
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                Z Á P I S  č. 10 /97 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 22. 9.1997 
         v obřadní místnosti MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 
 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.Vladislav Růžička - starosta 
           RNDr.Igor Poledňák 
           MUDr.M.Dvořáčková,J.Herman,Dr.D.Holman,MUDr.Z.Klírová 
           Ing.arch.M.Janča, 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 : Ing.A.Jarůšek, J.Kobzinek 
 
Za   ověřovatele   zápisu   starosta   navrhl  MUDr.Z.Klírovou  a 
H.Krejčího. 
Hlasováno o návrhu : většina 
 
Do návrhové komise starosta navrhl Ing.arch.M.Janču a K.Múčkovou. 
Hlasováno o návrhu : většina 
 
Úvodem přítomno 14 členů MěZ. 
 
 

Program 
 
 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Dr.Holman navrhuje doplnit program  o projednání Koncepce rozvoje 
podmínek pro sport a tělovýchovu ve Městě Kuřimi. 
Hlasováno o doplnění programu : pro 14 
 
Zápis z předchozího jednání MěZ byl ověřen bez připomínek. 
 
 
Havarijní stav teras na DPD Kuřim, Zahradní 1275 
Na  jednání  se  dostavila  ředitelka  DPD  Kuřim  p.M.Mikšová  a 
předložila ke schválení návrh postupu  opravy teras penzionu v 9. 
a 10 NP, které  jsou v havarijním stavu a  jejich opravu je třeba 
řešit v době co nejkratší.  Opravu by měla provádět firma IZOLTEC 
(Aleš  Čuhel,  Na  Loučkách  1209,  Kuřim)  v ceně 252.913,50 Kč. 
Oprava bude prvedena z finančních prostředků DPD. 
Ing.Růžička - záležitost byla projednána na jednání MěR dne 9.9.- 
           schválen rámcový postup řešení havarijního stavu. 
Návrh na  usnesení : 
1151/97 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 

1. Majetkoprávní   úkony 
 
1.1. Hemžal Zdeněk, Sokolská 147, Ráječko (reklamní agentura HEPA) 
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   - žádost o pronájem části pozemku k umístění reklamního panelu 
   - příl. č. 1 
Usn.  MR číslo  345/97 z  5.8.1997 byl  schválen záměr na adresný 
pronájem  části   pozemku  parc.č.  467/2   k.ú.Svinošice  Zdeňku 
Hemžalovi,   Sokolská   147,   Ráječko   k   umístění  reklamního 
velkoplošného  panelu na  dobu neurčitou  s jednoroční  výpovědní 
lhůtou za  cenu 10.000,- Kč  a rok. Schválený  záměr byl po  dobu 
30-ti dnů (od 6.8.97) zveřejněn bez připomínek. 
Návrh na  usnesení : 
1152/97  - 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
1.2. Vít Liškutín, Brno, Černého   41 -  žádost o  odprodej části 
     pozemku parc.č. 3109 k.ú.Kuřim - lesní pozemek  - příl.č. 2 
Pan  Vít  Liškutín  (vlastník  pozemku  parc.č. 2605/3 k.ú.Kuřim) 
požádal o  odprodej části pozemku parc.č.  3109 k.ú.Kuřim - lesní 
pozemek - za účelem využití jako zahrady. 
Realizací  odprodeje   by  došlo  k   záboru  průchodu  do   lesa 
z ul.Hybešovy. Dle  ÚPN je parcela 3109  k.ú.Kuřim ponechána jako 
"les-veřejná  zeleň",  měarchitekt  a  komise  pro  ŽP nesouhlasí 
s odprodejem   pozemku.  Odprodej   nedoporučuje  rovněž   komise 
pozemková, stavební úřad MěÚ v Kuřimi doporučuje realizovat příp. 
odprodej s podmínkou ponechání průchodu  do lesa z komunikace ul. 
Hybešovy. 
SO  upozorňuje  na  skutečnost,  že  manž.  Ing.Vít  a Ing. Ivana 
Liškutínovi vlastní pozemek parc.č. 2605/3 o výměře 458 m2- orná, 
manž. Antonín  a Ludmila Pavelčíkovi, Kuřim,  Popkova 991 (rodiče 
p.  Liškutína) jsou  vlastníky pozemku  parc.č. 2605/4  k.ú.Kuřim 
o výměře 439 m2- orná. 
Dr.Holman  navrhuje schválit  odprodej za  stanovených podmínek - 
           t.j.zachování průchodu do lesa. 
Dr.Poledňák navhuje cenu za odprodej - min.100,-/m2. 
Návrh na usnesení  : 
1153/97 - 
     Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 
 
1.3. Manž. Hermanovi, Kuřim, Malá Česká 1248 - žádost o rozšíření 
     usn.  na  odprodej  části  poz.  parc.č.1138/1  k.ú.Kuřim  o 
manž.Ladislava  a Janu  Hermanovi -  staženo z  jednání na žádost 
žadatelů. 
 
Níže uvedené usnesení je předkládáno  ke schválení s účinností od 
29.9.1997  (pondělí)  za  podmínky,   že  k  němu  nebude  podána 
připomínka dle  zákona o obcích. 
 
1.4.  Odprodej  objektu  bývalé   hydroforové  stanice  v  Kuřimi 
      čp.1013  s  pozemkem  parc.č.   2080  k.ú.Kuřim  a  pozemku 
      parc.č.  2080  k.ú.Kuřim  -  zast.plocha,  tech. vybavenost 
      o výměře 144 m2 
MZ usn. č. 1132/97 z  25.8.1997 schválilo záměr na adresný převod 
objektu na ul.Popkova čp. 1013 (bývalá hydroforová stanice) České 
spořitelně  a.s.  za  cenu  minimálně  úředního odhadu. Schválený 
záměr je od 27.8.1997 zveřejněn - dosud bez připomínek. 
Ing.Růžička - odhadní cena objektu je cca 700 tis.Kč. 
Návrh  na usnesení  : 
1154/97 - 
     Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž 1 
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1.5.  Majetkoprávní vypořádání  pozemku parc.č.2081  - orná  půda 
      o výměře 319m2 
V souvislosti s  odprodejem objektu bývalé  hydroforové stanice v 
Kuřimi   čp.  1013   s  pozemkem   parc.č.2080  k.ú.Kuřim   České 
spořitelně,  byla  projednána   s  vedoucím  územního  pracoviště 
Pozemkového  fondu  ČR  Ing.Vejvodou  možnost  odprodeje  pozemku 
bezprostředně   přilehlého   k   obj.   bývalé   hydrofor.stanice 
parc.č.2081 k.ú.Kuřim ve výměře 319m2. 
Ing.Růžička  -  znalecký  posudek  pozemku  je  odhadnut  na  cca 
           10.000,-Kč. 
Návrh na usnesení : 
1155/97 
     Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 
 
1.6.  Vyjádření  k  usnesení  MěZ  113397  -  ekonomická  rozvaha 
      rekonstrukce bývalého objektu MěÚ na Nám.1.května 
Na základě usn.MěZ 1133/97 předložil starosta ekonomickou rozvahu 
rekonstrukce bývalého objektu úřadu na Nám.1.května v Kuřimi. 
Ing. Růžička  -  dle   posudku  Spořitelna  nevylučuje  přestavbu 
           objektu, je  však otázkou, zda  by rekonstrukce nebyla 
           dražší. Jako  optimílní  variantu   navrhují  demolici 
           budovy. 
K dané tématice se rozvinula široká diskuze: 
Dr.Holman - domnívá  se, že  demolice a následná  výstavba nového 
            objektu radnice by byla  pro město nevýhodná vzhledem 
            k  tomu,  za  jakou  cenu  budovu  i s pozemkem město 
            Kuřim a.s.Spořitelna prodalo. 
            O  vhodnosti  přestavět  stávající  budovu  MěÚ na na 
            ul.Jungmannova na bytový dům pochybuje. 
Ing.Růžička - tento dům je dimenzován na bytový dům. 
            Domnívá  se, že  by město  přestavbou získalo  objekt 
            vhodný pro bydlení   zanižší  pořizovací náklady, než 
            jaké  by  město  muselo  vynaložit  na  novou bytovou 
            výstavbu. 
            Dále se domnívá, že by  budova radnice města měla být 
            na   frekventovanějším  místě   -  nově  vyrůstajícím 
            Náměstí 1. května. 
J.Herman nesouhlasí  s demolicí budovy bývalého  úřadu - město by 
            si mělo své historické budovy zachovat. 
Dr.Holman - pochybuje o  historické  hodnotě budovy, ale  zda dům 
            zbourat  nebo  opravit by měli rozhodnout odborníci. 
            Nedomnívá se,  že je prioritou  města postavit "novou 
            radnici" za cenu ztrátovosti projektu. 
            Upozorňuje  na  nezanedbatelné   náklady  při  event. 
            stěhování současného  úřadu - je  zde nově vybudovaná 
            počítačová   síť,   bylo   by   třeba  vyudovat  nové 
            parkoviště. 
            Žádá více ekonomických informací. 
Ing.Růžička - v této situaci  jde především o získání stávajícího 
            pozemku,  neboť  se  jedná  o  nejvhodnější místo pro 
            "radnici". 
Dr.Poledňák  - souhlasí  s Dr.Holmanem - co se  týče  pozemků na 
            náměstí   1.května,  byly   prodávány  za   500,-/m2, 
            zbouráním  domu a  postavením nové  radnice by  město 
            přišlo k pozemku za dvojnásobnou cenu. 
Ing.Růžička - nechci ztratit kontrolu nad tímto pozemkem. 
Mgr.Zorník  - kolik  rodin by  po přestavbě  stávající budovy MěÚ 
            zde mohlo bydlet (vč. půdních vestaveb)? 
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Ing.Růžička - cca 22 rodin . 
V.Zejda - pokud  by zde mělo být umístěno  22, rodin znamenalo by 
            to  další velké  investice. 
Starosta  uzavřel  diskuzi  stažením  návrhu  - odkoupení objektu 
bývalého úřadu na Nám.1. května. 
 
 

2. Bytová  agenda 
 
2.1. Paní růžena Tenorová - návrh na přidělení bytu mimo pořadník 
     Materiál zpracovala vedoucí soc. odboru p.M.Koláčková. 
Po  projednání  bytové  situace  p.Tenorové  a jejího nezletilého 
syna, na doporučení sociálního  odboru městská rada usn.č. 352/97 
předkládá  MěZ návrh  na přidělení  garsoniery na  ul.Školní výše 
jmenované  mimo bytový  pořadník v  případě, že  byt bude uvolněn 
p.Burianem, v současné době umístěného v domě sociální péče. 
Diskuze : 
Dr.Holman předkládá protinávrh -  aby sociální odbor zjistil, zda 
           by  se ti,  kteří jsou  na prvních  místech v  bytovém 
           pořadníku dobrovolně vzdají  svého jároku na přidělení 
           této garsoniery. 
Ing.Krupica - garsoniery mají  společné soc. zařízení a kuchyňský 
           kout,  pochybuje, že  by někteří  jiní žadatelé  o byt 
           měli  o toto  bydlení zájem.  Paní Tenorové  však nemá 
           vůbec  "střechu  nad  hlavou",  proto  MěR  souhlasila 
           s  přidělením garsoniery  mimo pořadník  i přesto,  že 
           mohou vzniknout určité  problémy. 
Dr.Holman - trvá na hlasování o protinávrhu, obává se precedensu. 
Dr.Poledňák - mluvil o celé záležitosti s p.Vašákem (byl pozván i 
           na jednání  MěZ, ovšem nedostavil se)  a ten s návrhem 
           MěR souhlasil. 
 
Hlasováno o protinávrhu Dr.Holmana : 
MěZ  schvaluje  -  přidělení  garsoniery  na  ul.Školní čp. 856/8 
v Kuřimi p.Růženě Tenorové za  podmínky, že svůj nárok vylávající 
z pořadníku odmítnnou  ti žadatelé, kteří majé více bodů 
Hlasováno o protinávrhu : pro 6, zdrž.9 - nepřijato 
 
Návrh na usnesení : 
1156/97 
     Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 2, zdrž.4 - přijato 
 
 

3. Poskytování   půjček  na  bytovou 
     výstavbu 
     Materiál předkládá Dr.Poledňák. 
Usnesením  MěZ č.  1137/97  byla  přijata vyhláška  o poskytování 
půjček na bytovou výstavbu - bytů  a RD občanům města Kuřimi. Pro 
tento účel  byl vytvořen "Fond  pro bytovou výstavbu",  do ketého 
byly převedeny 4 mil.Kč z Fondu privatizace bytového fondu. 
Zájemci o půjčku mohou své  žádosti předkládat na MěÚ do 20.10.97 
na předepsaném  formuláři, na listopdovém zasedání  MěZ již mohou 
být schváleny půjčky konkrétním žadatelům. 
Návrh na usnesení : 
1157/97 - 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
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4.Zásady  tvorby  a  užití sociálního 
    fondu 
Transformace  Fondu  kulturních  a  sociálních  potřeb  (FKSP) na 
Sociální fond (SF) 
Materiál  předložil vedoucí FO p.Z.Kříž. 
Na základě zákona o obcích,  Vylášky o FKSP, provedeného auditu a 
způsobu účtování se města neřídí Vyhláškou o FKSP, ale na podporu 
soc.rozvoje tvoří  Sociální fond. Z  těchto důvodů je  navrhována 
transformace  FKSP a SF - bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1158/97 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 

5. Různé 
5.1. Vyhláška o pronajatých bytech v majetku města 
     Materiál předložil Dr.Poledňák. 
Schválená  vyhláška města  o prodeji  bytů ze  dne 262.1997  byla 
námitkována  OKÚ   Brno  -  venkov   a  několikrát  přepracována. 
Výsledkem dalších jednání je nové, předkládané znění vyhlášky. 
Dr.Poledňák  -  jedná  se  o  detailní  popis,  jakým způsebem se 
           v Kuřimi byty prodávají. 
Návrh na usnesení : 
1159/97  - 
     Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 1, zdrž.2 
 
5.2. Paní Lenka Klašková, Kuřim, Popkova 1002 - žádost o poskytnutí 
     půjčky 
     Materiál předložil Dr.Poledňák a Ing.Růžička. 
Paní Lenka Klašková požádala město o poskytnutí půjčky na zřízení 
soukromé provozovny manikúry a pedikúry  v Kuřimi. Žádost byla na 
jednání  MěR projednána  a  usn.č.  361/97 doporučila  MěZ půjčku 
poskytnout. 
Diskuze: 
J.Herman - nevidím   důvod,   proč  by   město   mělo  poskytovat 
          soukromníkům půjčky na zřízení živnosti! Proč žadatelce 
          úvěr neposkytla třeba banka? 
p.Klašková  -  Komerční  banka  mně  úvěr  odmítla,  protože nemá 
          dostatečné záruky.  Město jsem požádala  z toho důvodu, 
          že  se  jedná  svým  způsobem  o  služby  městu a jejím 
          obyvatelům  a  stavební  úpravy  které  budou provedeny 
          (zřízení zásuvek a odběrového místa) zůstanou v majetku 
          města. 
Ing.Krupica -  je proti půjčkám podnikatelů,  ale v tomto případě 
          se jedná o služby a ty nejsou nikde příliš výnosné. 
Dr.Holman  s poskytnutím  půjčky  rovněž  nesouhlasí -  naruší se 
          rovnost podpory  podnikatelům. Souhlasil by  v případě, 
          že  by  se  jednalo  o  jedinou  službu tohoto zaměření 
          ve městě. 
Návrh na usnesení : 
MěZ  schvaluje  poskytnutí  půjčky  50.000,-Kč  p.Lence Klaškové, 
Kuřim,  Popkova  1002  za  účelem  zřízení  provozovny manikůry a 
pedikůry.  Termín  splatnosti  4  roky  s  možností  úhrady  před 
termínem, úrok  15% /rok dle  skutečného počtu dní  trvání úvěru, 
splatnost jednorázově, ručení ručitelem 
Hlasováno o návrhu : pro 4, proti 7, zdrž.4 - neschváleno 
 
 
5.3. Půjčka firmy AMP Czech s.r.o. městu Kuřimi 
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     Materiál předkládají Ing.Růžička a Dr.Poledňák. 
star- navrhuje o půjčce jednat příště 
Pol - moji představu  o půjčce tato půjčka  nesplňuje 
staženo 
 
 
Mat.č.8 
Fond  na  podporu  kulturní  a   spolkové  činnosti  -  návrh  na 
posyktnutí příspěvku 
Návrh na usnesení : 
1160/97 -  MěZ schvaluje poskytnutí příspěvků  z Fondu na podporu 
kulturní a spolkové činnosti dle přílohy č.8 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Mat.č.8a) 
Aleš kadlec - žádost o příspěvek z FK 
Pol - navrhuje peníze uvolnit,  koncert z loňského roku byl velmi 
     úspěšný, částka je úměrná 
 
Návrh na usnesení : 
1161/97  - MěZ  schvaluje příspěvek  z Fondu  na podporu kulturní 
a spolkové  činnosti  p.Aleši  Kadlecovi,  Kuřim,  Nová  1057  na 
uspořádání kulturních akcí : 
- předvánoční koncert komorního kvarteta .............. 9.000,- 
- koncert symfonického orchestru a pěveckého sboru ... 24.000,- 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
 
Mat.8b) 
Rostislav Ekl -  žádost o příspěvek z KF 
Pol je rovněž pro poskytnutí 
Návrh na usnesení : 
1162/97  - MěZ  schvaluje příspěvek  z Fondu  na podporu kulturní 
a spolkové činnosti p.Rostislavu Eklovi, Kuřim, Komenského 511 na 
uspořádání akcí : 
- "Posezení u cimbálu" ...............  5.000,- 
-  Míčový pětiboj ....................  1.500,- 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
 
Mat.č.8c) 
Soukromá plavecká škola Kuřim - žádost o příspěvek KF 
příspěvek nebyl projednán v komisi, neboť přišla po termínu 
Holman  navrhuje  projednat  další  případné  žádosti vzhledem ke 
     zmatkům kolem termínu jednání MěZ 
Pol - se snaží na vlastní riziko zachovat výuku palvání v Kuřimi, 
3 tis je min., kterým ji město může vyjít vstříc. 
Návrh na usnesení : 
1163/97  - MěZ  schvaluje příspěvek  z Fondu  na podporu kulturní 
a spolkové   činnosti Soukromé   plavecké  škole   Kuřim,  vedené 
p.Naděždou Hemberovou na zakoupení speciálních plaveckých pomůcek 
určených k výuce plavání dětí ve věku od 1 - 4 let 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
 
Hlasy pro hospice 
Pol- město by zakpupilo za 10 tis vstupenky na benefiční koncert 
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Návrh na usnesení : 
1164/97  - MěZ  schvaluje nákup  benefičních vstupenek  v hodnotě 
10.000,-  Kč na  koncert Hlasy  pro Hospice  - hlasy pro Rajhrad, 
pořádané Diecézní charitou Brno, Petrov 4 
     Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 
 
Holamn - 
 Nova  město vyzval,  aby se  účastnilo soutěžš  Triga. 3 vybrané 
páry  soutěží  za  město  dne  23.10.Zájemci  se  mají obracet na 
p.Hlouchovou. Všichni budou pozvíni týden před odjedem na radnici 
 
Sbírka použitého nábytku 
POl - nábytek který je funkční, mohou obyvatelé inzerovat na MěÚ 
 
 
 Pronájem bytů mimo rámec platné vyhlášky 
Pol - vyhlášku nepředkládá ke  schválení ale k diskuzi. Navrhuje, 
     aby se byty nabízeli v 5-ti cyklech 
     V současné době budou k dispozici 3 volné byty. 
Návrh na usnesení : 
1165/97 - MěZ schvaluje provedení ověřovací série pěti nabídek na 
pronájem obecního  bytu a to podle  pracovního znění připravované 
Vyhlášky o volných bytech a bytových náhradách 
     Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 1, zdrž.3 
 
Přestávka 18. 30 - 18.00 
 
 
 Převod jednotky č.894/11 do vlastnictví Energetického ústavu Brno 
 a.s. 
Herman - proč se nedostavl p.Piják 
pol.- pozval jsem ho na pozdější hodinu 
Herman - domnívá se, že by byl schválen precedens 
 
 Návrh na usnesení : 
1166/97 -  MěZ schvaluje převod bytové  jednotky č.894/11 v ul.Na 
Královkách  do  vlastnictví  a.s.  EGÚ  Energetický  ústav  Brno, 
Hudcova 76a) 
     Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 2, zdrř.2 
 
 
Dr.Holamn - koncepce sportovišť 
Znovu ho předklá dá ve variantní podobě , co v prostoru stadionu. 
Navrhuje aby byla schválena 
Návrh na usnesení : 
1167/97  -  MěZ  schvaluje  Koncepci  rozvoje  podmínek pro sport 
a tělovýchovu ve městě Kuřimi 
     Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž. 4 
 
 
  Autobusová  doprava  -   provozování  pravidelné  a  nepravidelné 
     přepravy osob Městem Kuřim, nebo SMK 
Ing.Kotek - vznikla z potřeb.., jedná se o experiment 
     Dopravu by mohl provozovat firma Adolf, ale on nepřistoupil. 
Provozovat by ho mohliprovozovat firmy, které by bylay na dopravě 
zainterovány,  soukromá  osoba.  nebo   SMK.  SMK  by  mohly  mít 
mininílní  nklady na provoz a byla by pod kontorlou města. 
SMK by provpozovali 5 spojů : 1  firmami, 4 městem (2 pro děti do 
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školy,). Náklady  - ztráta školního autobusu  50 tis/rok., ztráta 
ranního spoje  0. Snížením počtu  spojů se zvýší  náklady na celo 
dopravu.   Nepravaidelnou  dopravu   v  Kuřimi   zajišťuje  firma 
Adolf.Ekonomiku měst. dopravy je těžké odhadnout. Autobusem by lo 
možné provozovat dopravu cca 4 roky. 
Holman - město by mělo vstoupit  do trhu dopravy až tehdy, že bude 
     levnější  si koupit  vlastní  autobus.  Ale tato  akutní potřeba 
     prozatím   není.  Podniky   potřebují  pracovník,   proč  se 
     neangažují  oni? Obává  se toho,  že v  případě město koiupí 
     autobus , bude ČSAD Tišnov nárokovat ztrátvost svého spoje vyšší. 
KOtek  - některé  podniky jako  AMP si  dopravu svých zaměstnanců 
     zajišťuje sám, navrhuje navázat v tomto směru dialog 
Zejda  -  je  proti,   aby  město  nějakým  způůsobem  podnikalo, 
     ekonomická  rozvaha  je  nepostačující,  jedná se o experiment 
     příliš drahý 
Herman -  1. není jednoduché zřídit  koncesi na provoz,pravidelné 
     dopravy, 
      2. pravidelná  doprava vyžaduje  rezervní dopravní prostředek 
Kotek 1.  možnost  licence  byla  konzultována, 2. rezezvní doprav. 
     prostředek lze zajistit smluvně s jiným dopravcem 
Holman zpochybňuje "fungování" předložený návrh. 
starosta  -  je  třeba  tento  návrh  brát  vážně, navrhuje začít 
     dialog  s   kuřimskými  firmami,  pokud   nebude  experiment 
     korunován úspěchem, autobus je možné prodat. 
 
Návrh na usnesení :: 
     MěZ schvaluje zakoupení autobusu KAROSA  LC 735 od TOS Kuřim a.s. 
     za cenu dle dohody, popř. pronájem autobusu do doby, než jej bude 
     možné  odkoupit za  účelem provozování  pravidelné a nepravidelné 
     přepravy osob městem Kuřim, resp.Službami města Kuřimi 
- pro 1, proti 10, zdrž.4- neschváleno 
 
 Návrh na usnesení : 
1168/97 - MěZ souhlasí s ukončením smlouvy s ČSAD Brno - město na 
zajištění spojů č.27 a 30 linky 750 030 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
FC Kuřim, odd. kopané -zatravnění hlavního hřiště stadionu 
Pol - kdo bude uzavírat smlouvu s p.Rouskem 
Švestka - my - FC Kuřim 
Holman -  kde se budou odehrávat  soutěže na podzin, kdy  se bude 
     hřiště zatravňovat? Na stávajícím zatraněném hřišti? 
Švestka - to ne 
Holman - pokud bude zatravnění  nyní odsouhlaseno, může se zrušit 
     liga malé kopané 
Švestka  - pokus  se to  oddálí, bude  zatravnění trvat celý rok. 
     Stávající plocha  potřebuje opravit, je  podmáčená. Pokud se 
     neodstaví  a neopraví,  zničí se   a nebude  kde příští  rok hrát 
     kopanou. 
Holman  -  pokud  se  na  podzim  začne  se  zatravňováním,  bude 
     zlikvidována družstva malé kopané 
švestka - výhledově zatravnění poslouží  nejen sporrt. odd. ale i 
     školám 
star. - domnívá se , že 250 tis je málo na zatravnění celé plochy, dále není 
     zcela jasno,  zda ten prostror nenabízí  další možnosti využití . 
     není jasná  koncepce dalšího využití  hřiště 
Zejda -  zjistil, že tyto  peníze by nestačili.  Máte představu o 
     další koncepci  hřiště ? 
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Švestka -  z koncepceDr.Holamana  jde o variantu A) 
Holamn - přečetl variantu A)řešení stadionu - o trávě není v této 
     variantě řeč. 
Zorník  -  navrhuje  kompromis  :  zatravnit  ,  ale podělit se o 
     stávající zatravněnou plochu 
Holman  -  pokud  je  podmáčené,  při  intenzitě  využívání by se 
     zničilo. 
Zejda -rozhodnutí by mělo vyjít  z dohody obou dotčených subjektů 
     nebo v  komisích, rozhodnout nyní  není možné bez  poškození 
     pro jednoho. 
starosta se  domnívá, že by bylo  vhodnější rozhodnutí odložit do 
     dal. MěZ. 
Švestka  se domnívá,  že by  MěZ mělo  rozhodnout dnes,  a rozvoj 
     hřiště dle koncepce není vyloučen. 
Pol - 
 Kdo bude mít Zodpovědnost za zatravnění_?Bez odpovědi. 
 
 Návrh na usnesení : 
     MěZ  schvaluje žádost  FC Kuřim  - kopaná  na zatravnění hlavního 
     hřiště na stadionu v Kuřimi za podmínek uvedených v žádosti 
- pro 6, zdrž.9- neschváleno 
 
star. navrhuje projednat v komisích 
 
 
star. 
Žádost obyvatel  na ul.Tišnovská  - snížení  ceny bytu při 
koupi do soukrom.vlastnictví 
star. jde o jinou kvalitu bydlení než zde ve středu města. MěR by 
měla kvalifikovaně posoudit, zda jde o jiný stav bydlení. 
Pol - paradoxně vychází cena ještě vyšší než je doposud navržena, 
     faktem  je, že  jsou byty  zanedbané, nabízenou  cenu ten byt ale 
     min. má. 
Noovtná -  bylo by rozumné vynhradit  těmto obyvatelům kompenzaci 
     plynofikací a pod. - zavést to do invesrtic města 
 
 
Návrh na usnsení : 
MěZ schvaluje  žádost o snížení ceny  na ul.Tišnovská v Kuřimi 
- pro 6, proti 8. zdrž.1 - neschváleno 
 
 Návrh na usnesení : 
1169/97 -  MěZ ukládá projednání  vybudování plynové přípojky  na 
ul.Tišnovská v rámci investičních akcí na rok 1998 
     Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 proti 1 
 
 
Zejda - 
V komisi navrhují 
Holaman  navvrhuje  jednat  s   povodéím  Moravy  a  zajistit  si 
     nezávoslého odborníka na názor. 
Novotná navrhuje rozdělení usnesení 
Krup. -  v této chvíli  nevíme, kolik by  to stálo a  někdo by se 
     mohl odvolávat na to, že je to akce prioritní. 
star. - považuje stavbu za priorotní a podmiňující, neboť již již 
     při stavbě "Louček" byla stavba nádrže potřebná 
Ing.Jan  Brabec  -  Loučky  se  stavěly  na vyjímku. Při problematice 
     majetkového v  případě, že bude  něco zalito vodou  nasupuje také 
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     problematika, kdo bude výpust obsluhovat 
Pol - 
Hlasováno jednotlivě : 
 Návrh na usnesení : 
1170/97 - MěZ ukládá bezodkladně zajistit návrh opatření k řešení 
situace dané  stanoviskem Povodí Moravy  k realizaci investičních 
akcí na území města. 
- pro 15 
V případě, že výsledkem tohoto řešení budou jakékoliv podmiňující 
investice  (např.  retenční  nádrž),  je  nutné  je  považovat za 
prioritní 
- pro 10, zdrž.3, proti 1 
Celkem schváleno 10, zdrž.3, proti 1 
 
Němec   -  navrhuje   nařídit  MTCK   zajistit  zlepšení  kvaLITY 
KABELOVKY. 
Kříž -od zřízení do této doby  jsou příjmy 7.250 mil, výdaje byla 
cca 16 mil., dal náklady byly 1,8 mil - režie, to je cca 12 mil.. 
Příjmy z poplatků za rok 97 je 1,47O mil je od začátku roku 
Část výpadků je způsoben výpadem koncovek, probl.dělá 1. rozvaděč 
na  ul.Školní  -  přehřívání,   některé  poruchy  jsou  způsobeny 
výpadkem el.fáze. 
 Návrh na usnesení : 
1171/97  -  MěZ  jako  zřizovatel  ukládá  MTCK  vypracovat návrh 
opatření  vedoucí  ke  zlepšení  kvality  televizního  příjmu TKR 
v Kuřimi 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Herman se domnívá, že je třeba  zlepšit údržbu zařízení. 
 
Interopelace : 
Holman 
Fikar  navrh   předložení interpelace  ve věci  nálezu kontorlní 
komise -ve  věci ukončení pronájmu  bazénu a navrácení  600 tis., 
Kratiochvíl a Obůrka 
 
Múčková  interpelace - 
opravit chodník na ul.Fučíkova 
 
 
Doskočil - jak vypadá situace s pozemkem  za MěÚ 
star-  je naděje  že bude   navrácen zpět  pozemek městu,  v této 
     věci byly s Mgr.Plškovou na jednání v Praze., město by mohlo 
přistoupit  na  zakoupení  dle   znaleckého  posudku.  Ze  strany 
vězeňské služky nebyla vůle s věcí "pohnout" 
 
Odehnal -  připomínka 16.9. byl vzpomínkový  večer k výročí úmrtí 
     TGM, nikdo tam nebyl  ze členů MěZ mimo Dr.Poledňáka. 
 
 Holman  - navrhuje  opravit chybu  na pomníku  letce Jebáčka, na 
následném MěZ by byl tak předložen konkrétní návrh 
 
 Hlasováno u úplnosti přijatých usnesení : pro 15 
 
Starosta ukončil jednání MěZ v 
 Návrh na usnesení : 
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 Návrh na usnesení : 
 
 Návrh na usnesení : 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
 
 
Zapsala: 
V Kuřimi 
 
 
 
 
                             S E Z N A M   P Ř Í L O H 
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