
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                 Z Á P I S  č.01/96 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís.01/96 konaného dne 29.1.1996 
         v Dělnickém domě, Kuřim, Legionářská 338 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman, PaedDr.D.Holman, J.Kobzinek, ing.arch.M.Janča, 
           ing.A.Jarůšek, MUDr.Z.Klírová,  H.Krejčí,  ing.J.Marek, 
           K.Múčková, ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník, 
           ing.F.Veselý - tajemník 
Omluveni : ing.M.Krupica, ing.J.Němec 
 
Starosta zahájil jednání MZ v 17.05 hod. Úvodem přítomno 14 členů 
MZ. 
Ověřením zápisu byli pověřeni ing.arch.M.Janča a K. Múčková 
Hlasováno o návrhu : pro 14 -  návrh schválen 
 
Návrhová komise : MUDr.M.Dvořáčková a MUDr.Z.Klírová 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh schválen 
 
Starosta města úvodem zasedání upozornil  přítomné členy MZ, že z 
technických důvodů nebude průběh zasedání nahráván na magnetofon. 
Hlasováno o tomto průběhu : pro 14 - schváleno 
 
17.10 - příchod Dr.Holmana - přítomno 15 členů MZ 
 
 
P R O G R A M 
I.   Majetkoprávní úkony 
II.  Informace o realizaci plánu investic v r.1995 
III. Návrh programu výstavby města v r.1996 
IV.  Návrh rozpočtu na rok 1996 
 V.  Čerpání příspěvku z Fondu na podporu kulturní a spol.činnosti 
VI.  Podkrovní byty - smlouvy 
VII. Část pořadníku na žadatelů o pronájem obec. bytu 
VIII.Zakládací listina příspěv. organizace SMK 
IX.  Různé 
 
Hlasováno o programu  - pro 15 
 
 
 
I. MAJETKOPRÁVNÍ  ÚKONY 
 
Nové záměry : 
1. Ing.Antonín  Chocholáč,  Kuřim,  Zborovská  832  -  návrh  na 
   odprodej pozemku do majetku města 
Zahrada vhodně doplňuje pozemek, který se váže k Děl.domu. 
Návrh na usnesení 
     1/96 - MZ schvaluje výkup pozemku parc. č. 2004/2 k.ú. Kuřim 

ve výměře 186 m2 od  manželů Chocholáčových, Kuřim, Zborovská 832 
za dohodnutou cenu 90.000 Kč (cca 484,- Kč/m2) 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 - návrh přijat 



2. Manž. Burianovi,  Kuřim, Bezručova  1108 -  žádost o odprodej 
   pozemku zastavěného garáží v areálu U vlečky v Kuřimi 
Jedná se  o poslední garáž,  u které dosud  nemá maj. vypořádání. 
Ostatním  vlastníkům garáží  "U vlečky"  byly v  r. 1994  pozemky 
odprodány za 50,-Kč/m2 
Návrh na usnesení 
     2/96  -  MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  odprodej pozemku 

parc.č. 4260 k.ú.  Kuřim o výměře 21 m2  manž. Burianovým, Kuřim, 
Bezručova 1108 za cenu 50,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 - návrh přijat 
 
3. Veřejná nabídka  na odprodej RD čp. 762 v  Kuřimi, Luční ul. s 
   poz.parc.č. 92 k.ú. Kuřim o výměře 358 m2 

Dům  s pozemkem  bezúplatným  převodem  přešel do  majetku města, 
dosavadní uživatel p.Raab zemřel a domek se uvolnil. 
Dr.Poledňák navrhuje  odprodat RD nejvyšší nabídce. 
Návrh na usnesení 
     3/96 -  MZ vyhlašuje veřejnou nabídku  na odprodej rodinného 
domu čp. 762 v Kuřimi, Luční ul. s pozemkem parc.č. 92 k.ú. Kuřim 
o výměře 358  m2 nejvyšší nabídce,  min. však za  cenu znaleckého 
posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
 
Schválené záměry : 
1. Martinek Jaroslav, Kuřim, Janská 427 - směna pozemků s městem 
     Schválený  záměr byl  po dobu  30-ti dnů  zveřejněn, v  této 
lhůtě   podal  p.Martinek   připomínku,  týkající   se  cenového 
vyrovnání - navrhuje cenu 40,-Kč/m2. 
Dr.Poledňák navrhuje cenu 100,-Kč/m2. 
Návrh na usnesení 
     4/96 - MZ schvaluje směnu pozemků  PK č. 2428/2 ve výměře 28 

m2  ve  vlastn.  pana  Jaroslava  Martinka,  Kuřim, Janská 427 za 
pozemek  parc.č. 1012  (dle EN)  ve výměře  119 m2 ve vlastnictví 
města  Kuřimi s  cenovým  vyrovnáním.  Cena pozemku  je stanovena 
částkou 100,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh schválen 
 
2. Odprodej objektu čp. 35 v Kuřimi, Tišnovská ul 
A) 
MZ    schválilo    záměr     na    adresný    pronájem    objektu 
manž.Kvasnicovým  za  cenu  dle  znalec.posudku.  Ke  zveřejněnému 
záměru  nebyly  ve  stanovené  30-ti  denní  lhůtě  podány  žádné 
připomínky. 
Návrh na usnesení : 
     MZ schvaluje  odprodej přední části objektu  čp.35 v Kuřimi, 

Tišnovská  ul. s  pozemkem  parc.č.55/1  k.ú.Kuřim ve  vým.376 m2 
manž.Kvasnicovým, bytem Doubravník 287  za cenu dle znalec.posudku 
za účelem vybudování lékárny 
p.Herman  -  jedná  se  o  budovu  určenou  k podnikání, navrhuje 
     odprodej za cenu dle ZP + koeficient 5 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu p.Hermana: 
     pro 4, proti 9, zdrž.2 - návrh nebyl přijat 
Ing.Jarůšek navrhuje zvýšení koeficientu za pozemek. 
Dr.Holman navrhuje ZP objektu násobit koef.2, pozemek koef.5. 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu Dr.Holmana: 
     Cena budovy dle ZP s koef.2 , cena pozemku dle ZP s koef.5 
     pro 10, proti 4, zdrž,1 - návrh přijat 



Manž.Kvasnicovi přítomni na jednání nesouhlasí s koef.2 za objekt 
     vzhledem k jeho tech. stavu a tuto cenu neakceptují. 
Dr.Holman navrhuje odklad projednání . 
V.Zejda nesouhlasí  s odkladem (záměr byl  měsíc zveřejněn, nikdo 
     nepodal námitku). 
Dr.Poledňák dává hlasovat o variantách usnesení: 
1-Hlasováno o odložení projednání : 
     pro  4 - návrh neschválen 
2-Hlasováno o odprodeji dle znaleckého posudku budovy i pozemku : 
     pro 8, proti 7 - návrh neschválen 
3-Hlasováno o návrhu Ing.Jarůška cenu pozemku 500,-Kč/m2, budovy 
     dle ZP. pro 6, proti 9 - návrh neschválen 
4-Hlasováno  o  návrhu  Dr.Holmana  odprodej  budovy  za cenu ZP, 
pozemek za cenu 5-ti násobek ZP 
Návrh na usnesení 
     5/96  - MZ  schvaluje odprodej  přední části  objektu čp. 35 
v Kuřimi, Tišnovská ul.s pozemkem parc.č.55/1 k.ú.Kuřim ve výměře 
376  m2  manž.  Kvasnicovým,  bytem  Doubravník  287,  za  účelem 
vybudování lékárny za podmínek : 
* objekt za cenu dle znaleckého posudku 
* pozemek za 5-ti násobek znalec.posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 11 - návrh schválen 
 
B) 
MZ  chválilo  záměr  na  adresný  odprodej  části objektu čp.35 v 
Kuřimi, ul.Tišnovská - pekárna -  p.Bohumilu Markovi za  cenu dle 
znal.posudku. Proti zvěřejněnému záměru nebyly podány připomínky. 
Návrh na usnesení 
 MZ schvaluje  odprodej části objektu čp.  35 v Kuřimi, Tišnovská 

ul. - pekárny s poz.parc.č. 55/2 k.ú. Kuřim o výměře 575 m2 manž. 
Markovým, Kuřim, Na Loučkách 1204  za cenu dle znaleckého posudku 
za účelem vybudování vzorkového skladu zboží 
 
p.Herman  navrhuje odprodej pozemku  s  koeficientem 5, budovy za 
     odhadní cenu dle ZP 
Návrh na usnesení 
     6/96 - MZ schvaluje odprodej  části objektu čp. 35 v Kuřimi, 
Tišnovská ul.  - pekárny s  poz.parc.č. 55/2 k.ú.  Kuřim o výměře 
575  m2  manž.  Markovým,  Kuřim,  Na  Loučkách  1204  za  účelem 
vybudování vzorkového skladu zboží za podmínek: 
* objekt za cenu dle znaleckého posudku 
* pozemek za 5-ti násobek znalec.posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž. 1 - návrh schválen 
 
 
3. Silnice  Brno,  spol.  s.r.o.  Brno,  Dukelská  34 - žádost o 
   pronájem  pozemků  parc.č.  3430/2  ,  parc.č.3430/4  a  části 
poz.parc.č.3430 k.ú.Kuřim za cenu 10,-Kč/m2/rok 
Proti zveřejněnému návrhu nebyly podány připomínky. 
Návrh na usnesení 
     7/96  - MZ  schvaluje pronájem  pozemku parc.č.  3430/2 k.ú. 

Kuřim o výměře 286 m2, poz.parc.č.  3430/4 k.ú. Kuřim o výměře 18 
m2 a  části poz.parc.č. 3430 k.ú.  Kuřim o výměře cca  3500 m2 za 
cenu  10,- Kč/m2/rok  spol. s  r.o. Silnice  Brno, Dukelská 34 na 
dobu určitou po dobu provozu obalovny živičných směsí do r. 2010 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
 



4. Pronájem objektu býv. hydroforové  stanice v Kuřimi čp. 1013 s 
   parc.č.  2080 k.ú.  Kuřim ve  výměře 144  m2 

Manž.Vaněrkovým a M.Konečnému byl  MZ schválen pronájem hydrofor. 
stanice za účelem vybudování rockového  klubu za podmínek : NS na 
dobu  určitou 2  let, po  uplynutí přechod  NS na  dobu neurčitou 
s 6-ti měs. výpověď.lhůtou za  cenu 190,-Kč/m2/rok  s koef  III + 
energie. 
     Dne  9.1.96 podali  ke zveřejněnému  připomínku záměru manž. 
Jahodovi  - majitelé  přilehlé nemovitosti  a dne  29.1.96 podala 
námitku k  podmínkám pronájmu p.Z.Vaněrková.  Současně předložila 
na jednání  pozměňovací návrhy : 
* Pronájem objektu  hydrof. stanice na 5 let  bezúplatně za cenu 
     vložených  investic,  po  uplynutí  této  doby  přechod  na 
     pronájem na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou 
Hlasováno o pozměňovacím návrhu : 
     pro 7, zdrž 8 - návrh neschválen 
 
5. Odprodej RD čp. 118 v Kuřimi, ul. Podhoří - mat.č.1 a 1a 
     Na   zveřejněnou   nabídku   ve   stanovené  lhůtě  reagoval 
ing.V.Emmer,  který  akceptuje  částku  120.000,-Kč  (splátky  30 
tis./Q) a D.Wágner, který výši splátek neuvedl. 
     Po  termínu podal  žádost  p.Zábojník  bytem Brno,  který je 
ochoten zaplatit 150.000,-Kč v hotovosti. 
Dr.Poledňák  navrhuje  prodloužení  termínu  veřejné  nabídky o 1 
     měsíc. 
p.Herman    nesouhlasí   s    prodloužením   termínu,    navrhuje 
     p.Zábojníkovi objekt za 150 000. tis. odprodat. 
Návrh na usnesení 
     8/96  -  MZ  schvaluje   odprodej  rodinného  domu  čp.  118 
v Kuřimi,  ul.   Podhoří  s  poz.parc.č.  870   k.ú.  Kuřim  panu 
Zábojníkovi  bytem  Brno,  Štefánikova  40  za  cenu 150.000,- Kč 
s tím, že částka bude hrazena hotově 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh schválen 
 
6. Žádost  o  uhrazení  části   vložených  nákladů  na  zřízení 
ústředního topení v bytě p.Raaba. Požadovaná částka 10.000,-Kč. 
Bez připomínek. 
Návrh na usnesení 
     9/96  - MZ  schvaluje  uhrazení  části vložených  nákladů na 
zřízení ústředního  topení v RD čp.  762 v Kuřimi, Luční  ul., ve 
výši 10.000,-Kč 
Hlasováno o návrhu :  pro 15 - návrh schválen 
 
7. Fa   EUROBOARD  s.r.o.,   Kuřim,  Jungmannova   1069  -  žádost 
o odprodej pozemku na nám. 1. května ( parc. č. 293/8 ) za účelem 
výstavby prodejny textilu. 
Návrh na usnesení 
     10/96  - MZ  schvaluje odprodej  parcely č.  293/8, o výměře 

180 m2,  k.ú. Kuřim, na nám.  1. května v Kuřimi  firmě EUROBOARD 
s.r.o.  Kuřim,  Jungmannova  1069  za  účelem  výstavby  prodejny 
textilu, s tím, že pozemek  bude odprodán až po realizaci stavby. 
Do doby odprodeje pozemku bude právní vztah k nemovitosti upraven 
nájemní smlouvou za cenu 250,- Kč/m2 pozemku 
 
8. Pan  Zdeněk  Tilč,  Purkyňova  98a.  612  00  Brno  - žádost 
     o odprodej pozemku na nám. 1.  května ( parc. č. 293/10 ) za 
účelem  výstavby   podnikatelského  domu  bez   bližšího  uvedení 
činnosti 



Návrh na usnesení 
     11/96 -  MZ schvaluje odprodej  parcely č. 293/10,  o výměře 

139  m2,  k.ú.  Kuřim  na  nám.  1.  května  za  účelem  výstavby 
podnikatelského domu,  panu Zdeňku Tilčovi  bytem Brno, Purkyňova 
98a) s tím,  že pozemek bude odprodán až  po realizaci stavby. Do 
doby odprodeje  pozemku bude právní  vztah k nemovitosti  upraven 
nájemní smlouvou za cenu 250,- Kč/m2 pozemku 
 
9. Pan  Miloš  Štrajt  a  Roman  Muselík  -  žádost  o  pronájem 
a následný odprodej pozemku na  nám. 1.května (parc.č. 293/11) za 
účelem vybudování třípodlažního víceúčelového objektu 
Návrh na usnesení 
     12/96 - MZ schvaluje odprodej  parcely č. 293/11, o vým. 105 

m2 k.ú.Kuřim  na nám.1.května v  Kuřimi p.Miloši Štrajtovi  bytem 
Kuřim, U  stadionu 954 a Romanu  Muselíkovi bytem Brno, Nezvalova 
3 za účelem  výstavby víceúčelového třípodlažního  objektu s tím, 
že  pozemek  bude  odprodán  až  po  realizaci  stavby.  Do  doby 
odprodeje pozemku bude právní vztah k nemovitosti upraven nájemní 
smlouvou za cenu 250,-Kč/m2 pozemku 
 
Hlasováno o návrzích 7,8 a 9 současně :pro 15 - návrhy schváleny 
 
 
II. INFORMACE  O   REALIZACI  PLÁNU 
    INVESTIC  V  R. 1996 
mat.č.2 
Připomínka p.Múčkové k rozestavěnosti vodovodu v Kuřimi-Podlesí 
p.Kříž, vedoucí odboru výstavby seznámil s harmonogramem prací. 
Návrh na usnesení 
     13/96 -  MZ bere na vědomí  přehled provedených investičních 
prací a oprav v Kuřimi realizovaných v roce 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh schválen 
 
 
III. NÁVRH  PROGRAMU  VÝSTAVBY 
     MĚSTA  NA  R.1996 
Předkládaný materiál  ing.Veselý nepovažuje za  definitivní. Plán 
výstavby  se  bude  zpřesňovat  v  závislosti  na  rozpočtu města 
a prioritách úkolů. 
V.Zejda - komise pro výstavbu mat. projednala, měla jen nepodstatné 
     připomínky (fasáda na ul.Bezručově podhodnocena, vysoká cena 
na rekonstrukci hasičské zbrojnice...) 
Ing.Jarůšek - na ul.Vališova chybí ke 2 domům přípojka plynu 
Ing.Veselý  - zdůvodnil, proč se s realizací čeká 
Ing.Růžička -  navrhuje  zařadit  do  plánu  plynofikaci  na ul. 
     Vališova a vybudování oboustranného  chodník na ul.Vojtova 
Ing.Novotná - žádá zařazení  do plánu výstavby rekonstrukci ul.Pod 
     vinohrady, s obnovou zámeckého parku navrhuje počkat do doby 
     vyřešení  situace  se  okolo  kuřimského  zámku  a  navrhuje 
     materiál vzít pouze na vědomí 
Dr.Poledňák - navrhuje opravu ul.Jungmannova od ul. Školní dolů 
p.Kobzinek  - vybudovat u MŠ na ul. Jungmannova chodník 
p. Múčková  - zrekonstruovat silnici u školky na Podlesí 
Ing.Veselý   upozornil  na   limity  rozpočtu   města  a  označil 
     předložený mat.jako informativní s dalším vývojem 
Dr.Holman vyzval členy MZ,  aby své připomínky předložili písemně 
     komisi pro výstavbu. 
 



Vedoucí odb.  výstavby p. P.Kříž informoval  o realizaci autobus. 
nádraží před budovou ČD. 
Návrh na usnesení 
     14/96  - MZ  bere na  vědomí předběžný  návrh úkolů výstavby 
města pro r.1996 a  schvaluje realizaci rekonstrukce autobusového 
nádraží  před  výpravní  budovou  ČD  dle  projektové dokumentace 
zprac. projektovou kanceláří Jiří Bajer Brno 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
 
Přeložka spojovací komunikace Kuřim - Podlesí 
Ing.Růžička seznámil členy MZ  s aktuálním stavem stavby přeložky 
komunikace   na   Podlesí:   nové   řešení   stavby  navazuje  na 
zrekonstruovanou   ulici   Pod   Zárubou,   průjezdem   k  areálu 
kinologického  klubu  a  propojení  se  stávající  komunikací  na 
Podlesí. 
     Členové MZ se  shodli v názoru, že by se  mělo jednat o zónu 
klidu, proto  by měla být  komunikace využita především  pro pěší 
a nebude širší, než je v  současné době. Toto  stanovisko zastává 
i komise pro ŽP. Případný průjezd upraven dopravními značkami. 
Návrh na usnesení 
     15/96 - MZ souhlasí  s realizací stavby spojovací komunikace 
Kuřim - Podlesí dle schválených zásad 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž. 1 - návrh schválen 
 
 
IV. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 1996 
Dr.Poledňák  upozornil že  se jedná  pouze o  bilanci očekávaných 
příjmů a nutných výdajů. Rozpočet na r. 1996 nemohl být zpracován 
do konečné podoby z důvodu nemoci několika pracovnic na finančním 
odboru. 
Návrh na usnesení 
16/96 - MZ bere na  vědomí návrh  rozpočtu  města Kuřimi na  rok 
1996 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrhy schváleny 
 
 
Úvěrová smlouva s Českou spořitelnou a.s. 
Městskou  radou a  zastupitelstvem bylo  schváleno přijetí  úvěru 
města  ve  výši  10  mil.Kč.  Vedoucí  finančního odboru p.Z.Kříž 
předložil na žádost České  spořitelny MZ k odsouhlasení splátkový 
kalendář na dobu splácení úvěru. 
Návrh na usnesení 
     17/96 -  MZ souhlasí s  uzavřením úvěrové smlouvy  na částku 
10 000.000,-Kč s Českou spořitelnou a.s. 
Návrh na usnesení 
     18/96 -  MZ souhlasí se splátkovým  kalendářem úvěru u České 
spořitelny a.s. dle přílohy (mat.č.6) 
Hlasováno pro obě usnesení současně : pro 15 - návrhy schváleny 
 
 
V. ČERPÁNÍ  PŘÍSPĚVKŮ  Z  FONDU  NA  PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ 
   ČINNOSI 
Dr.Holman  zhodnotil čerpání  příspěvků  za  rok 1995  a seznámil 
s výsledky  výběrového řízení,  které proběhlo  v lednu letošního 
roku. Jak uvedl, v tomto pololetí  bude rozděleno cca 69 tis. Kč. 
Navrhuje vyhlásit nové  kolo výběrového řízení na měsíc duben. 
 



     Diskuze  nad  otázkou  dotovat  -  nedotovat  ceny  na  akce 
pořádané školami,  školkami  nebo  sportovními  oddíly a některé 
investiční akce. 
     školky 
Dr.Poledňák navrhuje  uvolnit cca 50 tis.  Kč na koupi videokazet 
     pro archiv TKR. 
Ing.Růžička navrhuje uvolnit cca  18 tis.na uspořádání soutěže ve 
     společenském  tanci  tanečním   souborem  Trend.-  Schváleno 
     hlasováním 
Dr.Holman  důrazně nesouhlasí  s navrženými  dodatky čerpání  KF, 
     vyjma TKR a žádá o nezasahování do kompetence komise KF. 
Pozměňovací návrh : 
 50.000 jako příspěvek na činnost studia TKR - pro 14 
 18.000 na uspořádání soutěže ve společenském tanci - pro 14 
Dr.Holman dodatečně navrhuje 15  tis. na uspořádání volejbalového 
     turnaje " Kuřimský měšec", protože žádost volejbalistů nebyla 
     projednána komisí kvůli pozdnímu doručení. 
 15.000  na  uspořádání  volejbalového  turnaje  "Kuřimský měšec" 
- pro 11 
Návrh na usnesení 
     19/96  -  MZ  bere  na  vědomí  přehled  čerpání  finančních 
prostředků  z Fondu  na podporu  kulturní a  spolkové činnosti za 
r.1995 
     Hlasováno o návrhu :  pro 15 
Návrh na usnesení 
     20/96 -  MZ schvaluje čerpání  příspěvků z Fondu  na podporu 
kulturní  a spolkové  činnosti dle  doporučení příslušné  komise, 
která je přílohou usnesení s doplněním : 
 50.000 jako příspěvek na činnost studia TKR 
 18.000 na uspořádání soutěže ve společenském tanci 
 15.000 na uspořádání volejbalového turnaje "Kuřimský měšec" 
     Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 
Návrh na usnesení 
     21/96  -  MZ  vyhlašuje  další  kolo  výběrového  řízení  na 
poskytnutí  příspěvku  z  Fondu  na  podporu  kulturní a spolkové 
činnosti. Uzávěrka pro příjem žádostí je 2.4.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 
 
přestávka - 19.00 - 19.15 hod. 
 
VI. PODKROVNÍ BYTY - SMLOUVY 
Městskému zastupitelstvu bylo usn.č.1235/95 vyhrazeno schvalování 
smluv  o  převodu  jednotek   -  budoucích  podkrovních  bytů  do 
vlastnictví  investorů.  V  současné   době  jsou  s    žadateli 
podepisovány smlouvy o budoucím  převodu jednotky do vlastnictví. 
Jedná  se o  závazný smluvní  vztah, proto  Dr.Poledňák žádá MZ o 
souhlas s takovýmto postupem. 
     Na  dotaz  p.Hermana   vysvětlil  systém  financování  půdní 
vestavby  a   vlastnictví společných  prostor  v   domě  s  půdní 
vestavbou.  Zdůraznil, že  vše si  stavebník platí  sám, město je 
pouze garantem stavby. 
Návrh na usnesení 
     22/96  - MZ  schvaluje  uzavírání  smluv o  budoucím převodu 
jednotek  se  zájemci  o  výstavbu  podkrovních  bytů  dle  vzoru 
(příloha č.8) 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž. 4 - návrh schválen 
 
 



VII. ČÁST POŘADNÍKU ŽADATELŮ O PRONÁJEM OBECNÍHO BYT 
První část  pořadníku žadatelů o byt  byla odsouhlasena MR, další 
část žadatelů  se stejný počtem  bodů bude prověřena  a dodatečně 
schválena.  Materiál  se  předkládá  jako  informace  o aktuálním 
pořadí žadatelů. 
 
 
VIII. ZAKLÁDACÍ LISTINA SMK 
Rozhodnutím   Městského   zastupitelstva   byl   proveden   audit 
příspěvkové organizace Služby města  Kuřimi. Audit provedla firma 
Audit ůčetnoctví s.r.o. Brno. 
Auditor ing.V.Pavéska - SMK hospodaří s majetkem, který  ji nebyl 
     převeden. V prosinci r.1992 byla schválena zakládací listina 
     s nevyčísleným majetkem. Tím byl porušen zákon o účetnictví, 
     čímž se organizace  SMK vystavuje sankcím až do  výše 2 mil. 
     Kč. 
Navrhuje   proto   schválit   Delimitační   protokol  a  Smlouvu 
o bezúplatném  převodu,  aby  tak  SMK  legitimně nabyly majetek, 
kterým hospodaří. 
Návrh na usnesení 
     23/96   -   MZ   schvaluje   zakládací  listiny  příspěvkové 
organizace    SMK:Statut,     Delimitační    protokol,    Smlouvu 
o bezúplatném  převodu  a  Nájemní  smlouvu  s  účinností od data 
zřízení příspěvkové organizace 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - návrh schválen 
 
 
IX. RŮZNÉ 
 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s manž. Baťovými a Dohnalovými 
     Manželé  Baťovi  i  Dohnalovi  nelegálním  způsobem  obývají 
jednopokojový byt města a se  kterými vede město soudní spor. Při 
vystěhování  však  nemají  kam  jít,  proto  Dr.Poledňák navrhuje 
Městskému   zastupitelstvu   schválit   uzavření   NS  s  manželi 
Dohnalovými a Baťovými, jak jim umožňuje Vyhláška o pronájmu bytů 
a byt. náhradách čl.II, odst. 4 . 
Dr.Holman - jde  o precedens, který když  teď schválíme, nastane 
     neúnosná situace s pořadníkem, bude to džungle 
p.Herman  - mají Dohnalovi v obývaných  bytech trvalé bydliště ? 
Dr.Poledňák  -  ano,  ale  trvalé  bydliště  nemá nic společného 
     s nájemním právem 
Paní  Dohnalová vysvětluje,  že ze  zdravotních problémů opomněli 
     podat včas přihlášku na obec. byt. 
Diskuze o bodování žádosti o obec. byt. 
Dr.Holman   - proč městská rada nepřehodnotila pořadník žadatelů 
     se zřetelem na soudní spor ? 
Dr.Poledňák -  člen rady má  jen jeden preferenč.bod,  který může 
     přidělit, žádné  jiné změny s pořadníkem  nemůže rada dělat, 
     to může jen zastupitelstvo a proto je návrh předložen. 
Návrh na usnesení 
     MZ schvaluje  uzavření nájemní smlouvy  k bytu podle  čl.IV, 
odst.(8) vyhlášky města o pronájmu bytů a bytových náhradách s: 
 a) manžely Baťovými, byt č. 17 v domě č.p.818 na Nám.Osvobození. 
 b) manžely Dohnalovými, byt.č.27 v domě č.p.1260 na ulici Nádražní 
Hlasováno o návrhu :  pro 7 - návrh nebyl přijat 
 
20.05 odchod p.Jaroslava Kobzinka, přítomno 14 členů MZ 
 



Otevření kontokorentního účtu 
     Tento druh úvěru se váže na  běžný účet a spočívá v možnosti 
jít na běžném účtu do debetu až do výše 5 mil. Kč. 
Dr.Poledňák  a Z.Kříž  objasnil potřebu  otevření kontokorentního 
úvěru a jeho výhody. 
p.Herman - nesouhlasím s výškou úvěru 
Návrh na usnesení 
     24/96 - MZ schvaluje otevření kontokorentního úvěru d o výše 
5 milionů Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 11, 2 zdrž, 1 proti - návrh schválen 
 
 
Český červený kříž Brno-venkov -  žádost o finanční příspěvek 
Ředitelka  OS ČČK  Brno -   venkov p.  L.Mládková se  obrátila na 
starostu města  s prosbou o příspěvek  na "Domácí ošetřovatelskou 
péči" a "Pečovatelskou službu" 
Ing.Jarůšek  žádá  prověřit,  jaké   služby  a  v  jakém  rozsahu 
zabezpečují.  Do  doby   prověření  navrhuje  odložit  projednání 
příspěvku. 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů - otevřený dopis z valné hromady 
Pan Jan Herman,  starosta SDH v Kuřimi předložil  MZ k projednání 
otevřený  dopis z  valné hromady  SDH konané  12.1.1996 a  v němž 
formulovali své požadavky a připomínky. 
Návrh na usnesení 
MZ bere na vědomí otevřený dopis z valné hromady SDH v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro  8 - návrh nebyl schválen 
 
 
Výběrové řízení na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení 
Dr.Poledňák  -  jedná  se  o  návratnou  výpomoc státu určenou na 
rekonstrukci  a  modernizaci  bytového  fondu  v  majetku města i 
soukromých   žadatelů,   prostředky   jsou   poskytovány   formou 
nízkoúročených půjček. 
Návrh na usnesení 
     25/96 -  MZ vyhlašuje výběrové  řízení na poskytnutí  půjček 
z "Fondu rozvoje  bydlení" dle vyhlášky  ze dne 27.3.95.  Žádosti 
o půjčku se předkládají na předepsaném formuláři do 23.února 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh schválen 
 
 
Odprodej bytů na ul.Bezručova čtvrt 1119-1121 
Dr.Poledňák  předložil k posouzení  možnost  prodeje  bytů  na ul. 
Bezručova 1119-1121,  neboť v těchto  domech vzhledem k  výstavbě 
podkrovních bytů je provedeno vymezení bytových jednotek a prodej 
je tedy možný. 
p.Herman  - není  zpracována koncepce  prodeje bytů,  nesouhlasím 
     s prodejem 
Navrhuje  zamítnout  prodej  bytů  do  doby  předložení  koncepce 
prodeje bytů. 
Návrh na usnesení 
     MZ nabízí k odprodeji byty  v domě 1119-1121 na ul.Bezručově 
současným  nájemcům  za  cenu  50 000  +  dvacetinásobek  čistého 
ročního nájemného - platba předem. 
     Nabídka  za  uvedených  podmínek   končí  dnem  30.6.96  nebo 
 okamžikem, kdy je převedeno prvních dvacet bytů z majetku města 
Hlasováno o návrhu : pro 6 - návrh neschválen 



Stanovisko ing.arch.M.Hadlače k ceně za dopracování ÚPn 
Ing.Růžička - je připraven  návrh smlouvy, v této  chvíli je částka 
     o 250  tis. vyšší. Doporučení  ing.Hadlače (původně navržená 
     cena 580 tis + zvýšení cca o 55 tis. o koeficient inflace) 
     je možné akceptovat 
V.Zejda -  komise výstavby rovněž  doporučuje zaplatit 580  tis + 
     valorizace.  Pokud nebude  ing.Zemánek souhlasit, ing.Hadlač 
     je schopen nechat dopracovat ÚP v digitální formě 
Návrh na usnesení 
     26/96  -  MZ  neschvaluje  povýšení  ceny  za zpracování ÚPn 
a žádá  dopracování ÚPn  dokumentace za  původně schválenou  cenu 
580.000,-Kč se zvýšením částky o 10% valorizaci 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh schválen 
 
Příkaz k převodu peněz dle Předpisu Městského zastupitelstva 
Kuřimi členům MZ, MR, členům a předsedům komisí MR . 
Bez připomínek. 
Návrh na usnesení 
     27/96 - MZ schvaluje příkaz  k převodu peněz dle předpisu MZ 
ze dne 23.3.1995 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh schválen 
 
 
Starosta  města  vyzval  návrhovou  komisi  k  přečtení usnesení 
schválených na zasedání. 
 
1/96 - MZ schvaluje výkup  pozemku parc. č. 2004/2  k.ú. Kuřim ve 

výměře 186 m2 od manželů  Chocholáčových, Kuřim, Zborovská 832 za 
dohodnutou cenu 90.000 Kč (cca 484,- Kč/m2) 
 
2/96 - MZ  schvaluje záměr  na  adresný  odprodej pozemku parc.č. 

4260  k.ú.  Kuřim  o  výměře  21  m2  manž.  Burianovým,  Kuřim, 
Bezručova 1108 za cenu 50,- Kč/m2 
 
3/96 - MZ vyhlašuje veřejnou nabídku  na  odprodej rodinného domu 
čp.  762 v  Kuřimi, Luční  ul. s  pozemkem parc.č.  92 k.ú. Kuřim 
o výměře 358  m2 nejvyšší nabídce,  min. však za  cenu znaleckého 
posudku 
 
4/96 - MZ schvaluje směnu pozemků PK č. 2428/2 ve výměře 28 m2 ve 
vlastnictví pana Jaroslava Martinka, Kuřim, Janská 427 za pozemek 
parc.č.  1012 (dle  EN) ve   výměře 119  m2 ve  vlastnictví města 
Kuřimi s  cenovým vyrovnáním. Cena  pozemku je stanovena  částkou 
100,- Kč/m2 
 
5/96 - MZ  schvaluje  odprodej  přední   části  objektu  čp.  35 
v Kuřimi, Tišnovská ul.s pozemkem parc.č.55/1 k.ú.Kuřim ve výměře 
376  m2  manž.  Kvasnicovým,  bytem  Doubravník  287,  za  účelem 
vybudování lékárny za podmínek : 
* objekt za cenu dle znaleckého posudku 
* pozemek za 5-ti násobek znalec.posudku 
 
6/96 - MZ  schvaluje odprodej   části  objektu  čp. 35  v Kuřimi, 
Tišnovská ul.  - pekárny s  poz.parc.č. 55/2 k.ú.  Kuřim o výměře 
575  m2  manž.  Markovým,  Kuřim,  Na  Loučkách  1204  za  účelem 
vybudování   vzorkového   skladu   zboží  za   podmínek: 
* objekt za cenu dle znaleckého posudku 
* pozemek za 5-ti násobek znalec.posudku 



 
7/96 - MZ schvaluje pronájem  pozemku parc.č. 3430/2  k.ú. Kuřim 

o výměře  286 m2, poz.parc.č.  3430/4 k.ú.  Kuřim o  výměře 18 m2 

a části poz.parc.č. 3430 k.ú. Kuřim o  výměře cca 3500 m2 za cenu 
10,-  Kč/m2/rok spol.  s r.o.  Silnice Brno,  Dukelská 34 na dobu 
určitou po dobu provozu obalovny živičných směsí do r. 2010 
 
8/96 - MZ schvaluje odprodej rodinného domu čp. 118 v Kuřimi, ul. 
Podhoří s poz.parc.č. 870 k.ú. Kuřim panu Zábojníkovi bytem Brno, 
Štefánikova 40 za cenu 150.000,- Kč s tím, že částka bude hrazena 
hotově 
 
9/96 - MZ schvaluje  uhrazení části  vložených nákladů na zřízení 
ústředního  topení v  RD čp.  762 v  Kuřimi, Luční  ul., ve  výši 
10.000,-Kč 
 
10/96 - MZ schvaluje odprodej parcely  č. 293/8, o výměře 180 m2, 
k.ú. Kuřim,  na nám. 1.  května v Kuřimi  firmě EUROBOARD s.r.o. 
Kuřim,  Jungmannova  1069  za  účelem  výstavby prodejny textilu, 
s tím, že pozemek  bude odprodán až po realizaci  stavby. Do doby 
odprodeje pozemku bude právní vztah k nemovitosti upraven nájemní 
smlouvou za cenu 250,- Kč/m2 pozemku 
 
11/96 - MZ schvaluje odprodej parcely č. 293/10, o výměře 139 m2, 
k.ú. Kuřim  na nám. 1. května  za účelem výstavby podnikatelského 
domu, panu  Zdeňku Tilčovi bytem  Brno, Purkyňova 98a)  s tím, že 
pozemek bude  odprodán až po realizaci  stavby. Do doby odprodeje 
pozemku bude právní vztah  k nemovitosti upraven nájemní smlouvou 
za cenu 250,- Kč/m2 pozemku 
 
12/96 - MZ schvaluje  odprodej parcely  č. 293/11, o vým.  105 m2 

k.ú.Kuřim  na  nám.1.května  v  Kuřimi  p.Miloši  Štrajtovi bytem 
Kuřim, U  stadionu 954 a Romanu  Muselíkovi bytem Brno, Nezvalova 
3 za účelem  výstavby víceúčelového třípodlažního  objektu s tím, 
že  pozemek  bude  odprodán  až  po  realizaci  stavby.  Do  doby 
odprodeje pozemku bude právní vztah k nemovitosti upraven nájemní 
smlouvou za cenu 250,-Kč/m2 pozemku 
 
13/96 - MZ bere na  vědomí přehled provedených investičních prací 
a oprav v Kuřimi realizovaných v roce 1995 
 
14/96 - MZ bere na  vědomí  předběžný návrh  úkolů výstavby města 
pro  r.1996  a   schvaluje  realizaci  rekonstrukce  autobusového 
nádraží  před  výpravní  budovou  ČD  dle  projektové dokumentace 
zprac. projektovou kanceláří "Jiří Bajer Brno" 
 
15/96 - MZ souhlasí s realizací stavby spojovací komunikace Kuřim 
   - Podlesí dle schválených zásad 
 
16/96 - MZ bere na  vědomí návrh  rozpočtu  města Kuřimi na  rok 
1996 
 
17/96 - MZ  souhlasí  s  uzavřením  úvěrové   smlouvy  na částku 
10 000.000,-Kč  s Českou spořitelnou a.s. 
 
18/96 - MZ  souhlasí  se  splátkovým  kalendářem  úvěru  u České 
spořitelny a.s. dle přílohy 
(mat.č.6) 



 
19/96 - MZ bere na vědomí  přehled čerpání finančních prostředků 
z Fondu na podporu kulturní a spolkové činnosti za r.1995 
 
20/96 -MZ  schvaluje  čerpání  příspěvků  z  Fondu  na  podporu 
kulturní  a spolkové  činnosti dle  doporučení příslušné  komise, 
která je přílohou usnesení s  doplněním : 
o 50.000 jako příspěvek na činnost studia TKR 
o 18.000 na uspořádání soutěže ve společenském tanci 
o 15.000 na uspořádání volejbalového turnaje "Kuřimský měšec" 
 
21/96 - MZ vyhlašuje další kolo  výběrového řízení na poskytnutí 
příspěvku  z  Fondu  na  podporu  kulturní  a  spolkové činnosti. 
Uzávěrka pro příjem žádostí je 2.4.1996 
 
22/96 - MZ schvaluje uzavírání  smluv o budoucím převodu jednotek 
 se zájemci o výstavbu podkrovních bytů dle vzoru (příloha č.8) 
 
23/96 - MZ schvaluje zakládací listiny příspěvkové organizace SMK: 
Statut,  Delimitační  protokol,  Smlouvu  o  bezúplatném  převodu 
a Nájemní  smlouvu  s  účinností   od  data  zřízení  příspěvkové 
organizace 
 
24/96 - MZ  schvaluje  otevření kontokorentního  úvěru  do výše 
5 milionů Kč 
 
25/96 - MZ  vyhlašuje  výběrové  řízení   na  poskytnutí   půjček 
z "Fondu rozvoje  bydlení" dle vyhlášky  ze dne 27.3.95.  Žádosti 
o půjčku  se  předkládají  na  předepsaném  formuláři do 23.února 
1996 
 
26/96 - MZ neschvaluje  povýšení  ceny  za zpracování  ÚPn a žádá 
dopracování   ÚPn   dokumentace   za   původně   schválenou  cenu 
580.000,-Kč se zvýšením částky o 10% valorizaci 
 
27/96 - MZ schvaluje příkaz k  převodu peněz dle předpisu  MZ ze 
        dne 23.3.1995 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro - 14 
 
 
Starosta na závěr zasedání MZ informoval přítomné členy o výtisku 
a distribuci nové  knihy "Průvodce okolí  Brna a ukončil  v 20.45 
hodin lednové zasedání MZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                              starosta 
 
 
Zapsala: Stražovská 
V Kuřimi dne 29.1.1996 



 
 
 
                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
 
 
 1)  Majetkoprávní úkony 
 1A  Majetkoprávní úkony - dodatek 
 1B  Žádost o pronájem a násl. odprodej parc. č. 293/11 k.ú.Kuřim 
 2)  Přehled provedených investičních akcí a oprav v Kuřimi v roce 
     1995 
 3)  Návrh výstavby města na rok 1996 
 4)  Přeložka spojovací komunikace Kuřim - Podlesí 
 5)  Rozpočet na rok 1996 
 6)  Úvěrová smlouva s ČS a.s. 
 7)  Přehled čerpání finančních prostředků z KF za rok 1995 
 7A  Stanovisko komise Fondu na podporu kult. a spolk. činnosti 
 8)  Podkrovní byty - smlouvy 
 9)  První část pořadníku žadatelů o pronájem obecního bytu 
10)  Zakládací listininy SMK 
11)  Různé (manž.Baťovi a Dohnalovi, kontokorent.účet) 
11A  Žádost o uzavření nájemní smlouvy - Z.Dohnalová 
12)  Žádost o finanční příspěvek - ČČK 
13)  Otevřený dopis Sboru dobrovolných hasičů 
14)  Zápis z jednání s p.Vaněrkovou 
15)  Různé -  dodatečně (půjčky  z Fondu  rozvoje bydlení, prodej 
     bytů ul. Bezručova 1119 - 1121) 
16)  Stanovisko ing.arch.Hadlače k ceně za dopracování ÚPn 
17)  Příkaz k převodu peněz 
18)  Přehled usnesení návrhové komise 
19)  Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      O V Ě Ř O V A T E L É 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch. Miroslav Janča                 Květoslava Múčková 
 
 
 
 



 
 
 
 


