
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                Z Á P I S   č. 09/97 
 
          ze zasedání Městského  zastupitelstva v Kuřimi konaného 
dne 25.8.1997 v obřadní síni MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni :   ing.arch.V.Růžička - starosta 
             RNDr.I.Poledňák    - zástupce starosty 
             J.Herman,  PaedDr.D.Holman,  ing.arch.M.Janča, 
             ing.A.Jarůšek,  MUDr.Z.Klírová,  ing.J.Marek, 
             K.Múčková, ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník, 
             ing.M.Krupica, ing.J.Němec, MUDr.M.Dvořáčková 
             ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni :   H.Krejčí, J.Kobzinek, 
 
     Starosta zahájil jednání MěZ  v 17.05 hodin, úvodem přítomno 
12 členů MZ. 
     Za ověřovatele  zápisu navrženi Ing.M.Krupica  a Dr.Ing.Jiří 
Marek. 
     Hlasováno o návrhu : pro většina 
Do návrhové komise navrženi Mgr.J.Zorník a Ing.J.Němec. 
     Hlasováno o návrhu : pro většina 
 
Zápis z předchozího jednání MZ byl ověřen s připomínkou. 
 

Program :  1) Majetkoprávní úkony 
                  2) Výsledky hospodaření města k 30.6.1997 
                  3) Zámek Kuřim 
                  4) Vyhlášky města 
                     - O tržním řádu 
                     - O poskytování půjček na bytovou výstavbu 
                     - O fondu rozvoje bydlení 
                     - O bytech v majetku města 
                  5) Koncepce  rozvoje   podmínek  pro  sport  a 
                     tělovýchovu v Kuřimi 
                  6) O povodni a Lobodicích 
                  7) Pomoc krajanům v Kazachstánu 
                  8) Různé 
 
     Hlasováno o návrhu programu : pro 12 - schváleno 
 
 

1. Majetkoprávní úkony 
 
1.1.  Manž.  Fridrichovi,  Brno,  Filkukova  25  - odprodej části 
      pozemku parc.č. 1080 k.ú.Kuřim 
Městská  rada Kuřimi  schválila záměr  na adresný  odprodej části 
pozemku  parc.č.  1080  k.ú.Kuřim  o   výměře  cca  80  m2  manž. 
Fridrichovým,Brno, Filkukova  25 ke zřízení  okrasné předzahrádky 
u svého RD. 
Záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. 
J.Herman - nepočítá ÚP s výstavbou  obslužná komunikace v místě 
           této cesty? 
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Dr.Poledňák  -  záměr  žadatelů  nevylučuje  v budoucnosti stavbu 
           komunikace (zarovnává se hranice parcel). 
Návrh na  usnesení : 
1127/97  -  MěZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku parc.č. 1080 

     k.ú.Kuřim  o  výměře  cca  80  m2  manž.Fridrichovým,  Brno, 
     Filkukova  25  ke  zřízení  okrasné  předzahrádky  za  cenu 
     100,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu nemovitosti 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
 
1.2. Pronájem  nebytového prostoru č. 1116/9  v Kuřimi, Bezručova 
     čtvrť 
Pan  Zbyňěk   Janda  požádal  o  ukončení   náj.  vztahu  dohodou 
z rodinných  a  zdrav.důvodů. MěR  vyhlásila  veřejnou nabídku na 
pronájem  uvolněných  prostor.  Ve 30-ti  denní  lhůtě zveřejnění 
záměru byly podány následující nabídky : 
 
1. TECHNOMAR, s.r.o.-  firma  v  současné době  provozuje obchod 
   drogerie, barvy,  laky v objektu  (stánek na ul.  Bezručova). 
2.  DENVER-GROUP,  Pavel  Havlíček,  Školní  1,  Moravská Třebová 
    - nabízí prodej levného textilu z dovozu. 
3. Miroslava  Romanová, V brance  298, Veverská Bítýška  - prodej 
   obuvi, textilu a kožené galanterie. 
4. Jitka Jamborová, Kuřim, Otevřená 1274 - prodej obuvi, textilu, 
   bytových doplňků, potřeb pro domácnost. 
Správní  odbor  navrhuje  uvolněné  prostory  využít  k původnímu 
     účelu, t.j. jako prodejnu drogerie,  barvy, laky. 
Diskuze: 
Dr.Holman  -  anketou  jsem  se  obrátil  na  cca  200 domácností 
           s dotazem,  o jaký sortiment  mají v uvedené  prodejně 
           zájem.  Největší  zájem  byl  o  prodejnu obuvi, těsně 
           následovala  drogerie, nejmenší  zájem byl  o prodejnu 
           textilu. Navrhuje pronájem p. Jitce Jamborové - prodej 
           obuvi. 
Ing.Němec navrhuje firmu Technomar s.r.o. (p.Slepánek). 
Zástupce  p.Romanové -  bylo  nám  bývalým nájemcem přislíbeno že 
           budeme  moci  pokračovat  v  nájmu.  Vložili  jsem  do 
           vybavení obchodu cca 70 tis.Kč. 
Dr.Poledňák - co znamená, že Vám bylo přislíbeno? 
Zástupkyně p.Romanové  - smlouva, kterou  s námi uzavřel  p.Janda 
           nevylučovala získání obchodu do pronájmu. 
Dr.Poledňák - p.Jandovi nebylo ze  strany MěÚ příslíbeno, že bude 
           mít slovo při rozhodování o novém nájemci. 
Krátká diskuze Dr.Holmana s p.Slepánkem. 
Ing.Růžička preferuje firmu Technomar. 
 
Hlasováno o  pořadí, v jakém bude rozhodováno o dvou předložených 
     návrzích,  (nabídky  2  a  3  žádný  z  členů zastupitelstva 
     nepředložil k hlasování). 
     - o prvním pořadí p.Jamborová:  pro 3 - neschváleno 
     -  o prvním pořadí fy Technomar: pro 9 - schváleno 
 
Pan  Slepánek  je  ochoten  se  s  p.Jamborovou  domluvit na fin. 
     vyrovnání za zařízení, které bude užívat. 
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Návrh na usnesení : 
1128/97 - MZ schvaluje pronájem  nebytového prostoru č. 1116/9 na 

     ul. Bezručova čtvrť  v Kuřimi o celkové výměře  112 m2 firmě 
     Technomar s.r.o.za podmínek : 
   - k podnikatelským účelům za cenu 450,- Kč/m2/rok (bez služeb) 
   - za obslužné prostory sleva 30% 
   - doba  určitá  4 roky,  která  se  po uplynutí  mění na  dobu 
     neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
   - valorizační dodatek - inflace 
   - nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
   - platba uskutečněna (1/4 platby 1/2 rok předem) 
Hlasováno o návrhu : pro 12 - schváleno 
 
V 17:30 se na jednání dostavil  Ing.A.Jarůšek - přítomno 13 členů 
MěZ. 
 
 
1.3. Myslivecké  sdružení HORA Brno-Ivanovice  - pronájem pozemku 
     parc.č. 3115 k.ú.Kuřim - orná o výměře 4001 m2 

MěR  schválila záměr  na  adresný  pronájem pozemku  parc.č. 3115 
k.ú.Kuřim   Mysliveckému   sdružení    HORA   Brno-Ivanovice   za 
symbolickou  1,-   Kč/rok.  Jedná  se   o  pozemek  bezprostředně 
přiléhající  k  objektu,  který  myslivci  užívají jako skladiště 
a mysliveckou klubovnu. 
Schválený záměr byl zveřejněn od 24.7.1997. 
Návrh na  usnesení : 
1129/97 -  MZ schvaluje pronájem  pozemku parc.č. 3115  k.ú.Kuřim 

     o výměře  4001 m2 na  dobu neurčitou s  jednoroční výpovědní 
     lhůtou  k  1.10.  běžného  roku  Mysliveckému  sdružení HORA 
     Brno-Ivanovice za symbolickou 1,- Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
 
1.4. Trubák Josef - odprodej pozemku parc.č. 2086/17 k.ú.Kuřim ve 
     výměře  1603 m2  - prominutí  nákladů spojených  s uzavřením 
     kupní smlouvy včetně daně z převodu nemovitosti 
Usnesením číslo 340/95 z 11.7.1995 MR stanoví : náklady spojené s 
majetkoprávními  úkony města  hradí žadatel.  Před projednáním  v 
orgánech města  doloží sám nezbytné doklady  nebo složí zálohu na 
jejich pořízení. 
S poukazem  na shora  uvedené usn.  předepsal SO  p. Trubákovi  k 
úhradě náklady spojené s převodem pozemku v celkové výši 25.295,- 
Kč  (  24.045,-  Kč  -  daň  z  převodu  nemovitosti,  1.250,- Kč 
ost.náklady ) 
Výpočet úhrady za odprodávaný pozemek : 

1603 m2 a 300,- Kč ..................................480.900,- Kč 
částka po odečtu VO+komunikace ......................-71.683,- Kč 
C E L K E M :                                        409.217,- Kč 
 
Ke dni 14.11.1996 uhrazeno městu ....................427.217,- Kč 
Přeplatek :                                           18.000,- Kč 
 
     Ve  smlouvě o  smlouvě  budoucí  uzavřené mezi  Městem Kuřim 
a Josefem Trubákem ze dne 16.11.1995,  kterou se Město Kuřim jako 
budoucí  převodce zavazuje,  že  uzavře  s budoucím  kupujícím p. 
Josefem  Trubákem  kupní  smlouvu  na  odprodej  pozemku  parc.č. 
2086/17  o  vým.  1663  m2  -  zast.plocha  objektem  prodejny ve 
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vlastnictví  nabyvatele   -  není  uvedena   povinnost  budoucího 
nabyvatele hradit náklady spojené s převodem nemovitosti. 
Návrh  na usnesení  : 
1130/97 -  MZ souhlasí, aby pozemek  parc.č. 2086/17 k.ú.Kuřim ve 

     výměře   1603  m2   byl   odprodán  p.  Trubákovi  za  cenu 
     300,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí pouze náklady spojené 
     s převodem  ve  výši  1.250,-  Kč   -  bez  daně  z  převodu 
     nemovitosti a souhlasí s vrácením přeplatku ve výši 16.750,- 
     Josefu Trubákovi, Smetanova 990/24, Letovice 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 1, zdrž.3 - schváleno 
 
 
1.5. PAR GOLF  CLUB -  pronájem pozemků  k vybudování  golfového 
     hřiště 
PAR  GOLF  CLUB  předložil  návrh  "Nájemní  smlouvy" na pronájem 
pozemků parc.č. 3577,3570 a 2525 k.ú.Kuřim v majetku města Kuřimi 
určených  k výstavbě  a provozování  městského golfového  hřiště. 
Pronájem je požadován na dobu 50-ti let za cenu 0,0895 Kč/m2/rok. 
Celková výměra pronajímaných pozemků činí  8.194 m2 t.j. 733,- Kč 
a rok, což není v místě cena obvyklá za pronájem pozemku určeného 
k podnikání. 
Dr.Poledňák  navrhuje  pozemek  odprodat  MMB,  s  MMB se jedná o 
           výměně za pozemky na ul.Luční u  AMP a Zámecká.  Směnu 
           považuje za  výhodnější. Předkládá návrh  na vyhlášení 
           záměru na směnu pozemků. 
Ing.Jarůšek rovněž vyjádřil souhlas se směnou. 
Návrh na usnesení : 
1131/97 - MZ schvaluje záměr na adresný prodej nebo směnu pozemků 
     KN  parc.č. 3577,  3570 a   PK číslo  2525 o  celkové výměře 
     8.194 m2 Magistrátu Města Brna 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
V 17:40 se na jednání  dostavila MUDr.M.Dvořáčková - přítomno 14 
členů MěZ. 
 
 
1.6. PRIMA  GRIL   spol.  s.r.o.,   pobočka  Brno-Mokrá   Hora, 
     B.Antonínové čp.  2 - žádost  o pronájem pozemku  k umístění 
     a provozování  prodejního grilovacího  stánku ASTRA  38OP 
Výše  uvedená  společnost  požádala   o  pronájem  části  pozemku 
o výměře 6 m2 k umístění  prodejního grilovacího stánku. Jedná se 
o proluku mezi prodejnou zeleniny a  RD čp. 456 na ul.Legionářské 
v Kuřimi. 
Dr.Holman se domnívá, že o  sortiment firmy nebude zájem - krátká 
     diskuze. 
Ing.Růžička navrhuje výši nájemného 50,-Kč/m2. 
Dr.Poledňák navrhuje 10 tis./rok s platnou s půlročním předstihem. 
 
Návrh na usnesení : MZ  schvaluje záměr na adresný pronájem části 
                    pozemku parc.č. 2108/1 k. ú. Kuřim  o  výměře 
6 m2  + přístupový  chodník spol.  s.r.o. PRIMA  GRIL k  umístění 
a provozování  prodejního grilovacího  stánku ASTRA  38OP na dobu 
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou za cenu .10. tis/m2/rok 
s platbou v 1/2 ročním 
Hlasováno o návrhu : pro 7, zdrž.4 - neschváleno 
Protinávrh nebyl předložen, nebylo přijato žádné usnesení. 
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1.7. Návrh na směnu  objektů mezi Spořitelnou a.s. a Městem Kuřim 
     Návrh na směnu předložil starosta. 
Pro  neutěšený stavebně  technický stav  objektu bývalého  MěÚ na 
Nám.1.května  byl  provoz  radnice  po  provedení nezbytných prav 
přeložen do  objektu na ul.Jungmannova 968.  Objekt bývalého úřadu 
byl odprodán Spořitelně a.s., která  měla v plánu po rekonstrukci 
této  budovy převést  provoz z  areálu TOS  Kuřim. Objekt je však 
prostorově  pro  potřeby  Spořitelny  předimenzován,  proto hledá 
Spořitelna nové řešení. 
Navrhované řešení : 
-  Objekt  čerpací stanice (nefunkční a  v majetku města) vyměnit 
   za objekt bývalého úřadu na  Nám. 1.května. Na objektu čerpací 
   stanice   může   Spořitelna   zahájit   neprodleně  přestavbu. 
   Problémem  je je  pouze  otázka  převodu pozemku kolem čerpací 
   stanice z majetku státu do majetku  města. 
-  Stávající radnici starosta navrhuje vrátit potřebám bydlení za 
   předpokladu,  že  MěZ  schválí  uvedenou  směnu  a  objekt  na 
   Nám.1.května   bude  opět   v  majetku   města.  Ten   by  byl 
   rekonstruován formu půjčky  z fondu privatizce bytů. 
Diskuze: 
Dr.Holman - domnívám, že Č.spořitelna má spočítané, zda by se jim 
           případná investice  do   opravy  budovy  bývalého  MěÚ 
           vrátila,  objekt zřejmě  nebude v  dobrém tzech.stavu. 
           V   návrhu   chybí   ekonomická  rozvaha  (co by stála 
           rekonstrukce a následné stěhování). Uvažuje o možnosti 
           využít objekt k bydlení. 
Ing.Růžička se domnívá, že by nebylo  vhodné stavět bytový dům na 
           tak  frekventovaném náměstí. Slíbil ekonomický  rozbor 
           připravit do dalšího jednání MěZ. 
J.Herman upozorňuje  na neutěšený stavu  domu (pokud se  v blízké 
           době nezahájí opravy, dům se rozpadne). 
Návrh  na  usnesení  : 
1132/97 -  MěZ schvaluje záměr  na adresný převod  objektu na ul. 
     Popkova   čp.1013   (bývalá   hydroforové   stanice)   České 
     spořitelně a.s. za cenu minimálně úředního odhadu 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Návrh  na  usnesení  : 
1133/97  -  MěZ  požaduje  do  příštího  zasedání  MěZ  předložit 
     ekonomickou rozvahu záměru rekonstrukce bývalého objektu MěÚ 
     Kuřim na Nám.1.května 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
 
 

2. Výsledky  hospodaření Města  Kuřimi 
     k 30.6.1997 
Zprávu předložil vedoucí FO p.Z.Kříž. 
 
                     Rozpočet      Skutečnost 
Příjmy...............   71.558     58.585  tis. 
Výdaje ..............   65.468     57.188  tis. 
Rozdíl ..............    6.090      1.397  tis. 
 
Zpráva rovněž obsahuje stav čerpání  Fondu na podporu kulturní a 
spolkové činnosti k 14.8.1997. 
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Návrh na usnesení : 
1134/97 -  MěZ bere na  vědomí výsledky hospodaření  Města Kuřimi 
     k 30.6.1997  a  stav  čerpání   Fondu  na  podporu  kulturní 
     a spolkové činnosti k 14.8.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
V 18:00 se dostavili zástupci  firmy PAR GOLF. 
Krátce  představili   svůj  záměr  stavby   golfového  hřiště  na 
pozemcích Za kostelem směrem k Jinačovicím. 
PAR GOLF  CLUB jsou občanské sdružení,  pro potřeby zafinancování 
celého  projektu však plánují založení akciové společnosti. 
Jiří Brabec  (redaktor Zlobice) -  nebudou výstavbou zlikvidovány 
           přirozené biotopy lokality? 
Zástupce  klubu  -  je  zpracována  studie  vlivu,  závěr je spíš 
           kladný. 
Starosta seznámil hosty s rozhodnutím MěZ - bude zahájeno jednání 
           s MMB o prodeji nebo výměně dotčených pozemků. 
Zástupci společnosti odešli z jednání v 18:10 hodin. 
 
 
 

3. Zámek Kuřim - žádost o půjčku 
     Ředitelka  SPŠ  a  SOU  TOS  Kuřim  s.r.o.  Ing.Hana Novotná 
požádala město  o poskytnutí překlenovacího úvěru  k úhradě kupní 
ceny nemovitosti, o jejíž koupi SIŠ s MMB jedná již 3 roky. 
K problematice se rozvinula široká diskuze: 
Ing.Němec - úvěr do školství  je problémový, navrhuji přímý odkup 
           městem  a  následně   poskytnutí  netržního  (nízkého) 
           nájemního SPŠ. 
Protinávrh Ing.Němce : 
MěZ  schvaluje  odkoupení  Kuřimí  a  následně uzavření netržního 
nájemného pro SPŠ a SOU TOS Kuřim s.r.o. 
Dr.Poledňák toto řešení nedoporučuje,  z rozpočtu města se opravy 
           a  údržba  nedají  realizovat.  Možnost  jak  zachovat 
           objekt k  životu není ve  spojitosti s městem  Kuřimí. 
           Dále  se  domnívám,  že  MMB  neprodá  zámek  městu za 
           stejnou   cenu  jako   SPŠ.  Pokud   bude  náš   zájem 
           o  odkoupení zpochybněn  takovou  změnou  (že by zámek 
           chtělo koupilo město), jsem  přesvědčen,  že  by záměr 
           koupit  zámek  za  cca   4,5  mil.  podruhé  MěZ  Brna 
           neschválilo. 
Ing.Novotná  -  cena  schválená  zastupitelstvem  Města  Brna  je 
           odvozena  m.j.  od  skutečnosti,  že  naše  společnost 
           vložila  již  do  rekonstrukce  několik milionů. Sdílí 
           obavy Dr.Poledňáka. 
Herman - pochybuje o možnosti  SPŠ splácet Kuřimi úvěr. Obává se, 
           že případné  dluhy školy by  v konečné fázi  zaplatilo 
           město. Přiklání se k protinávrhu Ing.Němce. 
Dr.Poledňák - nepředpokládám, že  by město platilo závazky školy, 
           peníze jsou jištěny zástavou, výnos je takový, jako by 
           byly uloženy v bance. 
Ing.Novotná -  dluhy  škola  nemá,  s  výsledky  hospodaření jsou 
           Ing.Růžička   a   Dr.Poledňák   seznámeni.   Na  dotaz 
           p.Hermana,  proč  se  koupě  zámku  dostala  na  pořad 
           jednání  až nyní,  kdy při  nezaplacení kupní  ceny ve 
           výši  4.650.000,- bude  nucena škola  opustit prostory 
           zámku,   ředitelka  školy   obsáhle  popsala   jednání 
           ředitelství školy a představiteli Města Brna. 
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J.Herman    - kde získáte peníze na splátky ? 
Ing.Novotná - splátky lze krýt z odpisů a ze zisků. 
Jan Brabec (z veřejnosti) pochybuje o schopnosti SPŠ splácet úvěr 
           a  hradit údržbu. 
Ing.Jarůšek - navrhuje  rovněž   koupit  zámek do  majetku města, 
           odmítá řešit tak složitý problém právě nyní. 
Dr.Holman  -  ve  volebním  programu  jsem  měl  podporu  rozvoje 
           školství  v  Kuřimi,  město  půjde  do  menších rizik, 
           když úvěr SPŠ poskytne. 
Ing.Růžička - Magistrátu M. Brna jsme poskytli garanci, že nebude 
           se zámkem  spekulováno tím, že  jsme do SPŠ  vstoupili 
           jako podílníci. Pokud půjde znovu na pořad jednání MěZ 
           Brna prodej zámku, není  zaručeno, že bude garantována 
           cena, nebo že vůbec  bude prodej odsouhlasen. Sám jsem 
           nerozhodný  k jaké  variantě se  přiklonit. V  případě 
           odkoupení Městem garantujeme  SPŠ poskytnutí solidního 
           nájemného. 
 
Přestávka v jednání 19:00 - 19:30 hod. 
 
V 18:50  se na  jednání  dostavila  MUDr.Z.Klírová -  přítomno 15 
           členů MěZ. 
Pan  Jan  Brabec  žádá,  aby  výsledky  hlasování  byly jmenovitě 
součástí zápisu a Ing.Němec předkládá MěZ takový návrh. 
Hlasováno : pro 15 - schváleno 
 
Protinávrh Ing. Němce: 
MěZ  schvaluje  odkoupení  zámku  v  Kuřimi  za  cenu  4.650 tis. 
a následně  uzavřeno  netržní  nájemné  pro  SPŠ  a SOU TOS Kuřim 
s.r.o. 
Hlasováno          : pro 6, proti 9 - neschváleno 
Pro se vyslovili   : Ing.V.Růžička,J.Herman,K.Múčková,Mgr.J.Zorník, 
                     Ing.J.Němec a Ing.A.Jarůšek. 
Proti se vyslovili : Dr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková, Dr.D.Holman, 
                     Ing.M.Janča,  MUDr.Z.Klírová,  Ing.M.Krupica, 
                     Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, V.Zejda 
 
Návrh na  usnesení : 
1135/97 - MěZ schvaluje poskytnutí úvěru  ve výši 3,9 mil. Kč SPŠ 
     a SOU TOS Kuřim s.r.o. za podmínek uvedených v žádosti 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 5, zdrž.1 - schváleno 
Pro se vyslovili :   Dr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková, Dr.D.Holman, 
                     Ing.M.Janča,  MUDr.Z.Klírová,  Ing.M.Krupica, 
                     Ing.J.Marek, Ing.H.Novotná, V.Zejda 
                     - 9 hlasů - schváleno 
Proti se vyslovili : Ing.J.Němec, K.Múčková, Mgr.J.Zorník, J. Herman, 
                     Ing.A.Jarůšek 
Zdržel se          : Ing.V.Růžička 
 
V 19:40 hod. z jednání odchází J.Herman a K.Múčková 
 
 

4. Vyhlášky města 
     Materiál předložil k projednání Dr.Poledňák. 
 
3.1. Vyhláška o tržním řádu 
     Prostor za kulturním domem je  využíván a vžil se veřejnosti 
jako  místo  pro  tržní  aktivity.  Pronajmutím  tohoto  prostoru 
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prodejci  z Vietnamu  firmou Consumia  však vznikla  situace, kdy 
rozhodující slovo, kdo smí v tržnici  prodávat, mají různé mafie. 
Z tohoto důvodu  je navrhována úprava  vyhlášky o tržním  řádu ve 
smyslu  nevymezovat  možnost  tržního  prodeje  pouze  na prostor 
tržnice za KD, nýbrž umožnit  zájemcům umístit prodejní stánky na 
povolených  prodejních místech  v Kuřimi  za dodržování  určitých 
podmínek  (dodržování tržního  řádu, místo  trhu nesmí  narušovat 
travnaté  plochy,   nesmí  omezovat  stávající   profil  chodníků 
a dopravu, prodávající je povinen zajistit úklid prodejního místa 
na vlastní náklady a placení poplatku za užívaní prostranství). 
Dr.Marek souhlasí s dodatkem,  ale plnění vyhlášky (zničení okolí 
       a travnatých ploch) by město mělo důsledně kontrolovat. 
Návrh na usnesení : 
1136/97 - MěZ schvaluje úpravu 5/97 vyhlášky o tržním řádu 
Hlasováno o návrhu : pro 13 - schváleno 
 
 
3.2 Vyhláška o poskytování půjček na bytovou výstavbu 
     Materiál  pro  jednání   MěZ  zpracoval P.Vodka. 
Podpora  bytové výstavby  podle předložené  vyhlášky by  měla být 
realizována  formou  relativně   výhodných  půjček  z  prostředků 
rozpočtu města  Kuřimi (výstavba bytů i  rodinných domků). Půjčka 
žadatelům  bude vázána  na hypoteční  úvěr nebo  stavební spoření 
z důvodů podpory těch, kteří nemají dostatečné finanč. prostředky 
v hotovosti na pořízení nového vlastního bydlení. 
     O výši poskytnuté půjčky bude  pro každý rok rozhodovat MěZ. 
V návrhu se uvažuje o uvolnění  částky 4 mil.Kč pro r.1997. Půjde 
o prostředky získané z privatizace bytového fondu města. 
     Návrh  vyhlášky  prošel  připomínkovým  řízením  na MěÚ, byl 
projednán ve  finanční komisi, diskutován  s odborníky v  oblasti 
úvěrování   a   všechny   podstatné  připomínky   byly  do návrhu 
zapracovány. 
 
Dr.Poledňák navrhuje  dodatek  vyhlášky, aby  půjčky  bylo  možné 
           poskytovat i mimo město Kuřim (ve zvláštních případech 
           jako jsou letošní záplavy by město pomáhalo postiženým 
           obcím - Lobodice). 
           Dále předkládá opravy ve vyhlášce: 
- Čl.V, 1) - Půjčka může činit.....a do výše  2.500,-Kč 
- Čl.VII, 2) ...počátek jejího  splácení může být odložen nejvíce 
           o 4 roky 
          3) Půjčka může být zajištěna jedním nebo dvěma ručiteli 
             nebo  zástavním  právem  k  nemovitosti, jejíž cena, 
             stanovená  podle zvláštních předpisů 11) dosahuje... 
- Čl.VIII, 4) ... po zániku manželství nebo dohodou 12)... 
           - oprava odvolávky na  č.12 a doplnění odvolávky č.11) 
           Vyhl. 178/94 Sb O oceňování 
- Čl.XI opraven na č. XII 
- Doplněn  Čl.XI  -  v  případě  hodných  zvláštního zřetele může 
           zastupitelstvo  města rozhodnout  o lokalizaci půjčky 
           i mimo území města Kuřimi. 
Hlasováno, zda bude dodatek součástí vyhlášky - pro 15 
 
Návrh na usnesení : 
1137/97  - MěZ  schvaluje obecně  závaznou vyhlášku  č.4/97 města 
     Kuřimi o poskytování půjčky na bytovou výstavbu se změnami 
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Návrh  na usnesení  : 
1138/97 -  MěZ zřizuje v  rámci rozpočtu města  Kuřimi rozpočtové 
     středisko pod názvem "Fond  pro podporu bytové výstavby", ze 
     kterého budou poskytovány půjčky dle obecně závazné vyhlášky 
     č.4/97 
 
Návrh  na usnesení  : 
1139/97  - MěZ  schvaluje rozpočtové  opatření, podle  kterého se 
     z rozpočtového  střediska "Fond  privatizace bytového fondu" 
     přesune   do  rozpočtového   střediska  "Fond   pro  bytovou 
     výstavbu" částka 4 mil. Kč pro výběrové řízení v roce 1997 
 
Návrh na usnesení : 
1140/97 - MěZ žádá MěR : 
     a) o  připravení návrhu na  vyhlášení výběrového řízení  dle 
        vyhlášky č.4/97 
     b) o přijetí opatření k provedení vyhlášky č.4/97 
Hlasováno o návrzích : pro 13 - schváleno 
 
Z jednání odešly MUDr.M.Dvořáčková a MUDr.Z.Klírová - přítomno 11 
členů MěZ. 
 
Návrh na usnesení : 
1141/97 - MěZ stanoví občany Lobodic postižené povodní jako možné 
     adresáty půjček dle vyhlášky č.4/97 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - schváleno 
 
 
3.3. Vyhláška o  fondu rozvoje bydlení 
     Dr.Poledňák  předložil  návrh  na  doplnění  vyhlášky ze dne 
27.3.95 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje 
bydlení  "  na  území  města  ve  smyslu  umožnit  ve vyjímečných 
případech,  jako jsou  letošní  povodně,  směřovat půjčky  i mimo 
území města, konat výběrové řízení i vícekrát v roce a tak pomoci 
postiženým občanům. 
Na   jednání  MěZ   Dr.Poledňák  oznamuje   stažení  vyhlášky   z 
projednání,  neboť  nebyla  schválena  Ministerstvem  pro  místní 
rozvoj ČR. 
 
 
3.4. Vyhláška o prodeji bytů z majetku města 
     Schválená  vyhláška města o  prodeji  bytů  byla námitkována 
okresním úřadem a hrozí  její pozastavení. Dr.Poledňák se pokusil 
vyhlášku  přepracovat  tak,  aby  zachovala  svůj  smysl  a  byly 
odstraněny pasáže, které mohly být předmětem sporů. Přepracovaný 
návrh  byl  zaslán  na  OKÚ  a  opět  připomínkován. 
Dr.Poledňák její  projednání stahuje, s OKÚ  povede další jednání 
Dr.Holman. 
 
 

5. Koncepce   rozvoje  podmínek  pro 
     sport a tělovýchovu v Kuřimi 
     Návrh koncepce předložil Dr.David Holman. 
V současnosti se  město Kuřim výrazně podílí  na rozvoji místních 
podmínek pro sportovní činnost. Jeho podpora se projevuje zejména 
ve finanční  podpoře sport. sdružením  a organizátorům sportu.  V 
oblasti  budování a  obnovy sport.  zařízení však  nepanuje shoda 
priorit  a  časové  posloupnosti  jednotlivých  kroků. 
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Cílem  tohoto materiálu  dle Dr.Holmana  je definovat  nástroje, 
jimiž  město  ovlivňuje   rozvoj  sportovních  aktivita  zároveň 
formulovat program  opatření v oblastech  budování a obnovy  sport. 
zařízení. 
Diskuze: 
Dr.Holman  považuje  za  nejproblematičtější  využití stávajícího 
           sport.stadionu Na Královkách. 
Mgr.Zorník -  nesouhlasí se zrušením atletické  dráhy na stadionu 
           (domnívá se, že toto je jedna z alternativ). 
Dr.Holman  -  koncepce  nabízí  různá  řešení  v koncepci využití 
           stadionu, přestavbou se otvírají další sport.aktivity. 
Po  široké  diskuzi  k  využití  atletické  dráhy  na stadioně je 
hlasováno o ukončení rozpravy. 
Hlasováno : pro 11 
 
Návrh na  usnesení : MěZ schvaluje  Koncepci rozvoje podmínek pro 
                       sport a tělovýchovu ve městě Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 1, zdrž.3 - neschváleno 
 
 

6. O povodni a Lobodicích 
     Materiál zpracoval  a předložil Dr.Poledňák. 
 
5.1. Odkoupení povodňových dluhopisů 
     Dr.Poledňák   navrhuje    odkoupení   státních   povodňových 
dluhopisů v  celkové výši 1 mil.  Kč. Návrh byl projednán  na MěR 
a doporučen MěZ ke schválení. 
Návrh na usnesení : 
1142/97 - MěZ schvaluje odkoupení povodňových dluhopisů v celkové 
     výši 1 mil. Kč z Fondu privatizace bytového fondu 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - schváleno 
 
 
5.2. Finanční pomoc  občanům obce Lobodice 
     Město Kuřim usnesením MěR  č. 329/97 nabídlo občanům Lobodic 
finanční spoluúčast na zhotovení projektové dokumentace za účelem 
generální  rekonstrukce nebo  výstavby rodinných  domů. O převodu 
peněz musí rozhodnout MěZ. 
Dr.Poledňák  -  dle  statistiky  starosty  obce  Lobodic škody na 
          majetku   občanů   dosáhly   výše   cca   13  mil.  Kč. 
Z prostředků Kuřimi  bylo na účet  Lobodic převedeno 1/2  mil.Kč, 
druhá  polovina  z  vyčleněných  prostředků  je  čerpána ve věcné 
rovině.  Do  obce  byl  rovněž  zaslán  statik  k  určení rozsahu 
poškození  RD.  Dr.Poledňák  očekává  zájem  cca  deseti žadatelů 
využít nabídky Kuřimi financovat zhotovení projektové dokumentace 
za účelem gen. rekonstrukce DR. 
Diskuze : 
Ing.Jarůšek přečetl  část  dopisu starosty Lobodic  Ing.Růžičkovi 
           z  něhož  vyplývá,  že  spolu  s Dr.Poledňákem přijeli 
           do Lobodic projektanti,  kteří kontaktovali 8 místních 
           občanů a nabídli jim vypracování projektu. 
           - Kteří  projektanti  to byli, kdo  "usnadňuje"  výběr 
           pomoci  občanům Lobodic  a  komu  se bude  za projekty 
           platit ? 
Dr.Poledňák  - projekty  se  budou  doplácet občanům  Lobodic, ti 
           budou objednateli  projektu. V Lobodicích  byl se mnou 
           p.Zejda  (nabízel  služby   své   firmy),  což  nejsou 
           jedinní projektanti, kteří tam existují. 
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Zejda  -  Pomoc  spočívá  v  tom,  že  projektanta  si  vybírají 
           jednotliví  investoři  a  MěZ  Lobodic  potvrdí, že se 
           jedná  o  stavby,  na   které  bylo  vydáno  demoliční 
           rozhodnutí a doporučí, aby bylo projektováno a placeno 
           touto  formou. Investoři  si mohou  projektanta vybrat 
           dle  své vůle,  já jsem  tam byl  proto, že naše firma 
           zajišťovala statika. Obešli jsem  26 rodinných domků , 
           statik  ani  já  jsme  si  nic  neúčtovali.  Statik si 
           účtoval  jen  cestu  a  fotoaparát,  který tam utopil. 
           Nabídli   jsme  možnost   projektování  naší   firmou, 
           kontaktovali se s námi 3 investoři. 
Návrh  na usnesení  : 
1143/97 - MěZ schvaluje finanční  pomoc občanům obce Lobodice dle 
     nabídky učiněné usnesením MěR  č. 329/97. Finanční limit dle 
     usn. MěZ č.1122/97 
 
 
5.3. Další finanční pomoc občanům obce Lobodice 
     Obec Lobodice poskytuje ze  svého rozpočtu nevratné finanční 
výpomoci.  Dr.Poledňák  navrhuje,  aby  příspěvek  ve stejné výši 
poskytlo i Město Kuřim. 
Návrh  na  usnesení  : 
1144/97 -  MěZ schvaluje poskytnutí finanční  pomoci občanům obce 
     Lobodice  a  to  ve  výši  50.000.-  Kč, obdrží-li dle tamní 
     vyhlášky ze  dne 10.3.97 dalších  50.000,-Kč. Finanční limit 
     dle usn. MěZ č.1122/97 
Hlasováno o obou návrzích : pro 10, zdrž.1 - schváleno 
 
 

7. Pomoc krajanům v Kazachstánu 
     Město  vypovědělo  nájemní  smlouvu  plynárnám  z nebytového 
prostoru  na   ul.Bezručova  čtvrť.  Dr.Poledňák   navrhuje  tyto 
prostory   přestavět  na   byt  a   ten  poskytnout   krajanům  z 
Kazachstánu. 
Ing.Růžička se domnívá, tento  prostor není vhodné přestavovat za 
           účelem bydlení. 
Dr.Holman s přestavbou dle návrhu Dr.Poledňáka souhlasí. 
Návrh  na  usnesení  : 
1145/97 -  MěZ schvaluje rekonstrukci  nebytového prostoru bývalé 
     plynoslužebny   v  ul.Bezručova   čtvrť  čp.1119   k  účelům 
     zajištění bydlení pro krajany  přesídlené z Kazachstánu a to 
     s účastí státní dotace poskytované Ministerstva vnitra ČR 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.1 - schváleno 
 
 

8. Různé 
 
8.1. TJ SOKOL Kuřim, Tyršova 480, Kuřim 
     Tělovýchovná  jednota  Sokol  Kuřim  žádá  MěZ  o  příspěvek 
8.000,-Kč na výrobu stolů a židlí  do sokolovny. 
Dr.Holman žádá, aby MěZ o žádosti TJ nejednalo nyní, ale aby byla 
           předána  komisi  kulturního  fondu  a  zachoval se tak 
           řádný postup. 
Ostatní členové MěZ na tomto postupu netrvají. 
Návrh na usnesení : 
1146/97  - MěZ  schvaluje  finanční příspěvek 8.000,-Kč  TJ SOKOL 
     Kuřim dle žádosti ze dne 13.8.97 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - schváleno 
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8.2. Městské technické centrum Kuřim spol. s.r.o. 
     Městská rada  Kuřimi svým usnesením  č.337/97 doporučila MěZ 
schválit organizační  řád a ekonomickou  rozvahu společnosti MTCK 
s.r.o. 
K předloženému organizačnímu řádu, ekonomické rozvaze a jmenování 
p.Zdeňka Kříže novým jednatelem společnosti nebylo připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1147/97  - Zastupitelstvo  Města  Kuřimi  dne 25.8.97  jako řádná 
     valná hromada  společnosti "Městské technické  centrum Kuřim 
     spol. s r.o.": 
  a) bere na  vědomí odstoupení  stávajících jednatelů společnosti 
     MTCK s.r.o. a jmenuje  novým jednatelem společnosti p.Zdeňka 
     Kříže, Kuřim, Popkova 992 
  b) schvaluje  organizační  řád  společnosti  včetně výše odměny 
     jednatele 
  c) schvaluje ekonomickou rozvahu společnosti 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.1 - schváleno 
 
Dr.Poledňák  navrhuje  novému  jednateli  MTCK  p.Z.Křížovi vyšší 
           měsíční  odměnu  -  8.000,-  (namísto původně navržené 
           5.000,-). 
Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 1, zdrž. 3 - neschváleno 
 
 
8.3. Vyhlášení  dalšího  kola  výběrového  řízení  na poskytnutí 
     příspěvku z KF 
Dr.Holman žádá o vyhlášení nového výběrového kola na poskytnutí 
příspěvku z fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti. 
Návrh  na  usnesení  : 
1148/97 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z 
     Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - schváleno 
Uzávěrka žádostí je týden  před dalším jednáním MěZ - do 15.9.97. 
 
 
8.4. Příspěvek na plavání dětí 2. a 3. ročníků ZŠ v Kuřimi 
     Ing.Růžička po diskuzi s  Dr.Motlíčkem, ředitelem ZŠ Tyršova 
navrhuje poskytnout  z rozpočtu města  příspěvek na plavání  dětí 
2. a  3. tříd základních  škol, které již  nebude školským úřadem 
dotováno.  V  loňském  roce  náklady  na  plavání dětí činily cca 
40.000,-Kč.  Starosta navrhuje  poskytnutí poloviny  z této  sumy 
městem. 
Návrh  na usnesení  : 
1149/97   -  MěZ   dává  příslib   k  uhrazení   poloviny  účelně 
     vynaložených nákladů na plavecký výcvik dětí 2. a 3. ročníků 
     ZŠ v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - schváleno 
 
 
Mgr.Zorník se dotázal využívání "podpůrné fondu vlastníků bytů" , 
           zda je využíván a jakým způsobem. 
Dr.Poledňák -  město má zmapován  tech. stav jednotlivých  domů a 
           opravy dle důležitosti ( na základě žádostí nájemníků, 
           či  vlastníků   bytů)  provádí  a   bude  provádět  do 
           vyčerpání fondu. Je využíván k opravám fasád, střech... 
 
 

                              - # - 



Dr.Poledňák se domnívá, že je třeba veřejně poděkovat všem, kteří 
se podíleli na přípravě knihy o Kuřimi. 
Návrh  na  usnesení  : 
1150/97 -  MěZ děkuje autorům knihy  o Kuřimi za práci  na vydání 
     knihy 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 - schváleno 
 
 
Všechny  body programu  MěZ byly  vyčerpány, další  připomínky ze 
strany členů MěZ a veřejnosti již nevzešly. 
 
 
Starosta města  vyzval návrhovou komisi  k rekapitulaci přijatých 
usnesení. 
 
1127/97  -  MěZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku parc.č. 1080 

     k.ú.Kuřim  o  výměře  cca  80  m2  manž.Fridrichovým,  Brno, 
     Filkukova  25  ke  zřízení  okrasné  předzahrádky  za  cenu 
     100,- Kč/m2 pozemku + náklady + daň z převodu nemovitosti 
 
1128/97 - MZ schvaluje pronájem  nebytového prostoru č. 1116/9 na 

     ul. Bezručova čtvrť  v Kuřimi o celkové výměře  112 m2 firmě 
     Technomar s.r.o.za podmínek : 
   - k podnikatelským účelům za cenu 450,- Kč/m2/rok (bez služeb) 
   - za obslužné prostory sleva 30% 
   - doba  určitá  4 roky,  která  se  po uplynutí  mění na  dobu 
     neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
   - valorizační dodatek - inflace 
   - nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
   - platba uskutečněna (1/4 platby 1/2 rok předem) 
 
1129/97 -  MZ schvaluje pronájem  pozemku parc.č. 3115  k.ú.Kuřim 

     o výměře  4001 m2 na  dobu neurčitou s  jednoroční výpovědní 
     lhůtou  k  1.10.  běžného  roku  Mysliveckému  sdružení HORA 
     Brno-Ivanovice za symbolickou 1,- Kč/rok 
 
1130/97 -  MZ souhlasí, aby pozemek  parc.č. 2086/17 k.ú.Kuřim ve 

     výměře   1603  m2   byl   odprodán  p.  Trubákovi  za  cenu 
     300,- Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí pouze náklady spojené 
     s převodem  ve  výši  1.250,-  Kč   -  bez  daně  z  převodu 
     nemovitosti a souhlasí s vrácením přeplatku ve výši 16.750,- 
     Josefu Trubákovi, Smetanova 990/24, Letovice 
 
1131/97 - MZ schvaluje záměr na adresný prodej nebo směnu pozemků 
     KN  parc.č. 3577,  3570 a   PK číslo  2525 o  celkové výměře 
     8.194 m2 Magistrátu Města Brna 
 
1132/97 -  MěZ schvaluje záměr  na adresný převod  objektu na ul. 
     Popkova   čp.1013   (bývalá   hydroforové   stanice)   České 
     spořitelně a.s. za cenu minimálně úředního odhadu 
 
1133/97  -  MěZ  požaduje  do  příštího  zasedání  MěZ  předložit 
     ekonomickou rozvahu záměru rekonstrukce bývalého objektu MěÚ 
     Kuřim na Nám.1.května 
 
1134/97 -  MěZ bere na  vědomí výsledky hospodaření  Města Kuřimi 
     k 30.6.1997  a  stav  čerpání   Fondu  na  podporu  kulturní 
     a spolkové činnosti k 14.8.1997 
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1135/97 - MěZ schvaluje poskytnutí úvěru  ve výši 3,9 mil. Kč SPŠ 
     a SOU TOS Kuřim s.r.o. za podmínek uvedených v žádosti 
 
1136/97 - MěZ schvaluje úpravu 5/97 vyhlášky o tržním řádu 
 
1137/97  - MěZ  schvaluje obecně  závaznou vyhlášku  č.4/97 města 
     Kuřimi o poskytování půjčky na bytovou výstavbu se změnami 
 
1138/97 -  MěZ zřizuje v  rámci rozpočtu města  Kuřimi rozpočtové 
     středisko pod názvem "Fond  pro podporu bytové výstavby", ze 
     kterého budou poskytovány půjčky dle obecně závazné vyhlášky 
     č.4/97 
 
1139/97  - MěZ  schvaluje rozpočtové  opatření, podle  kterého se 
     z rozpočtového  střediska "Fond  privatizace bytového fondu" 
     přesune   do  rozpočtového   střediska  "Fond   pro  bytovou 
     výstavbu" částka 4 mil. Kč pro výběrové řízení v roce 1997 
 
1140/97 - MěZ žádá MěR : 
     a) o  připravení návrhu na  vyhlášení výběrového řízení  dle 
        vyhlášky č.4/97 
     b) o přijetí opatření k provedení vyhlášky č.4/97 
 
1141/97 - MěZ stanoví občany Lobodic postižené povodní jako možné 
     adresáty půjček dle vyhlášky č.4/97 
 
1142/97 - MěZ schvaluje odkoupení povodňových dluhopisů v celkové 
     výši 1 mil. Kč z Fondu privatizace bytového fondu 
 
1143/97 - MěZ schvaluje finanční  pomoc občanům obce Lobodice dle 
     nabídky učiněné usnesením MěR  č. 329/97. Finanční limit dle 
     usn. MěZ č.1122/97 
 
1144/97 -  MěZ schvaluje poskytnutí finanční  pomoci občanům obce 
     Lobodice  a  to  ve  výši  50.000.-  Kč, obdrží-li dle tamní 
     vyhlášky ze  dne 10.3.97 dalších  50.000,-Kč. Finanční limit 
     dle usn. MěZ č.1122/97 
 
1145/97 -  MěZ schvaluje rekonstrukci  nebytového prostoru bývalé 
     plynoslužebny   v  ul.Bezručova   čtvrť  čp.1119   k  účelům 
     zajištění bydlení pro krajany  přesídlené z Kazachstánu a to 
     s účastí státní dotace poskytované Ministerstva vnitra ČR 
 
1146/97  - MěZ  schvaluje  finanční příspěvek 8.000,-Kč  TJ SOKOL 
     Kuřim dle žádosti ze dne 13.8.97 
 
1147/97  - Zastupitelstvo  Města  Kuřimi  dne 25.8.97  jako řádná 
     valná hromada  společnosti "Městské technické  centrum Kuřim 
     spol. s r.o.": 
  a) bere na  vědomí odstoupení  stávajících jednatelů společnosti 
     MTCK s.r.o. a jmenuje  novým jednatelem společnosti p.Zdeňka 
     Kříže, Kuřim, Popkova 992 
  b) schvaluje  organizační  řád  společnosti  včetně výše odměny 
     jednatele 
  c) schvaluje ekonomickou rozvahu společnosti 
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1148/97 - MěZ vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí příspěvku z 
     Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti 
 
1149/97   -  MěZ   dává  příslib   k  uhrazení   poloviny  účelně 
     vynaložených nákladů na plavecký výcvik dětí 2. a 3. ročníků 
     ZŠ v Kuřimi 
 
1150/97 -  MěZ děkuje autorům knihy  o Kuřimi za práci  na vydání 
     knihy 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 11 - schváleno 
 
Starosta ukončil jednání městského zastupitelstva v 21.35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                             starosta 
 
 
 
 
 
V Kuřimi 25.8.1997 
Zapsala Stražovská 
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1)  Majetkoprávní úkony 
2)  Výsledky hospodaření  města Kuřimi k 30.6.97 
3.1.Úpravy vyhlášky o tržním řádu 
3.2 Vyhláška  o  poskytnutí  půjčky  na  byt.výstavbu a opatření 
    související ze dne 25.8.97 
3.3.Návrh dodatku vyhlášky o FRB 
3.4.Návrh vyhlášky o bytech v majetku města 
4)  Dr.Holman - Koncepce rozvoje podmínek pro sport a tělovýchovu 
    v Kuřimi 
    - Zpráva - akce provedené ve prospěch sportu a tělovýchovy 
5)  Pomoc občanům Lobodic 
6)  Zámek Kuřim - půjčka SPŠ a SOU TOS Kuřim s.r.o. 
    - dopis Ing.J.Klemenseviče starostovi ze dne 18.7.97 
6.1.Zámek Kuřim - doplnění 
7)  Pomoc krajanům v Kazachstánu 
8.1.TJ SOKOL Kuřim - žádost o příspěvek 
9)  MTCK s.r.o. 
10) Návrhy usnesení návrhové komise 
11) Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
 
Ing.Miloš KRUPICA                           Dr.Ing.Jiří MAREK 


