodu nemovitosti 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro 14 
 
 
 
2. Pokorný  Lubomír a Drahomíra,  Kuřim, Zámecká 1066  - odprodej 
pozemku parc.č. 2733 k.ú.Kuřim - příl. 2 
Manž.  Pokorných   požádali  o  odprodej   pozemku  parc.č.  2733 
k.ú.Kuřim - ost.plocha, jiná plocha - o výměře 114 m2. Jedná se o 
pozemek za  hřbitovem (ul. Tišnovská) v  těsné blízkosti drážního 
tělesa, pro město jinak nevyužitelný, který dosud manž. Pokorných 
užívají jen k sečení trávy. 
MR usn. č.205/97 z 9.5.1997  schválila záměr na adresný odprodej, 
který  byl  po  dobu  30-ti   dnů  zveřejněn  -  bez  připomínek. 
Opomenutím  MR  nestanovila  cenu  za  m2  odprodávaného pozemku. 
Komise  pozemková doporučuje  předmětný pozemek  odprodat za cenu 
40-50,- Kč/m2 pozemku. 
Starosta navrhuje cenu za m2 odprodávaného pozemku Kč 40,- 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje odprodej pozemku  parc.č. 2733 

                     k.ú.Kuřim  o  výměře  114  m2 manž.Pokorným, 
Kuřim, Zámecká 1066 za cenu 40,-Kč/m2  pozemku + náklady + daň z 
převodu nemovitosti 
Hlas. o návrhu : pro  14 
 
 
3.  Josef  Trubák,  Smetanova  990/24,  Letovice  -  změna výměry 
odprodávaného pozemku pod prodejnou Domácích potřeb 
Z podnětu  p.Trubáka objednal  SO MěÚ  Kuřim geometrický  plán na 
zaměření  skutečně  zastavěné  plochy  objektem prodejny Domácích 
potřeb v  Kuřimi (bez okapového  chodníku). Dle nového  GP zak.č. 
1054-140/97 ze dne 23.5.1997 bylo zjištěno, že skutečně zastavěná 
plocha  objektem  činí  1603  m2  (původní  výměra 1663 m2-rozdíl 

60 m2). 
Usn. MZ č.  1096/95 z 27.3.1995 byl schválen  odprodej pozemku za 
cenu 300,-Kč/m2  s tím, že  z ceny za  pozemek (498.900 Kč)  bude 
odečtena  částka  uhrazená  p.   Trubákem  za  veř.  osvětlení  a 
komunikace t.j. 71.683,- Kč. Zbývá k úhradě : 427.217,- Kč. 
MR  usn.  č.  396/95  z  22.8.1995  schválila  úhradu  kupní ceny 
p.Trubákovi ve  čtvrtletních splátkách po  100.000,-Kč s tím,  že 
poslední  splátkou bude  uhrazena zbývající  část t.j.  127.217,- 
Kč. Částka ve výši 427.217,- Kč byla uhrazena ke dni 14.11.1996. 
Výpočet ceny dle nového GP : 1603 m2 x 300,- Kč/m2    = 480.900,- 
Částka po odečtu veř.osvětlení a komunikace            - 71.683,- 
CELKEM :                                                409.217,- 
p.Trubák uhradil městu :                                427.217,- 
přeplatek              :                                 18.000,- 
 
Náklady spojené s převodem nemovitosti činí :            25.295,- 
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p. Trubákovi zbývalo k úhradě               :             7.295,- 
Změnu ve výměře zastavěného pozemku projednávala MR dne 17.6.97 a 
usn.č.  265/97 doporučila  MZ schválit  odprodej pozemku  parc.č. 
2086/17 k.ú.Kuřim ve  výměře 1603 m2 p. Trubákovi  dle nového  GP 

za  cenu 300,-  Kč/m2 pozemku  s tím,  že z  ceny za pozemek bude 
odečtena   částka  uhrazená   p.Trubákem  za   veř.  osvětlení  a 
komunikaci ve výši 71.683,- Kč  x vydražená cena/cena dle posudku 
doloženého k  dražbě (vydražená cena  = 4,750.000,- Kč,  cena dle 
posudku doloženého k dražbě = 9,086.272,- Kč). 
Výpočet ceny dle usn. MR č. 265/97 : 

cena pozemku (1603 m2 a 300,- Kč)      ............... 480.900,- 
odpočet částky za veř.osvětlení a komunikaci .........  37.473,- 
CEKEM  :                                              443.427,- 
p.Trubák uhradil městu :                               427.217,- 
nedoplatek             :                                16.210,- 
 
Náklady spojené s převodem nemovitosti činí : 
* daň z převodu (5% z vyšší ceny) 
  t.j. cena dle ZP ........ 464.870,- 
       cena za pozemek .... 480.900,- ................. 24.045,- 
* znalecký posudek ....................................    600,- 
* kolkové známky - nabývací listiny ...................    150,- 
* kolková známka - návrh na vklad .....................    500,- 
Náklady celkem :                                        25.295,- 
 
p. Trubákovi zbývá doplatit městu :                     41.505,- 
 
V průběhu  jednání  MZ  se  dostavil  p.  Kobzinek,  Ing. Jarušek 
- přít. 15 členů MZ 
 
K odprodeji pozemku p. Trubákovi se rozvinula široká diskuze. 
p.  Trubák  -  připomenul, že neuzavření smlouvy  má za  následek 
               problémy s bankou 
Ing.Růžička -  uzavřená "Smlouva o smlouvě budoucí" stanoví jiné 
               podmínky,  než jsou navrženy v usnesení 
Ing.Jarušek -  není nejvhodnější dodatečně měnit podmínky smlouvy, 
               navrhuje zachovat původní podmínky 
Ing.Krupica -  jedná se o nové vztahy 
Dr.Poledňák -  změnily   se    podmínky,   postoupilo   vzájemné 
               poznání mezi partnery 
Dr.Holman   -  podmínky se změnily ve výměře, nemohly se  změnit 
               v ceně, je třeba věnovat více pozornosti BKS 
p.Trubák    -  změna  výměry není chybou Trubáka, ale města, které 
               pozemek prodává 
Dr.Poledňák -  objasnil  - cena  ve znaleckém  posudku za  kterou 
               p.Trubák koupil  VO+komun. = 70  tis. Kč, p.Trubák 
               toto  však koupil  za   polovinu  odhadní  ceny 
               Podmínky se  změnily - další  kroky se nenaplnily, 
               proč  by   město  mělo  platit   dvojnásobně,  než 
               dotyčný zaplatil. Nevidím nejmenší důvod. 
Ing.Jarušek  - jaké jiné kroky  se nenaplnily? Dodatečně nelze měnit, 
               co bylo nasmlouváno před dvěma lety! 
Dr.Holman    - nedostatek  vidím ve smlouvě o BKS,  měla být svolána 
               schůzka p.Trubáka, p.Malého  - dnes sklízíme ovoce 
               předchozích nedorozumění 
Ing.Růžička -  BKS byla zpracována  v pořádku, navrhuje  schválit 
               odprodej za dřívějších podmínek 
p.Herman    -  souhlasí s protinávrhem  Ing.Růžičky  -  dodržujme 
               smlouvu o budoucí kupní smlouvě, buďme  pro  další 
               partnery spolehlivým partnerem 
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Ing.Jarušek -  pozn.  k  dražební  ceně, je nemorální operovat 
               dražební cenou, nikoho nemusí zajímat, z čeho cena 
               byla vypočtena 
Ing.Novotná  - přikláním  se  k  předloženému  návrhu,  odprodej 
               pozemků na hlavních tazích města za  500,- Kč/m2, 
               p.Trubák nebyl městem poškozen 
 
Dr.Holman    - nedožadujme se vstřícných kroků, nedělejme gesta, 
               chovejme  se  jako  rovní  partneři, jestliže rada 
               nabyla    špatné   zkušenosti    s   jednáním    s 
               p.Trubákem,p.Malým,   které   chce   promítnou  do 
               dnešního jednání, měla  být svolána schůzka, která 
               by  vše vyjasnila.  BKS nás  zavazuje k  odprodeji 
               pozemku za podmínek v ní stanovených 
Dr.Poledňák  - mám  připomínku -  rovné vztahy  = naplnění dohod, 
               není možno dovolávat se  jednoho segmentu dohody a 
               druhé nevidět. Toto  je pokrytectví. Záležitost je 
               celý kontext věcí 
Dr.Holman    - dobrá vůle a zápis nestačí 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Růžičky  t.j. : 
MZ schvaluje odprodej pozemku parc.č. 2086/17 k.ú.Kuřim ve výměře 
1603  m2 p.  Trubákovi dle  nového GP  zak.č. 1054-140/97  ze dne 
23.5.1997 za cenu 300,- Kč/m2 pozemku s tím, že z ceny za pozemek 
bude  odečtena částka  uhrazená p.  Trubákem za  veř. osvětlení a 
komunikaci ve výši 71.683,- Kč. 
Pro návrh    : 10 
proti návrhu :  4 
Zdrž. :         1 
 
Revokace usn. MR. č. 189/97  ze dne 22.4.1997 
- záležitost se týká akce "Prodloužení veřejného vodovodu v ul.Na 
vyhlídce v Kuřimi" (RD manž. Zemanových) 
p.  Herman  - dotaz, kolik  RD je  možno na  vybudovanou přípojku 
              napojit 
p.Zejda     - přípojka obslouží celé území 
Ing.Jarušek - připomínka k ceně,  6,25 m za  cca 60 tis.  Kč, to 
              stojí l m 10 tis. Kč? 
p. Zejda    - v ceně je zahrnuto potrubí, šachta, ventily 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  dodatečné  zařazení stavby 
                        "Prodloužení  veřejného vodovodu  v ulici 
Na vyhlídce v  k.ú.Kuřim" do plánu investic města  v limitu do 60 
tis.  Kč,  a  její  realizaci  dle  vodoprávního povolení č.j. ŽP 
2110/97 - No ze dne 26.3.1997,  vč. smlouvy o převodu této stavby 
do majetku města Kuřimi 
Návrh na usnesení :   MZ ruší usnesení MR 189/97 ze dne 22.4.1997 
Hlas.o obou návrzích usnesení  : pro 15 
 
 

II. Výsledky hospodaření Města Kuřim k 31.3.1997 
 
p.Kříž -  ved. fin. odboru informoval  přítomné o skutečnosti, že 
          volné  fin.prostředky  má  město   z  prodeje  bytů,  v 
          letošním  roce musí  být rozpočet  vyrovnaný, do příjmu 
          nesmíme  započíst  přebytek  za  loňský  rok.  Skutečný 
          přebytek  po  auditu  činil  36  mil.  Kč, tyto finance 
          musíme mít na konci letošního roku na účtu 
Dr.Poledňák  - nebude  to vážný  problém, v  této chvíli víme, že 
               příjmy z prodeje bytů v letošním  roce jsou  vyšší 
               než v loňském roce, pustíme se do bytové výstavby, 
               je to pro nás splnitelné. 
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Návrh na usnesení : MZ bere na vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi 
                    k 31.3.1997 
Hlasováno o návrhu  : pro 15 
 
Ing.Růžička - inf. z okresního shromáždění, rozpočet okresu nebyl 
              schválen,   platí   rozpočtové   provizorium,  bylo 
              doporučeno vypracovat  stížnost na jednání  OKÚ 
 
 

III. Doplnění investičních akcí v r. 1997 
 
V písemném  materiálu  je  uvedeno  5  akcí,  jedná  se  o drobné 
investiční akce, které by byly hrazeny z inv. rezervy 
p.Herman   - dotaz na rekonstrukci komunikace ke střelnici (odkud - 
             kam) 
Ing.Veselý - vysvětlil 
p.Herman   - komunikace  k  MŠ  ul.Zborovská  - navrhuje  odložit 
             vzhledem k tomu, že školka není majetkem města 
p.Zejda    - objasnil,  že  převážná   část  inv.  nákladů  je  na 
             parkoviště v ul. Zborovské 
Dr.Holman  - přiklání  se k názoru p. Hermana  - osud MŠ Zborovské 
             není jasný,  má cenu budovat komunikaci 
Dr.Poledňák- je to veřejná komunikace 
Ing.Jarušek- v  případě,  že  město  rekonstrukci provede a ta 
             následně  nebude  svými  parametry  vyhovovat event. 
             novému účelu objektu např. výrobna a pod.? 
Dr.Poledňák- jedná  se o komunikaci značně  vytíženou, dne bláto, 
             kaluže, suma v rozpočtu není velká 
Dr.Holman  - návrh přichází ve  chvíli, kdy o osudu tohoto objektu 
             se  má právě  rozhodovat, navrhuje  počkat, až  bude 
             jasné,  že v  obj. bude  školka, uvažujme  v širších 
             souvislostech, navrhuji odložit 
Dr.Holman  - dotaz  k  úpravě  prostoru  před  budovou sokolovny 
             -  odhelčovací  komora  zvýšila  terén  tak, že voda 
             prakticky směřuje na  sokolovnu, není toto pochybení 
             firmy nebo toho, kdo zpracovával projekt 
Ing.Růžička  -  vysvětlil  -  niveleta  byla  dána  výškou skruže 
             březovského  vodovodu,  po   důkladném  zaměření  se 
             zjistilo, že může být řešení tak, jak je provedeno. 
             Technické  vybavení je  funkční, nemělo  by docházet 
             k problémům - voda ve sklepích RD. 
p.Herman   - navrhuje hlasovat o  komunikaci k MŠ Zborovská zvlášt, 
             zbylé akce odsouhlasit "an blok" 
p.Zejda    - znovu připomenul, že rozhodující  fin. prostředky jsou 
             na   parkoviště,  přimlouvá   se  i   za  komunikaci 
             (mechanizmy a pod.) 
Dr.Holman  - dotaz, zda je posun ve věci MŠ 
Dr.Poledňák- není, soud by měl vyhlásit dražbu 
 
Předložen návrh, aby se o výstavbě komunikace hlasovalo odděleně. 
Pro : 9 členů MZ - návrh přijat 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  výstavbu komunikace k MŠ Zborovská 
Pro    : 9 
proti  : 0 
zdrž. :  5 
Ing.Jarušek vzdálen 
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Návrh  na   usnesení  :  MZ  bere   na  vědomí  doplnění  seznamu 
                         investičních akcí roku  1997 dle usn. MR 
č. 279/97 ze dne 17.6.1997 
Hlasováno :  pro 14 
 
 
Výstavba obecního podkrovního bytu na objektu Jungmannova 863,864 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  výstavbu  jednoho obecního 
                        podkrovního  bytu na  objektu Jungmannova 
863 a 864 a způsob realizace  dle důvodové zprávy, k tomuto účelu 
schvaluje  odkoupení  projektové  dokumentace  od  p.  Břetislava 
Beneše, Předměstí 43, Svojanov za 17.100,- Kč. 
Hlas. o návrhu : pro    10 
                  proti  0 
                  zdrž.  4 
 
 

IV. R ů z n é : 
 
1. Schválení programu jednání MR a MZ na II.pololetí roku 1997 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  plán  jednání  MR  a MZ na 
                        II.pololetí roku 1997 
Ing.Růžička  - korekce  v termínech  zasedání MR,  MZ (8.7.  nově 
               15.7.  22.7  ale  29.7,  11.8  ale  26.8. 9.9. ale 
               22.9.),  poštou  bude  rozeslán  opravený "Program 
               jednání MR,MZ na II.pol. 1997 
Hlas. : pro 14 
Vzdálen Dr. Holman 
 
2. Poskytnutí bezúročné půjčky FK Kuřim 
Ing.Krupica - jaké jsou záruky, že FK Kuřim půjčku zaplatí 
Ing.Veselý  - bude zakotveno ve smlouvě  o půjčce, fin.prostředky 
              budou  použity  na  zakoupení  techniky  na  údržbu 
              travnaté plochy 
Ing.Růžička - klubu  byly fin.prostředky  již 1  x půjčeny, klub 
              vrátil fin. včas 
Návrh na  usnesení : MZ schvaluje  poskytnutí bezúročné půjčky FC 
                     Kuřim ve výši 170.000,-Kč na dobu cca 1 roku 
Hlasováno o návrhu  : pro 14 
Dr.Holman - vzdálen 
 
3. Předpis o převodu peněz 
Dr.Poledňák - návrh  na změnu, čl. II. odst.  c) starosta pozdrží 
(zkrátí  -  vyškrtnout),  v  případě  hrubého  a  neomluvitelného 
neplnění funkce - vyškrtnout 
p.Herman -  dotaz,  zda  i  omluvená  účast  na  jednání MZ bude 
            považována za hrubé a neomluvitelné neplnění funkce 
Dr.Poledňák - můžeme diskutovat nad konkrétním skutkem 
Ing.Jarušek - přip., že odst. c)  čl. 2 po škrtech  dostává jiný 
              smysl, navrhuje změnit slovosled .."starosta města 
              pozdrží na návrh Městské  rady nebo předsedy komise 
              převod finančních prostředků" 
Dr.Holman  -  nikdo z nás se  o tyto peníze nijak zvlášť neucházel, 
              nikdo z nás by neměl mít právo hodnotit, buď nikomu 
              nic, nebo všem "obolus" 
p.Zejda    -  přip.,  že načatá  diskuse ztrácí  smysl, předkládejme 
              konkrétní návrhy 
p.Herman   -  opětovný dotaz, zda   omluvená účast na zasedání MZ je 
              hrubé a neomluvitelné neplnění funkce? 
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Dr.Poledňák - ten kdo chyběl, odměnu nedostane 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje předpis  o převodu  peněz dle 
                      přílohy se změnami 
Hlas o upraveném znění předpisu  : pro    10 
                                   proti   0 
 
                                   zdrž.   4 
V 18,25 přestávka 
V jednání pokračováno v 18,50 hodin 
 
Odměny členům zastupitelstev v obcích : 
Ing.Jarušek navrhuje vyplatit odměnu všem členům MZ za 6 měsíců v 
plné výši 
Hlasováno o návrhu Ing.Jaruška 
Návrh na usnesení : MZ schvaluje  převod peněz dle předpisu MZ ze 
dne 30.6.1997 za I. a II. čtvrtletí 1997 s upravenou změnou 
Hlas. o návrhu Ing.Jaruška : pro   13 
                             zdrž.  1 
                             proti  1 
Převod jako celek :  s tímto doplněním : pro 14 
 
 
4. EKOAUDIT Brno spol.s.r.o. 
5. Kuřim - AMP Galvanovna - veřejné projednání 
V písemném materiálu zasláno  "Souhlasné stanovisko" spol. s.r.o. 
EKOAUDIT Brno z června 1997 
Ing.Růžička - jsou připomínky k souhlasnému stanovisku? 
p.Herman    - je vhodné veřejné projednání konat v zas. místnosti 
              MěÚ (místnost malá) 
Dr.Holman   - bude stačit, zájem veřejnosti není zas až tak velký 
Ing.Jarušek - přip.  k bodu  34 -  výsledky dostávat  průběžně po 
              kontrolách   vnějších,  vnitřních,   ne  pouze  při 
              havárii  - to  je už  pozdě, šlo  mi o principielně 
              jiný přístup 
Ing.Růžička - 15.7.97 - veřejné projednávání, souhrnné stanovisko 
              orgánu  nemáme  k  dispozici,  zástupce  města bude 
              iniciovat,  aby v  bodě 34  byla přip.  Ing.Jaruška 
              zapracována 
Dr.Poledňák podal informaci z jednání s AMP,kde byla projednávána 
záležitost stanoviska  města, příslib -  poskytnout půjčku, která 
by byla  hrazena ekvivalentně k  výnosům, vztahy se  vyrovnávají, 
návrh  půjčky  by  měl  přijít  v  nejbližších  dnech. 
Ing.Jarušek  -  co  nám   brání,  abychom  přehodnotili  zamítavé 
                stanovisko města ? 
Ing.Novotná  -  začátek  jednání  s  AMP  vstřícný nebyl, v tisku 
                probíhají  informace, které  poškozují zájmy AMP, 
Dr.Poledňák  -  navrhuje do 15.7. zachovat mlčení, vyčkat,  s čím 
                druhá  strana  přijde.  15.budeme  posuzovat, zda 
                druhá strana plní slovo 
 
Ing. Růžička předkládá návrh na usnesení : 
MZ předběžně souhlasí  s přijetím půjčky ve výši  3,5 mil., Kč od 
AMP 
p.Herman    - navrhuje doplnit systém splátek 
Ing.Novotná - lepší bude schválit toto až ve fázi smlouvy 
Ing.Růžička - bere zpět návrh usnesení 
Návrh  na usnesení  : MZ  bere na  vědomí návrh  stanoviska firmy 
EKOAUDIT  Brno, spol.s.r.o.  - AMP  galvanovna a  bere na  vědomí 
veřejné projednání obsahu posudku akce Kuřim - AMP Galvanovna 
Hlasováno o návrhu usnesení :  pro 15 
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6.  Koncepce rozvoje  podmínek pro  sport a  tělovýchovu ve městě 
Kuřimi 
Materiál včetně fotodokumentace předkládá Dr.Holman 
Dr.Holman - objasnil - dvě sportovní centra - Tyršova - sokolovna 
            hřiště na stadionu, dále Podlesí. 
            Přiklání se k tomu, materiál podrobit další diskusi, 
            dnes ještě neschvalovat. 
            Studie vznikla z popudu MěÚ,  je o tom, co by všechno 
            mohlo  být.  Otázkou  je,  jaké  jsou  naše možnosti, 
            potřeby 
p.Zejda  -  pochválil  Dr.Holmana   za  předložený  a  zpracovaný 
            smysluplný    materiál,     vyslovuje    Dr.Holmanovi 
            poděkování 
Dr.Holman - nebrat na vědomí, pracujme s tímto materiálem 
p.Zejda   - anylitycká  část  vyčerpávající,  doporučuji,  aby to 
            prošlo  komisí  výstavby  a   fin.  komisí  -  jejich 
            vyjádření 
p. Zejda  - ke kritice Dr.Holmana ke zprac. studii - smysl studie 
            asi  nepochopen,  ta  je  zpracována dosti velkoryse, 
            členové   komise  se   na  tvorbě   studie  podíleli, 
            vycházelo  to   z   přesného   zadání.Nevím,  jak  se 
            projednávalo se  sportovními oddíly. Smyslem bylo mít 
            k  dispozici koncepční materiál. Studie účel splnila. 
p.Herman -  ke koncepci Dr.Holmana -  dotaz k navrhovanému řešení 
            likvidace běžecké  dráhy 
p.Zejda  -  opět projektujeme, nechejme  si čas dva měsíce, dílčí 
            připomínky neřešme na MZ 
Dr.Holman - navrhuje  svolat  jednání  kolem "Koncepce",  kdo má 
            zájem, nechť se účastní 
Ing.Jarušek - navrhuje  doplnit o  pár drobností,  které chybí - 
            v  názvu  "Koncepce...  tělovýchovu  a  rekreaci...", 
            zahrnout  i  prostory  pro  děti  předškolního  věku, 
            podchytit  myšlenku pěší  a cyklistické  stezky podél 
            Kuřimky, porovnat  s územním plánem  do jaké míry  to 
            s ním ladí, koriguje 
Dr.Holman - navrhuje  materiál  zaslat  k   projednání  fin  a 
            stav.komisi, přizvat k projednání veřejnost 
Herman Ladislav - (veřejnost)  - zdůraznil nezastupitelsnou úlohu 
            malých  plácků   -  viz  Malá   Česká,  zainteresovat 
            i občany z okolí 
Mudroň Štefan - (veřejnost) dotaz, zda v ul. Na Královkách - bude 
            obnoveno hřiště, dnes "psiště" - co s tím ? 
Dr.Holman - nestačím na zprac. koncepce dětských hřišť, sám se do 
            toho nepouštím, vyzývá k pomoci 
Ing.Jarušek - techn.přip.  -  dětské   hřiště  mohou  být   se 
            sportovišti propojena 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  odkládá  projednání  koncepce rozvoje 
podmínek pro sport a tělovýchovu  a rekreaci v Kuřimi do příštího 
jednání a vyslovuje uznání předkladateli 
Hlasováno  o návrhu : pro 15 
 
7. Nabídka nástěnných kalendářů 
Dr.Poledňák   - navrhuje využít reprodukce p. Zábranského, suma 
                15.433,- Kč, 
Dr.Dvořáčková - dotaz na využití, v nákupu vidí plýtvání penězi 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje objednávku  50 ks  nástěnných 
                      kalendářů  na  rok  1998  s  reprezentačním 
                      potiskem 
Hlasováno  o návrhu usnesení : pro     5 
                               proti  10 Návrh nebyl přijat 
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8. Výstavba bytových domů za objektem MěÚ 
 
Dr.Poledňák - vysvětlil komplikovanou situaci s pozemkem 
Ing.Růžička - dotaz, zda SO MěÚ nemůže věc zajistit 
Dr.Poledňák - připouští, že navržený postup nemusí přinést úspěch 
Ing.Němec podává pozměněný návrh, se kterým Dr.Poledňák souhlasí: 
MZ schvaluje  uzavření smlouvy s  adv. kanceláří JUDr.Padrnose  - 
sjednání práva výstavby byt. domů  za úřadem - v případě kladného 
výsledku  25.tis. Kč,  při neúspěchu   15 tis.  Kč s  termínem do 
30.9.1997 
 
Dr.Holman   - dotaz, co se ve věci zadrhlo, co je třeba uspíšit? 
Ing.Růžička - objasnil  situaci,  připustil, že  není  vyčerpána 
              kapacita MěÚ 
Doskočil Břetislav (veřejnost)  - podivuje se nad postupem města, 
              jeden dopis bez dalších urgencí nic neřeší 
Dr.Poledňák - nevedeme  spor,  nutno  zjistit,  jaká  je  vůle, 
              zasílání dalších dopisů nemá smysl 
Ing.Růžička - na  MěÚ zřízen právní odbor ,  navrhuje v předmětné 
              záležitosti    pověřit    jednáním    tento   odbor 
              a v případě úspěchu pracovníka odměnit 
Dr.Holman   - už  celou  dobu  se  toto  mělo dít, že to úřad 
              nedělal, je chyba, síly na úřadě pro to snad jsou 
Hlasováno o protinávrhu Ing.Němce : 
pro     8 
proti   4 
zdrž.:  3  Návrh nebyl přijat 
Vzhledem   k  tomu,   že  nebylo   přijato  navrhované  usnesení, 
záležitost bude řešena prostřednictvím právního odboru MěÚ. 
 
 
9.Žádost o  stanovisko MZ k  odvolání stavební firmy  Ing.Martin 
Jaskulka - JM ze dne 26.5.1997 
Návrh na usnesení : 
Ing.Růžička - v komentáři popsáno 
Dr.Holman   - dotaz, zda  Ing.Jaskulka st.vystupuje jako člen stav. 
              komise, jako odborník,  nebo jako zástupce postižené 
              firmy 
Ing.Růžička - jako zástupce postižené firmy 
Dr.Holman   - Ing.Jakulka viní MěÚ z  nekvalitní komunikace s ním, 
              nemám důvod měnit názor,  žádám vysvětlení 
Dr.Poledňák - vysvětlil předmětnou záležitost 
Dr.Holman   - velmi nepříjemná věc, má být nové výběrové řízení? 
Dr.Poledňák - ne, Ing.Jaskulka  neodpovídal na dotazy, není důvod 
              měnit zakázku 
Ing.Jarušek - nedělám   advokáta   p.   Jaskulkovi,  bohužel   se 
              nedostavil na  dnešní jednání, informuji  o tom, co 
              vím.   Viděl   jsem   korespondenci   mezi   městem 
              a  p.Jaskulkou. Ing.Jaskulka  měl doložit  "výrobní 
              kalkulaci"  - to  po  něm  nikdo nemůže  chtít. Byl 
              upomínám o  výrobní kalkulaci, vyzván  k předložení 
              smlouvy,  zároveň  mu  bylo  sděleno,  že  se  stal 
              vítězem   výběrového  řízení.   Dostával  z   úřadu 
              zmatečné a protichůdné informace. 
p.Herman    - navrhuji ukončit diskusi, MZ již rozhodlo 
K předloženému materiálu nebylo přijato usnesení. 
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Ing.Novotná  - inf.  - v  min. týdnu  valná hromada  SIŠ -  změna 
               názvu,  předmětem  bylo   zejména  schvál.  účetní 
               uzávěrky za rok 1996.Účetní závěrka byla schválena 
               všemi   zúčastněnými  -   zisk  185. tis. Kč. Bylo 
               odsouhlaseno, že bude ponechán na krytí příp. inv. 
               nákladů. Bližší informace - mat. jsou k dispozici. 
 
Dr.Holman - vrátil se k  mediální záležitosti, dotýká se mi jedna 
            věc, v polemice se starostou se objevila klíčová věc, 
            v  článku  jsem  napsal,  že  starosta  bez vědomí MZ 
            podepsal  smlouvu s  AMP.  O  tom se  dá polemizovat. 
            O  čem  polemizovat  nelze,  zdali  ta  smlouva  byla 
            předmětem  projednání  v  MZ   -  tvrdím  že  nebyla, 
            starosta  uvádí,  že  smlouva   v  plném  znění  byla 
            předmětem schvalování v MZ.  Byl bych rád, abychom si 
            věci objasnili. 
            Jaké další  názory a souvislosti se  z toho vyvozují, 
            nechám na každém z nás.  Smlouva nebyla v plném znění 
            předmětem  schvalování v  MZ, ani  v neúplném  znění, 
            nebyla předložena vůbec. Ať  pan starosta něco řekne. 
Ing.Růžička - na  základě smlouvy  o smlouvě  budoucí ,  že bude 
            smlouva  o odprodeji  pozemku AMP  městu projednávána 
            v řádném  termínu jednání MZ,  byl připraven materiál 
            pro MZ  včetně návrhu smlouvy. Pro  členy MZ byl však 
            odeslán jen komentář k uvedenému bodu. Jen málo smluv 
            bylo  rozesláno a  byl to  standartní postup přípravy 
            materiálů MZ. Šikovnost toho kdo zpracovával návrh ve 
            spolupráci s SO a  nešikovnost moje, že jsem podcenil 
            zmínku  o  budoucí  komunikaci  a  smlouvu nerozeslal 
            v  materiálech  v  plném  znění  mi  připravilo horké 
            chvíle.  Vycházel  jsem  totiž  zcela  automaticky ze 
            všech předchozích materiálů o závazku projednaném již 
            dříve.  Smlouvu  jsem  nepodepsal  bez  vědomí MZ. Do 
            plného  znění  smlouvy  bylo  možné  při  jednání  MZ 
            nahlédnout a proti znění smlouvy se ohradit. 
Dr.Holman - neříkal  jsem, výkup  křižovatky za  100,- Kč, nikde 
            nebyla zmínka,  že město komunikaci  vybuduje, na tom 
            trvám.  Žádám,  nechť  pan  starosta  řekne,  že není 
            pravda, že tato smlouva  byla v plném znění předmětem 
            schvalování v MZ. 
Ing.Růžička -  v materiálech rozeslána kopie  smlouvy nebyla, tak 
            aby   ji  každý   měl  před   očima.  Mohl  vzniknout 
            požadavek,  chci ji  vidět, hovořilo  se nekonkretně. 
            Chci  se omluvit,,  jestli  jste  měli pocit,  že Vás 
            obcházím. 
Dr.Holman - chci, aby bylo řečeno, že v MZ smlouva nebyla 
p.Herman  - tady  jde o  to, že  někteří členové  MZ si myslí, že 
            jestliže  neprosadí svůj  názor, musí  ho roztahovat, 
            rozmazávat,  komunikace  skončila,  je  tady  problém 
            galvanovny, soustřeďme se tam 
Dr.Holman - je to pravda nebo ne, pane starosto, řekněte to tady! 
Ing.Růžička -  opakuji, SO měl  smlouvu připravenu, smlouva  měla 
            být  rozeslána,  v   tom  jsme  podcenili  dostatečné 
            ventilování problému. Potěším  dr.Holmana, v polemice 
            s ním budu pokračovat 
Ing.Brabec - dotaz,  proč se staví most přes  Bělčský potok? 
             Připomínka k týmu poradců  starosty - není dobrý. je 
             třeba  vytvořit  kvalitní  tým  -  nejdůležitější je 
             koncepční řešení. 
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Ing.Růžička -mohu oponovat,  po  odborné  stránce bylo  vždy vše 
             dostatečně ošetřeno, nehovořím  o právním věci, tuto 
             jsem podcenil. 
p.Zejda    - nepochopil  jsem  otázku  poradců,  od  tohoto  jsou 
             projektanti, nemůže  to ošetřit skupina  poradců,, to 
             je nesmysl. 
 
V 20,15 se vzdálil Dr.Poledňák 
 
Ing.Růžička seznámil přítomné s  odvoláním Ing. Brabce proti usn. 
MR o jeho odvolání z komisí 
p.Múčková  - přečetla  protest proti  odvolání Ing.  Brabce, MR o 
             odvolání rozhodla v omezeném složení 
Dr.Holman  - jednalo  se  o  legitimní  hlasování, MZ nepřísluší 
             zasahovat,  rada  si   může  rozhodnout,  koho  chce 
             v komisi  mít či ne  - tak to  přece v politice  je, 
             druhý orgán do toho nemůže mluvit. 
Ing.Brabec - mrzí  mě,   že  tady  Dr.Poledňák  není?  Navrhuje 
             projednání odročit,  až tady Dr.Poledňák  bude. Jsou 
             souzeny názory, ptám se,  je prospěch MR něco jiného 
             než   prospěch  MZ   nebo  většinového   záměru  MZ, 
             o prospěchu města se zde vůbec nehovoří. To je obraz 
             přístupu - 2 x mě  bylo odňato slovo při jednání MZ. 
             Umělý zájem  skupinky občanů, to co  říká Dr. Holman 
             - moudré zastupitelstvo nestaví byty pro své poddané 
             ale otevírá aktivity... 
             Žádám o  posečkání, až bude  přítomen  Dr. Poledňák 
Dr.Holman  - koho  si MR  za své  poradce volí,  je to  její věc, 
             zaznívá  zde,   že  se  v  dnešní   době  za názory 
             neupaluje. Nebyl jste  uvězněn, děti mohou studovat, 
             nebylo Vám činěno jiné další příkoří, kromě toho,že 
             jste byl z komise odvolán, To se děje za názory. 
             Za   názory   se   odvolávají  náměstci,   ministři, 
             v dnešní době se odvolává ale neperzekuuje se. 
             Nechci hodnotit, jak  jste  byl dovolán, jaké osobní 
             spory mezi Vámi a Dr.Poledňákem máte. 
Ing.Brabec - k Dr. Holanovi -  zpochybňujete  drobnost, že proti 
             rozhodnutí  MR je  možno se  odvolat k  MZ 
Ing.Novotná - hlasovala jsem proto,  aby se takto  stalo, i dnes 
             bych takto hlasovala, těžko by se dalo nařídit radě, 
             aby měla někoho, koho nechce. 
Ing.Krupica -i v jiných městech  se takto s penězi nakládá, pouze 
             vašim šťouráním to dopadlo tak, jak dopadlo. 
Ing.Brabec  -doložte, že takovýto postup je obdobný i jinde 
Ing.Růžička -záležitost se odkládá 
 
p.Mudroň    -kritika  na  adresu  p.  Kadlece,  který  v kabelové 
             televizi zpochybnil  podpisy na stížnosti  občanů na 
             výstavbu   podkrovních   bytů   prováděných   firmou 
             Štrajt-Muselík  (údajně 6 stejných podpisů) 
p.Kadlec    -řekl jsem - "dle svého názoru" je 6 stejných podpisů, 
             mluvil jsem za sebe, nikoliv za město 
Ing.Růžička -přerušil diskusi, p.Kadlecovi bylo doporučeno, aby se 
             zdržel  osobních  komentářů,  které jsou  zavádějící, 
             reprodukováno   vlastní  tvorbou   může  znít  závěr 
             projednávané věci trochu jinak 
Herman Ladislav  (veřejnost)- na radnici  by si měli  vážit toho, 
             kdo  chce pro  obec pracovat.  Proč by  nemohli být 
             členy komisí lidé z opozičních stran? 
Dr.Holman  - toto nelze chápat jako politickou záležitost 
             Sám jsem hlásal, ať KRK  je celá opoziční 
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Ing.Jarušek -názorů  Ing. Brabce si  vážím, je schopný  a  férový 
             člověk,  nemělo  se  s  ním  takto  jednat, někdo se 
             schovává za většinový záměr zastupitelstva. 
             Bylo  by  k  užitku,  aby  komise  byly  složeny  ze 
             zástupců různých stran - věci by se daly předjednat, 
             na stůj by přišly již vyřešené 
Ing.Jarušek - dotaz na šíři chodníku 2,10 m , buduje se š. 1,50 m 
              - proč  se toto děje,  na co komise  zasedají, když 
              při realizaci se děje něco jiného, jako člen komise 
              si připadám zbytečný. Požaduji písemné vysvětlení k 
              výstavbě chodníku 
 
p.Kříž      - informace   2.6.1997  na   usn. úvěrová  smlouva  s 
              Čs.spořitelnou - dnes podepsáno  - vzato  na vědomí 
              (14,6%) 
 
p.Mudroň    - dotaz ohledně rozestavěné MŠ na ulici Zahradní 
Dr.Holman   - neznáme   uplatnění,   původní   záměr   vylučuje 
              demografický vývoj,  nová školka zatím  není třeba. 
              Řešení: prodat nebo najít uplatnění 
Ing.Růžička - je zpracováván znalecký posudek stavebního díla 
p.Mudroň    - dotaz, kam se podávají stížnosti na p.Štrajta 
p.Doskočil  - poděkoval  MěÚ  za  zajištění  pořádku  po půdních 
              vestavbách, dotaz, co bude s objektem bývalého MěÚ 
Ing.Růžička - spořitelna část objektu nabízí k odprodeji 
Jiří  Brabec- inf.  -  Zlobice  vychází  naposledy, dále až po 
              prázdninách 
            - ul.Legionářské (pod penzionem U mostu) - není vidět 
              přes živý plot 
            - dotaz, kdy vyjde kniha o Kuřimi 
            - Dr.Pikula  -  ÚP   je  vylhaný,  nedostal  odpověď  - 
              komunikace 
Dr.Holman   - k dotazu Dr.Pikula - materiál je u Ing.Hadlače 
p.Zejda     - dopis Dr.Pikuly je součástí stanoviska města k ÚP 
Ing.Růžička - kniha  v  tiskárně,  176  stran, v polovině srpna 
              k distribuci. 
Dr.Holman   - pochválil a poděkoval  starostovi za přípravu  knihy 
              a její vydání (zejména v konečné fázi) 
p.Mudroň    - co s pozemkem firmy Tulek na náměstí l.května ? 
Ing.Růžička - p.Tulek nabídl po sporu se spořitelnou městu, že by 
              část pozemku  městu odprodal, čímž  by se vytvořily 
              podmínky pro  výstavbu nové radnice.  Zatím je toto 
              v pozici jednání 
Ing.Jarušek - vzdává  se členství  v komisi  kulturní pro  velké 
              zaneprázdnění 
p.Múčková   - interpelace  týkající  se  komunikace  ( doc. Novák 
              sliboval,  že Voj.stavby  dají do  pořádku silnici, 
              propadený  mostek, jámy  po kolena,  kdo to vyřeší 
              a jak, cesta není umytá ...) 
Ing.Růžička - do  30-ti  dnů  pí.  Múčková  obdrží  odpověď  na 
              interpelaci 
 
Rekapitulace usnesení : přednesl Ing.Krupica 
 
 
1107/1997  MZ  schvaluje  změnu  usn.  MZ  č.  4/96  z  29.1.1996 
     a souhlasí s odprodejem  pozemku parc.č. 1012 k.ú.Kuřim (dle 

     EN)  ve  výměře  119  m2  panu  Jaroslavu Martinkovi, Kuřim, 
     Jánská  427  za  cenu  50,-Kč/m2  pozemku  +  náklady  + daň 
     z převodu nemovitosti 

                              - # - 
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1108/1997  MZ schvaluje  odprodej pozemku  parc.č. 2733 k.ú.Kuřim 

     o výměře  114 m2 manž.Pokorným, Kuřim,  Zámecká 1066 za cenu 
     40,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu nemovitosti 
 
 
1109/1997   MZ   schvaluje   odprodej   pozemku  parc.č.  2086/17 

     k.ú.Kuřim  ve  výměře  1603  m2  p.  Trubákovi dle nového GP 
     zak.č. 1054-140/97  z 23.5.1997 za cenu  300,- Kč/m2 pozemku 
     s tím,  že z ceny  za pozemek bude  odečtena částka uhrazená 
     p.Trubákem za veř.osvětlení a komunikaci ve výši 71.683,- Kč 
 
 
1110/1997  MZ  schvaluje  dodatečné  zařazení stavby "Prodloužení 
     veřejného vodovodu v ulici Na vyhlídce v k.ú.Kuřim" do plánu 
     investic města v limitu do 60  tis. Kč, a její realizaci dle 
     vodoprávního povolení č.j. ŽP 2110/97 - No ze dne 26.3.1997, 
     vč. smlouvy o převodu této stavby do majetku Města Kuřimi 
 
 
1111/1997 MZ ruší usnesení MR 189/97 ze dne 22.4.1997 
 
 
1112/1997  MZ bere  na vědomí  výsledky hospodaření  města Kuřimi 
     k 31.3.1997 
 
 
1113/1997 MZ schvaluje výstavbu komunikace k MŠ Zborovská 
 
 
1114/1997 MZ  bere na vědomí  doplnění seznamu investičních  akcí 
     roku 1997 dle usn. MR č. 279/97 ze dne 17.6.1997 
 
 
1115/1997 MZ schvaluje výstavbu jednoho obecního podkrovního bytu 
     na  objektu Jungmannova  863 a  864 a  způsob realizace  dle 
     důvodové   zprávy,  k   tomuto  účelu   schvaluje  odkoupení 
     projektové  dokumentace od  p. Břetislava  Beneše, Předměstí 
     43, Svojanov za 17.100,- Kč. 
 
 
1116/1997 MZ schvaluje  plán jednání MR a MZ  na II.pololetí roku 
     1997 dle upřesněných termínů 
 
 
1117/1997 MZ  schvaluje poskytnutí bezúročné  půjčky FC Kuřim  ve 
     výši 170.000,-Kč na dobu cca 1 roku 
 
 
1118/1997  MZ schvaluje "Předpis o  převodu peněz" dle přílohy se 
     změnami 
 
 
1119/1997  MZ  schvaluje  převod  peněz  dle  předpisu  MZ ze dne 
     30.6.1997 za I. a II. čtvrtletí 1997 s upravenou změnou 
 
 
 
1120/1997 MZ bere na vědomí  návrh stanoviska Firmy Ekoaudit Brno 
     spol.  s.r.o.  -  AMP  Galvanovna  a  bere na vědomí veřejné 
     projednání posudku Galvanovny AMP 

                              - # - 
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1121/1997  MZ odkládá  projednání koncepce  rozvoje podmínek  pro 
     sport, tělovýchovu  a rekreaci v  Kuřimi a vyslovuje  uznání 
     předkladateli 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti přednesených usnesení : pro 14 
 
Jednání MZ zakončil starosta  v 21,25 hodin. 
 
 
V Kuřimi  2. 7.1997 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                            starosta 
 
 
 
 
                   S E Z N A M    P Ř Í L O H 
 
 
1. Pozvánka 
2. Písemná omluva MUDr. Klírové 
3. Majetkoprávní úkony 
4.    -"-              - revokace usn. MR č. 189/97 z 22.4.1997 
5. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31.3.1997 
6. Doplnění investičních akcí v r. 1997 
7. Program jednání MR a MZ ve II.pololetí 1997 
8. Poskytnutí bezúročné půjčky FK Kuřim 
9. Předpis o převodu peněz, Odměny členům zastupit. v obcích 
10.Příkaz k převodu peněz dle Předpisu MZ Kuřimi ze dne 30.6.1997 
   za I. a II. čtvrtletí 1997 
11.Ekoaudit  Brno,  spol.  s  r.o.  -  souhlasné stanovisko AMP - 
   Galvanovna 
12.Kuřim - AMP Galvanovna - veřejné projednání 
13.Koncept  rozvoje podmínek  pro sport  a tělovýchovu  ve městě 
   Kuřimi 
14.Nabídka nástěnných kalendářů na rok 1998 
15.Výstavba  bytových  domů  za  objektem  MěÚ  -  smlouva s adv. 
   kanceláří JUDr.Padrnose 
16.Žádost o  stanovisko MZ k  odvolání stavební firmy  Ing.Martin 
   Jaskulka - JM ze dne 26.5.1997 
17.Návrh usnesení přijatých na jednání MZ dne 30.6.1997 
18.Prezenční listina 
 
 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
Ing.Jaromír  N ě m e c                 Květoslava   M ú č k o v á 

                              - # - 



 
 
 
 
 
 
 
 

Město Kuřim - správní odbor 
 
 
 
 
Věc : Interpelace pí. Múčkové 
 
 
Titl. 
Ing. V e s e l ý 
tajemník MěÚ 
 
 
 
 
 
     Interpelace se  týká komunikace k AMP  (doc. Novák sliboval, 
že Vojenské  stavby dají komunikaci  do pořádku, nic  se neděje - 
propadený mostek, jámy po kolena, cesta není umytá a pod.). 
 
     Pí. Múčková žádá o odpověď kdo a kdy dá vše do pořádku. 
 
 
 
V Kuřimi,  2. 7.1997 
 
Za správnost výpisu : Němcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              - # - 



 
M ě s t o    K u ř i m 
 
 
                         U S N E S E N Í 
 
     přijatá na jednání MZ čís.07/97, konaném dne 30.6.1997 
----------------------------------------------------------------- 
usnesení číslo : 
 
1107/1997  MZ  schvaluje  změnu  usn.  MZ  č.  4/96  z  29.1.1996 
     a souhlasí s odprodejem  pozemku parc.č. 1012 k.ú.Kuřim (dle 

     EN)  ve  výměře  119  m2  panu  Jaroslavu Martinkovi, Kuřim, 
     Jánská  427  za  cenu  50,-Kč/m2  pozemku  +  náklady  + daň 
     z převodu nemovitosti 
 
1108/1997  MZ schvaluje  odprodej pozemku  parc.č. 2733 k.ú.Kuřim 

     o výměře  114 m2 manž.Pokorným, Kuřim,  Zámecká 1066 za cenu 
     40,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu nemovitosti 
 
1109/1997   MZ   schvaluje   odprodej   pozemku  parc.č.  2086/17 

     k.ú.Kuřim  ve  výměře  1603  m2  p.  Trubákovi dle nového GP 
     zak.č. 1054-140/97  z 23.5.1997 za cenu  300,- Kč/m2 pozemku 
     s tím,  že z ceny  za pozemek bude  odečtena částka uhrazená 
     p.Trubákem za veř.osvětlení a komunikaci ve výši 71.683,- Kč 
 
1110/1997  MZ  schvaluje  dodatečné  zařazení stavby "Prodloužení 
     veřejného vodovodu v ulici Na vyhlídce v k.ú.Kuřim" do plánu 
     investic města v limitu do 60  tis. Kč, a její realizaci dle 
     vodoprávního povolení č.j. ŽP 2110/97 - No ze dne 26.3.1997, 
     vč. smlouvy o převodu této stavby do majetku Města Kuřimi 
 
1111/1997 MZ ruší usnesení MR 189/97 ze dne 22.4.1997 
 
1112/1997  MZ bere  na vědomí  výsledky hospodaření  města Kuřimi 
     k 31.3.1997 
 
1113/1997 MZ schvaluje výstavbu komunikace k MŠ Zborovská 
 
1114/1997 MZ  bere na vědomí  doplnění seznamu investičních  akcí 
     roku 1997 dle usn. MR č. 279/97 ze dne 17.6.1997 
 
1115/1997 MZ schvaluje výstavbu jednoho obecního podkrovního bytu 
     na  objektu Jungmannova  863 a  864 a  způsob realizace  dle 
     důvodové   zprávy,  k   tomuto  účelu   schvaluje  odkoupení 
     projektové  dokumentace od  p. Břetislava  Beneše, Předměstí 
     43, Svojanov za 17.100,- Kč. 
 
1116/1997 MZ schvaluje  plán jednání MR a MZ  na II.pololetí roku 
     1997 dle upřesněných termínů 
 
1117/1997 MZ  schvaluje poskytnutí bezúročné  půjčky FC Kuřim  ve 
     výši 170.000,-Kč na dobu cca 1 roku 
 
 
1118/1997  MZ schvaluje "Předpis o  převodu peněz" dle přílohy se 
     změnami 
 
 
1119/1997  MZ  schvaluje  převod  peněz  dle  předpisu  MZ ze dne 
     30.6.1997 za I. a II. čtvrtletí 1997 s upravenou změnou 
 

                              - # - 
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1120/1997 MZ bere na vědomí  návrh stanoviska Firmy Ekoaudit Brno 
     spol.  s.r.o.  -  AMP  Galvanovna  a  bere na vědomí veřejné 
     projednání posudku Galvanovny AMP 
 
 
1121/1997  MZ odkládá  projednání koncepce  rozvoje podmínek  pro 
     sport, tělovýchovu  a rekreaci v  Kuřimi a vyslovuje  uznání 
     předkladateli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Vladislav Růžička                  RNDr. Igor Poledňák 
         starosta                            zástupce starosty 


