
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S  č. 02/96 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís.02/95 konaného dne 18.3.1996 
             v Dělnickém domě, Kuřim, ul.Legionářská 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman,PaedDr.D.Holman,ing.M.Krupica,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.J.Němec, J.Kobzinek 
 
Přítomno 15 členů MZ. 
 
Starosta města zahájil jednání  Městského zastupitelstva Kuřimi v 
17.00 hodin. 
 
Ověřovateli zápisu byli navrženi p.H.Krejčí a V.Zejda. 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Do návrhové komise byli navržení Dr.D.Holman a ing.J.Marek 
     Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 

Program : 
I.   Majetkoprávní úkony 
II.  Odprodej obecních bytů 
III. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
IV.  Podkrovní byty - průběžná zpráva 
V.   Urbanistická studie "Díly za sv.Jánem" a nám.1.května 
VI.  Autobusová doprava - dotace 
VII. Rozpočet m.Kuřimi na r.1996 
VIII.Oslavy 770. výročí Kuřimi 
IX.  Programová náplň a provoz TKR 
 X.  Vyhláška m.Kuřimi o znaku a praporu  města a jeho užívání 
 XI. Plavecký areál Kuřim - přehled příjmů a výdajů 
 XII.Různé 
 Hlasováno o návrhu programu : pro 15 - schváleno 
 
 
I.  M A J E T K O P R Á V N Í   Ú K O N Y 
Nové záměry : 
1. Ing.Kolařík Jan ml., Kuřim,  Komenského 836 požádal o odprodej 
   obj.  býv.  hydroforové  stanice  za  účelem vybudování bytové 
   jednotky 
   Manž.Vaněrkovi,  Kuřim, Vojtova  - žádají  o pronájem  objektu 
   býv.  hydroforové  stanice  za  účelem zřízení Rock-Houseového 
   klubu 
MR usn.  č. 87/96 ze  dne 1.3.1996 vyhlásila  veřejnou nabídku na 
odprodej objektu čp. 1013 s  poz.parc.č. 2080 k.ú. Kuřim o výměře 
144 m2. Cena pozemku min. 500,- Kč/m2, cena budovy dle znaleckého 
posudku  (bývalá  hydroforová   stanice).Schválený  záměr  je  od 
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6.3.96  po dobu  30-ti dnů  zveřejněn. S  ohledem na atraktivnost 
a možnost  výhodného odprodeje  objektu doporučuje  SO prodloužit 
lhůtu veřejné nabídky na 60 dnů. 
 
Ing.Jarůšek  navrhuje ponechat  prozatím objekt  v majetku města. 
     Předkládá    protinávrh    -    stáhnout    objekt    bývalé 
     hydrofor.stanice z veřejné nabídky . 
     Hlasováno o protinávrhu : pro 4 - návrh neschválen 
Návrh na usnesení : 
1027/96  - MZ  prodlužuje lhůtu  zveřejněného záměru  na odprodej 
     objektu  čp. 1013  v Kuřimi,  Legionářská ul.  s poz.parc.č. 
     2080 k.ú. Kuřim o výměře 144 m2 na 60 dnů t.j. do 6.5.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž. 5 - schváleno 
 
2. Vybudování vodovodní  přípojky pro  vlastníka nemovitosti čp. 
   255 s  poz.parc.č. 871  k.ú.Kuřim  p.Stanislava  Kalendu  na 
   náklady města 
     Účelem  vybudování  vodovodní  přípojky  je současné zrušení 
věcného  břemene  ve  prospěch   vlastníka  nemovitosti  čp.  255 
(spočívající ve  služebnosti pěší cesty přes  dvůr a čerpání vody 
ze studny  na pozemku parc.č.  870 k.ú. Kuřim)  a následný prodej 
nemovitosti -  RD čp. 118 v  Kuřimi s poz.parc.č. 870  k.ú. Kuřim 
manž.  Zábojníkovým  dle  usn.  MZ  č.  8/96. Bez zrušení věcného 
břemene není  z důvodu nemožnosti umístění  odpadu na poz.parc.č. 
870 za  současného zachování studny  a tudíž není  možný odprodej 
RD. čp. 118 k bydlení. 
     MR usn. č. 92/96 doporučila MZ schválit vybudování vodovodní 
přípojky vč.  zajištění projektové dokumentace  na náklady města. 
Pan Herman se informoval o ceně přípojky. 
Návrh na  usnesení : 
1028/96 - MZ  schvaluje   vybudování   vodovodní  přípojky  vč. 
     zajištění  PD pro  vlastníka RD  čp. 255  s poz.parc.č.  871 
     k.ú. Kuřim pana Stanislava Kalendy na náklady města 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
3. Spojovací komunikace Kuřim - Podlesí  - výkup částí PK č. 1244 
   a 1246  k.ú. Kuřim od stávajících  vlastníků z důvodu nutnosti 
dobudování  spojovací komunikace  Kuřim-Podlesí. 
S vlastníky  pozemků byl  předběžně jednán  odprodeji za  cenu od 
80,-  do 100,-  Kč/m2 pozemku.  MR usn.  č. 106/96  doporučila MZ 
výkup schválit. 
 
Připomínky k plánované trase spojovací komunikace : 
p.Horáková z Podlesí oznámila starostovi sepsání  petice obyvatel 
     Podlesí,  v níž  vyjádřili nesouhlas  s navrhovanou oklikou, 
     neboť  cesta podél  toku  Kuřimky  a kynologického  klubu je 
     delší a neosvětlená (připomínka  k bezpečnosti trasy). "Proč 
     se neprosadila rovná varianta ?" 
Ing.Růžička - jedním z důvodů je rozdíl je cca 1.5 mil.Kč. 
     Dále  v současné  době  plánuje  firma Vaillant  korekci své 
     aktivity  v  Kuřimi,  proto  termín  zahájení prací výstavby 
     závodu a  spojovací komunikace není  přesně určen. Z  důvodu 
     urychlení  stavby  cesty  byla  odborem  a  komisí  výstavby 
     zvolena předkládaná varianta. 
p.Horáková pochybuje o pokrytí  projektu 50.000 DM. 
Dr.Poledňák navrhuje schválit výkup pozemků i kdyby nebyl projekt 
     realizován. 
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Ing.Růžička seznámil občany s obsahem dopisu fy Vaillant týkající 
     se stavby cesty. 
Návrh na usnesení : 
1029/96  -  MZ  schvaluje  výkup  částí  PK  č.  1244  a  1246 od 

     stávajících vlastníků za cenu do 100,- Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Ing.Růžička v návaznosti na dopisy fy Vaillant navrhuje usnesení: 
Návrh na usnesení 
1030/96 - MZ souhlasí  s uzavřením  smlouvy na realizaci náhradní 
     komunikace  do  6  měsíců  po  prvním  převedení  finančních 
     prostředků  od   firmy  Vaillant  a   zaplacení  nákladů  na 
     realizaci komunikace ve 3 splátkách 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž. 1 - schváleno 
 
Dr.Holman -  k této záležitosti  vznikla petice, akce  byla znovu 
     projednána  v  komisi  výstavby   a  ŽP  a  jsou  navrhovány 
     následující úpravy a změny již přijatého usnesení: 
1. stavba bude real. jako pěší pojízdný chodník 
2. průjezd motor. vozidel nebude povolen 
3. šířka nepřesáhne šířku stáv.komunikace 
4. minimální terénní úpravy 
p.Horáková  -  nesouhlasí  s  předkládanou  variantou,  žádá nová 
     jednání. 
Dr.Poledňák nechává hlasovat o odložení realizace stavby spojnice 
     Kuřim - Podlesí. 
Hlasováno o návrhu :  pro 0 - návrh nebyl přijat 
Návrh na usnesení 
1031/96 - MZ bere na vědomí  petici občanů a souhlasí s realizací 
    stavby spojnice Kuřim - Podlesí dle těchto zásad : 
  a)  stavba bude  realizována jako  pěší pojízdný  chodník, tedy 
     pěší a cyklistická stezka 
  b) průjezd motorových vozidel bude vyloučen 
  c) šířka komunikace nepřesáhne stávající šířku cesty 
  d) budou minimalizovány terénní úpravy 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
Návrh na usnesení 
1032/96 - Doplnění usn. MZ 15/96 : 
     Realizaci  stavby spojovací  komunikace zahájit  okamžitě po 
     uzavření smlouvy s firmou Vaillant 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Schválené záměry : 
1. Změna ceny odprodávaného pozemku parc.č. 55/l, 55/2 k.ú. Kuřim 
   - objekt Služeb města Kuřimi + pekárna, Tišnovská ul. 
Při jednání  MZ dne 29.1.1996 byla  opomenuta skutečnost, že cena 
odprodávaného  pozemku parc.č.  55/1 manž.  Kvasnicovým a parc.č. 
55/2 manž.  Markovým byla již zhodnocena  znaleckým posudkem a to 
částkou 260,-  Kč/m2 pozemku. MZ  odsouhlasilo 5-ti násobek  ceny 
znaleckého posudku  tj. 1.300,- Kč/m2.  Manž. Markovi požádali o 
přehodnocení  přijatého  usnesení.  MR  usn.č.60/96 doporučila MZ 
změnit cenu prodávaných pozemků na 500,- Kč/m2. 

p.Herman  - pokud  MZ odsouhlasí  500,-Kč/m2, zbavíme  se tak cca 
     800.000  tis. Kč. Kdyby  byl  pozemek  nabídnut  ve  veřejné 
     nabídce a nebyl vyhlášen adresný záměr, byl by už prodán. 
     Trvá na ceně vyhl.MZ z 29.1.96. 
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Ing.Krupica  navrhuje odhad  ceny  max.  půl roku  starý, podtrhl 
     potřebu lékárny v této lokalitě Kuřimi. 
Dr.Holman - pro p.Marka je původní cena neakceptovatelná 
Návrh na usnesení : 
1033/96 - MZ schvaluje změnu  ceny  odprodávaného pozemku parc.č. 

     55/1  k.ú.   Kuřim  o  výměře  376   m2  manž.  Kvasnicovým, 
     Doubravník 287 na 500, - Kč/m2 pozemku 
Návrh na usnesení : 
1034/96 - MZ schvaluje změnu  ceny  odprodávaného pozemku parc.č. 
     55/2 k.ú.  Kuřim o výměře  575 m2 manž.  Markovým, Kuřim, Na 
     Loučkách 1204 na 500,- Kč/m2 pozemku 
Hlasováno pro oba návrhy současně:pro 12,proti 2,zdrž.1-schváleno 
 
2. Manž. Burianovi,  Kuřim,  Bezručova  1108 -  odprodej pozemku 
   zastavěného garáží v areálu U vlečky v Kuřimi 
MZ usn. č. 2/96 z  29.1.1996 schválilo záměr na  adresný odprodej 
manž. Burianovým za cenu 50,-  Kč/m2. Schválený záměr byl po dobu 
30-ti dnů zveřejněn, v této lhůtě nebyly podány žádné námitky ani 
připomínky. 
Návrh na  usnesení : 
1035/96 - MZ schvaluje 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 15 - schváleno 
 
3. Navrácení a směna pozemků mezi SOKOLEM a Městem Kuřim (př.č.1) 
MZ  usn.č.1153/93  ze  dne  20.12.1993  schválilo navrátit SOKOLU 
Kuřim  pozemek u  sokolovny v   Kuřimi v  prostoru od  opěrné zdi 
u potoka  k  plotu  nynějšího  cvičiště  základní  školy  parc.č. 
612/2.  Byl objednán  GP pro  majetkové vypořádání  u spol. INGEO 
- Ing.Libor Vokřínek.  I přes dva roky  trvající urgence nebyl GP 
zpracován a  Ing.Vokřínek v těchto dnech  předal objednávku města 
k realizaci geod. kanceláři Ing.Součka v Tišnově. 
     Po  opětovném šetření na místě a  ústní dohody mezi SOKOLEM 
a městem navrhuje SO doplnění přijatého usnesení : 
* k poz.parc.č.  612/2 přičlenit poz.parc.č. 629/1  čímž by došlo 
  k vyrovnání hranice (v zákresu ozn. žlutě) 
* díl  "h" který  je vlastnictvím   města směnit  za díl  "j", ve 
  vlastnictví SOKOLU Kuřim 
* část parc. č. 439/1 (v  situačním zákresu ozn. modře), která je 
  vlastnictvím  SOKOLU přičlenit  k pozemku  ve vlastnictví města 
  - veř. zeleň 
* zřízení věcného  břemene pro město  přes parc.č. 612/2  v právu 
  průjezdu a průchodu ke školnímu hřišti 
* navrácení a směny pozemků realizovat bez cenového vyrovnání 
Skutečné výměry darovaných a  směňovaných pozemků budou upřesněny 
novým geometrickým plánem 
Návrh na usnesení : 
1036/96 - MZ  schvaluje  rozšíření  usn.  MZ  č. 1014/94  ze  dne 
     7.3.1994 dle návrhu 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
4. Odprodej býv. agitačního střediska na Podlesí 
   MR usn.  č. 5/96 vyhlásila  veřejnou nabídku na  odprodej býv. 
agitačního  střediska  na  Podlesí  parc.č.  3273  -  zast.plocha 
o výměře 100 m2 a část parc.č.  3274 - ost.plocha (PK č. 530 k.ú. 
Lelekovice) o výměře 609 m2 za cenu minimálně 300,- Kč/m2 pozemku 

                              - # - 



 
plus odhadní cena budovy. 
   Na zveřejněnou  nabídku eviduje SO  tři nabídky. Nabídka  byla 
zveřejněna  po  dobu  60-ti  dnů,  zájemci  o odprodej mají zájem 
v době  co nejkratší  záležitost formou  obálkové metody  ukončit 
a vzhledem  k  tomu,  že  zatím  není  zpracován znalecký posudek 
předkládá SO změnu přijatého usnesení : 
Návrh na  usnesení : 
1037/96 - MZ schvaluje  odprodej agitačního  střediska na Podlesí 
     nejvyšší  nabídce. Cenu  objektu  min. 500.000,- Kč  a  cena 
     pozemku min.300, - Kč/m2 
Hlasováno o návrhu :  pro 14, zdrž. 1 - schváleno 
   Během jednání  vystoupil jeden ze  zájemců o odprodej  p.Bábor 
a vyjádřil nespokojenost s průběhem  nabídkového řízení - nabídky 
byly přijímány  ještě v pondělí 11.3.,  ikdyž termín byl stanoven 
na 10.3. 
 
5. Odprodej RD čp. 762 v  Kuřimi, ul. Luční s poz.parc.č. 92 k.ú. 
Kuřim o výměře 358 m2 

Na  zveřejněnou nabídku  reagovalo  6  zájemců. Dne  15.3.1996 se 
uskutečnilo  výběrové  řízení  (obálkovou  metodou)  na  odprodej 
uvedené nemovitosti,  na které se  dostavili 3 zájemci.  Nejvyšší 
částku  za  nemovitost  -   770.000,-Kč  nabídl  p.Pavel  Hrnčíř, 
Jungmannova 910, Kuřim. Jmenovaný byl  vyzván složit do 1 měsíce 
celou částku na účet města. 
Návrh na  usnesení : 
1038/96 - MZ  schvaluje   výsledek   výběrového  řízení  ze   dne 
     15.3.1996 na odprodej RD čp. 762  v Kuřimi, ul. Luční s poz. 
     parc.č. 92 k.ú. Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
II. O D P R O D E J   O B E C N Í C H   B Y T Ů 
     V roce  96 potřebuje město  získat cca 4 mil. Kč na výstavbu 
čtrnácti podkrovních obecních bytů.  Státní dotace činí 2.8 mil., 
část  prostředků  město  plánuje  získat  prodejem  obecních bytů 
a to současným  nájemcům nebo těm  osobám, které současný nájemce 
určí. 
K.Múčková přečetla stanovisko KSČM k prodeji bytů : 
- postupuje  se  nekoncepčně, (navrhují  aby prodeji předcházelo 
     předložení celkové koncepce  prodeje bytů) 
- nerespektuje se  stáří a kvalita  (starší byty budou  vyžadovat 
     rozsáhlejší opravy a rekonstrukce) 
- předložená koncepce neodpovídá zákonu 72/94 Sb o prodeji bytů 
  Klub KSČM bude hlasovat proti předloženému návrhu. 
Dr.Poledňák - v čem neodpovídá návrh zákonu ? 
p.Herman - nabídka nabízí byty k prodeji živelně 
Dr.Poledňák  -  prodeji  předchází  prohlášení vlastníka, veškerá 
     dokumentace se zpracovává 
Dr.Holman -  za nezávislé kandidáty  nám jde o  to, aby nájemníci 
     nepřišli o  střechu. S cenou  bytů souhlasím, je  třeba, aby 
     město  získalo  co  nejvíce  peněz  na  bytovou výstavbu pro 
     nesolventní. 
Ing.Marek navrhuje zvláštní příplatek  (v případě, že nájemník má 
     více bytů, byt pronajímá...) zvýšit na 100%. 
 
p.Zimola  přečetl  z  novin  "  Ekonom"  článek  o  prodeji bytů. 
     Nesouhlasí s prodejem jednotlivých bytů. 
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Dr.Holman  -  je  jednodušší  prodávat  celé  domy,  ale  v zájmu 
     nájemníků je prodávat jednotlivé byty 
p.Volný nesouhlasí s cenou za prodávané byty. 
Dr.Poledňák  -  cena  byla  diskutována.  Jedná  se o 1. nabídku, 
     příště bude nabízena cena po zkušenostech 
p.Korytářová nesouhlasí s cenou bytů. 
Dr.Holman  -  je  zpracována  tabulka,  která  byla  použita  pro 
     navrhované ceny bytů 
p.Doskočil kritizuje navrhované ceny bytů, dle denního tisku jsou 
     ceny bytů 660,- až 3.000,- Kč za m2 ve Žďáře, Kroměříž 970,- 
     za m2, Brno 2.500 - 4.000,- při zaplacení hotově 1/3 slevy. 
p.Jelínek  - není  zohledňováno, jaké  je kvalita  a stáří  bytů. 
     Otočili jste se k občanům zády. 
p.Szabová  navrhuje  vložit  utržené  peníze  za  prodaná byty na 
     opravu stávajících bytů. 
Dr.Poledňák -  prostředky získané prodejem bytů  budou vráceny do 
     bydlení novou výstavbou 
p.Mičánková  souhlasí  s  cenou  bytu  v  případě,  že  z ní bude 
     odečtena částka potřebná k rekonstrukci a opravám. 
p.Krejčí  navrhuje,  aby  bylo  znovu  svoláno shromáždění občanů 
     k problematice prodeje bytů. 
Členové   MZ   většinou   nesouhlasí,   beseda   byla  k  uvedené 
     problematice svolána již 2x. 
Hlasováno  o změně  v bobu  2.3.(změna výše  zvlášt. příplatku ze 
     70.000  Kč na  100% ceny  bytu) :  pro 10,  proti 4,  zdrž.1 
     -schváleno 
Návrh na usnesení : 
1039/96 - MZ schvaluje záměr města odprodávat bytové jednotky (ve 
     smyslu Zák.72/94 Sb.)  výhradně současným nájemcům  nebo těm 
     osobám,  které určí  současný nájemce  (dětem, příbuzným,... 
     komukoli) 
Návrh na usnesení : 
1040/96 - MZ vyhlašuje nabídku  na odprodej prvních (cca) dvaceti 
     městských bytů za následujících podmínek: 
 1.  žádosti možných zájemců se přijímají  na podatelně MěÚ Kuřim 
     do pátku 19.dubna a  příslušné smlouvy budou podepsány pouze 
     s těmi, kteří zaplatí do konce července 1996. 
 2. cena  je součtem položek 1-2(3): 
 2.1. pevná částka 
      20 tis Kč - garsoniera 
      30 tis Kč - jednopokojový byt 
      40 tis Kč - dvoupokojový byt 
      50 tis Kč - třípokojový a větší byt 
 2.2. dvacetinásobek  čistého ročního nájemného 
      (základem pro výpočet je výše čistého měsíčního  nájemného 
      platná v březnu 1996) 
 2.3. zvláštní příplatek  100%  se připočte  pouze v  případě, že 
      město  požádalo  o  přivolení  soudu  k  výpovědi  z  nájmu 
      uvedeného bytu z  důvodů dle § 711, odst.1), písm.  g) a h) 
      občanského  zákoníku.  (nájemník  má  více  bytů,  sám  byt 
      neužívá, pronajímá, atd...) 
      poznámka: veškeré náklady spojené  s agendou převodu a daně 
      hradí město 
 3. nabídka se netýká osob, které jsou dlužníky města 
 4. zájemce akceptuje závazky  města, které se  váží k  uvedenému 
    bytu a budově 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 10, proti 5 - schváleno 
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Přestávka 18.35-18.45 
III. P Ů J Č K Y   Z  F O N D U   R O Z V O J E   B Y D L E N Í 
MR  usn.č.25/96 ze  dne  29.1.1996  vyhlásila výběrové  řízení na 
poskytnutí  půjčky z  Fondu  rozvoje  bydlení (FRB).  Celkem bylo 
podáno  40  žádostí,  z  toho   21  žadatelů  bylo   vybráno  pro 
poskytnutí půjčky dle předem vypracovaných kritérií. 
p.Herman navrhuje, aby se přispělo všem vybraným stejnou částkou, 
     tj. 100.000,-Kč. 
Dr.Poledňák tedy  navrhuje posílit FRB  o 267 tis.Kč  a uspokojit 
     i žadatele č.18-21. 
Návrh na usnesení : 
1041/96  -   MZ  schvaluje  příspěvek  do   částky  267.000,-  Kč 
     z městského rozpočtu do FRB a  schvaluje půjčky z FRB pro r. 
     1996 s  tím, že žadateli č.18-21  bude poskytnuta částka 100 
     tis.Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
19.00 - Příchod Holmana - 15 členů MZ 
 
IV. P O D K R O V N Í   B Y T Y - průběžná zpráva 
Usnesením 1156/59 ze dne 26.6.1996 MZ uložilo MR realizovat záměr 
na  pronájem  půdních  prostor   k  výstavě  bytových  vestaveb. 
Výstavba obecních  bytů na domech  Bezručova 1119-1124 za  pomoci 
státní dotace pokračuje smluveným tempem. 
p.Herman    - proč se liší finanční  krytí p.Obůrky, Kratochvíla 
     a Kříže ? 
Dr.Poledňák - projekt je přizpůsoben jejich  potřebám 
Dr.Poledňák oznámil odstoupení od výstavby p.Ladislava Čuhela. 
Diskuse  o  mimokuřimských  vestavbářích,  zda  město nezajišťuje 
bydlení brněnským občanům na úkor kuřimských. 
Dr.Poledňák - město nic neztrácí, každý staví za vlastní peníze 
Návrh na usnesení : 
1042/96 - MZ  bere  na   vědomí   průběžnou  zprávu  o   výstavbě 
     podkrovních  bytů v  Kuřimi a  schvaluje odprodej nebytových 
     jednotek  vymezených  dle  zákona  72/94  Sb  v  podkrovních 
     prostorách domů města soukromým  investorům (dle přílohy) za 
     účelem vestavby bytových jednotek 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
V. Urbanistická studie "DÍLY ZA SV.JÁNEM" a "NÁM. 1.KVĚTNA" 
* Nám.1.května: 
Na  základě žádosti  skupiny investorů  a po  projednání v komisi 
výstavby   byl   zpracován   návrh   změny  regulačních  podmínek 
urbanistic. studie  na úpravu nám.1.května. Dle  nové studie bude 
zvětšen  využitelný  prostor   objektů  pro  podnikatelské  účely 
posunutím stavební čáry . 
Ing.Jarůšek -  změna oproti oproti  původ.projektu zastíňuje více 
     moji stavbu. Navrhuji místo pasáže otevřenou ulici 
p.Herman nesouhlasí s úpravou - další výdaje za nové projekty 
V.Zejda  -  investor  předložil  2  varianty  .  Byly  projednány 
     v komisi výstaby  a s měst.  architektem, předložený projekt 
     se jeví jako výhodnější 
Ing.Růžička  -  do  doby  založení  inž.sítí  je  možné se studií 
     pracovat.  Jako  místo  pro  budoucí  radnici  města zvažuje 
     o nevyužitém pozemku p. Tulka. 
Ing.Jarůšek navrhuje ponechat na projednání více prostoru. 
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Ing.Fikar  (hovoří  za  investory)  souhlasí  s  co  nejrychlejší 
     stavbou, navrhuje studii schválit. 
Návrh na usnesení : 
1043/96 - MZ projednalo a schvaluje změnu č.2 urbanistické studie 
     Kuřim - nám.1.května 
Hlasováno o návrhu : pro 11, proti 2, zdrž. 2 - schváleno 
 
* Díly za sv.Jánem 
Ing.Růžička  navrhuje  začlenit  návrh   do  konceptu  ÚP,  neboť 
     tato lokalita se jeví zajímavá pro bydlení. 
Návrh na usnesení : 
1044/96  -  MZ  vítá  záměr  výstavby  rodinných domků a občanské 
     vybavenosti  v lokalitě  "Díly za  sv.Jánem" dle  zpracované 
     urbanistické  studie firmy  ARCONT s.r.o.,  Gorkého 36, Brno 
     a schvaluje doplnění ÚHZ dle přílohy. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
VI. A U T O B U S O V Á   D O P R A V A - dotace 
Na základě  jednání s dopravci (ČSAD  Blansko, Boskovice,Tišnov a 
Brno), zajišťujícími veřejnou osobní  dopravu a zajištění dopravy 
na nerentabilních spojích , komise dopravy navrhuje podílet se na 
dotaci některých spojů, důležitých pro kuřimské občany . 
p.Múčková vyjádřila  nespokojenost: 
    - se změnou  trasy autobusu "pro  školáky", který v  současné 
     době nezajíždí na Podlesí,  ale zastavuje u hlavní svitavské 
     silnice  (děti si  hrají u  silnice!). Žádá,  aby se autobus 
     vrátil na původní zastávku. 
    - se zrušením autobusu s odjezdem v 6.10 od Tos do České 
    - připomínka ke spoji 14.05 z Podlesí, kde stojí 20 minut 
Ing.Růžička  - proto  se materiál  na jednání  MZ rozesílá  týden 
     dopředu,  aby měla  jste  možnost  zeptat se  na nejasnosti, 
     které nyní předkládáte 
Ing.Kotek odpověděl na dotazy p.Múčkové a doporučuje příspěvky na 
     provoz  nerentabilních spojů  schválit, neboť  od 1.4.  bude 
     změna jízdních řádů 
Ing.Jarůšek - co nám ukládá dotovat ČSAD ? 
Ing.Kotek -  pokud Kuřim nebude  přispívat na nerentabil.  spoje, 
     linky zde nebudou zastavovat 
Dr.Poledňák  navrhuje jmenovat  do komise  dopravy jednoho  člena 
     z Podlesí. 
Návrh na usnesení : 
1045/96 - K ČSAD Blansko a.s.,: 
  a)Město Kuřim uvolní částku 15.336  Kč/rok na dotaci spojů č.30 
     a 29 a částku 7.093 Kč/rok na dotaci spoje č.7 linky 710620 
  b)Město Kuřim uvolní částku do výše max.15.000 Kč/rok na dotaci 
     spoje 35 a  42 linky 10670 za podmínky,  že celá částka bude 
     městu Kuřim uhrazena sdružením prostředků místních podniků 
  c)Město Kuřim  uvolní částku 12.000  Kč/rok na dotaci  spojů č. 
     5 a  44 linky 710  771 za podmínky  že uvedené částky  budou 
     městu plně uhrazeny sdružením prostředků místních podniků 
Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
Návrh na usnesení : 
1046/96 - K ČSAD Boskovice a.s.,: 
     Město Kuřim uvolní částku ve výši 931 Kč/rok na linky 710 050 
     680 880 a 710 911 po vzájemné dohodě 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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Návrh na usnesení : 
1047/96 - MZ souhlasí  s uzavřením  smlouvy o zabezpečení linkové 
     osobní dopravy s ČSAD Blansko  a ČSAD Boskovice a.s., s tím, 
     že návrh smlouvy bude  obsahovat pevně vzájemně odsouhlasený 
     finanční   příspěvek  města   Kuřimi  včetně  odsouhlasených 
     jízdních řádů 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
VII. R O Z P O Č E T  M. K U Ř I M I   N A   R O K  1 9 9 6 
Materiál  č. 8  zpracoval a  předložil vedoucí  finančního odboru 
p.Z.Kříž. 
p.Herman - v  lednu byl schvalován úvěr s  nějakým užitím. Nyní 6 
     milionů dává  město za to,  že jsme si  vypůjčili ! Z  10-ti 
     mil. na investice  tak zbyly 4 miliony! To  je to, čemu jsme 
     se chtěli vyhnout 
Z.Kříž -  přebytek z  loňského roku  bude cca  700 tis.Kč.  Během 
     6-ti let splácení úvěru město zaplatí 15 mil. 
Dr.Poledňák  -  s  tímto  vědomím  jsme  úvěr odsouhlasili. Pokud 
     bychom  úvěr  nepřijali,  město  by  se  dostalo  na přelomu 
     listopadu  a  prosince  do  platební  neschopnosti, na samém 
     konci prosince peníze dle očekávání město obdrželo. 
p.Herman -  připomínka ke 300 tis.  výdaje na vytištění publikace 
     o Kuřimi 
Dr.Holman - platba bude částečně pokryta z inzerce 
Ing.Růžička  hovořil  o  návrhu  programu  investiční výstavby ve 
     městě. 
Ing.Jarůšek  upozornil na  některé ulice,  kde nejsou  vybudované 
     chodníky . 
Dr.Poledňák dává  ve známost MZ,  že rezerva v  rozpočtu města ve 
     výši  1  mil.Kč  je  určena  na  dokrytí  příspěvku pro PPD. 
     Rozpočet  pro PPD  ve výši  1.500.000,-Kč je  v této  chvíli 
     vědomě   schodkový  -   město  bude   usilovat  o  příspěvek 
     z okresního rozpočtu. 
Návrh na usnesení : 
1048/96  -  MZ  schvaluje  rozpočet  města  Kuřimi  na  rok  1996 
     s dodatky 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
* Dopis Mgr.J.Krumpholce -  požadavek revize rozdělení finančních 
  prostředků pro r.1995 
V souvislosti s  blížícím se vyúčtování  hospodaření za r.1995  a 
s ohledem  na   ukončení  působení  Mgr.J.Krumpholce   ve  funkci 
ředitele ZŠ Tyršova, žádá  revizi rozdělení finančních prostředků 
pro rok 1995. 
Ing.H.Novotná   předložila  k   požadavku  p.Krumpholce   MZ  své 
písemné vyjádření. 
Návrh na usnesení : 
1049/96 - MZ  bere  na   vědomí   vyjádření  ing. Hany   Novotné 
     k požadavku revize  rozdělení finančních prostředků kapitoly 
     školství  pro  rok  1995  ze  strany  Mgr.Jiřího Krumpholce, 
     ředitele ZŠ Tyršova 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
VIII.  O S L A V Y  7 7 0.  V Ý R O Č Í   K U Ř I M I 
V letošním  roce m.Kuřim  oslaví  770.  výročí 1.  písemné zmínky 
o své existenci. K tomuto výročí starosta města připravuje vydání 
reprezentační   publikace  o   Kuřimi  s   průvodními  kulturními 
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a sportovními akcemi. MR usn.č.97/96  vyhlásila konkurz na funkci 
koordinátora všech akcí spojených s oslavami. 
Dr.Holman   navrhuje   k   vypracování   programu   oslav  svolat 
     koordinační schůzku všech zúčastněných. 
p.Kadlec předložil návrh několika akcí pro děti a dospělé. 
p.Herman nesouhlasí s bodem f) programu - s"recepcí pro zvané". 
Návrh na usnesení : 
1050/96 - MZ bere na vědomí  zprávu o přípravě akcí k oslavě 770. 
     výročí první písemné zmínky o Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
* Žádost  o  prominutí  penále  p.Rostislava  Buriana  za  dlužné 
nájemné . 
MR projednala  žádost p.Buriana na  svém zasedání dne  13.2.96. S 
vyjádřením  odborů MěÚ  byla žádost  předložena na  posouzení MZ, 
v jehož kompetenci je prominutí částky vyšší 5.000,-Kč. 
Návrh na usnesení : 
1051/96 - MZ   neschvaluje  prominutí   penále  panu Rostislavovi 
     Burianovi, bytem Kuřim, Školní 856 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
* Žádost o prominutí penále p.Danuše Medovarské 
Žádost  p.Medovarské  byla  rovněž  projednána  na  zasedání  MR. 
Usnesením č.115/96 MR nedoporučila schválit prominutí penále. 
p.Coufalová,  vedoucí  odboru  správy  bytů  souhlasí se snížením 
     penále,  neboť  po  místním  šetření  byla  zjištěna  plíseň 
     v bytě. 
Dr.Poledňák přečetl  vysvětlující dopis p.Šebka,  který byl dříve 
     pověřen řešením vlhkosti bytu.  Upozornil, že v místnosti se 
     netopí a je využívána jiným způsobem. 
Z.Kříž  navrhuje  snížení nájemného  po dobu  výskytu plísně, ale 
     nesouhlasí s prominutím penále. 
Návrh na usnesení : 
1052/96 -  MZ neschvaluje prominutí penále  p. Danuši Medovarské, 
     bytem Kuřim, Legionářská 816 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
Přestávka 20.30 - 20.40 hod. 
 
IX. P R O G R A M O V Á   N Á P L Ň   A  P R O V O Z   T K R 
Městská  rada svým  usn.č.73/96 vyhlásila  konkurz na vypracování 
osnovy  programové náplně  infokanálu  TKR.  Jako první  na výzvu 
reagoval  p.A.Kadlec   ,  jehož  návrh   Dr.Holman  označil  jako 
maximalistický a předložil k posouzení MZ svoji představu provozu 
a náplně infokanálu TKR s přihlédnutím k rozpočtu města. 
Dr.Poledňák vzhledem  k tomu, že  nabídka na předložení  koncepce 
     byla  prodloužena  do  20.5.96  navrhuje materiál Dr.Holmana 
     schválit v obecné rovině. 
Návrh na usnesení : 
1053/96  -  MZ  bere  na  vědomí  návrh  postupu  při zajišťování 
     programové náplně a dalšího provozu infokanálu TKR 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
X. V Y H L Á Š K A  M. KUŘIMI č.25/96  O   Z N A K U 
   A   P R A P O R U   MĚSTA  KUŘIMI  A  JEHO  UŽÍVÁNÍ 
Na   základě  žádosti   města  Kuřimi   po  předchozím  schválení 
v heraldické  komisi  byl  městu  Kuřim  udělen  prapor  a  znak. 
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Slavnostní  předání  do  rukou  starosty  proběhlo  v  Poslanecké 
sněmovně PČR v Praze dne 5.3.96. Současně bylo doporučeno vymezit 
vyhláškou užívání znaku. 
J.Herman v čl. 2  v bodě 2 a 3 navrhuje přenést  pravomoc z MR na 
     MZ. 
V zájmu pružnosti  rozhodování o užití  znaku někteří členové  MZ 
s návrhem p.Hermana nesouhlasí. 
J.Brabec,  redaktor novin  Zlobice upozorňuje  na podobnost znaku 
     v černobílém provedení se znaky šlechtických rodů. 
Hlasováno o  pozměňovacím návrhu p.Hermana  : v čl.2  bod 2 ...se 
     souhlasem MZ a čl.2 bod 3...po předchozím souhlasu MZ 
     - pro 2, zdrž.4, proti 9 - neschváleno 
Návrh na usnesení : 
1054/96 - MZ  schvaluje vyhlášku č.25/96 o znaku  a praporu města 
     Kuřimi a jeho užívání 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 2, zdrž.1 - schváleno 
 
XI. P L A V E C K Ý   A R E Á L - přehled příjmů a výdajů 
Vedoucí Plaveckého areálu v  Kuřimi p. J.Černý předložil výsledky 
hospodaření na PA  za uplynulý rok. Součástí mat.  je i porovnání 
s jinými podobnými zařízeními v ČR. 
V.Zejda si všímá enormní spotřeby vody a předkládá návrh: 
Návrh na usnesení : 
1055/96 - MZ  bere na vědomí přehled příjmů a  výdajů PA v Kuřimi 
     v r.1995  a ukládá vedoucímu PA  prověřit skutečnou spotřebu 
     vody v porovnání s  projektovými parametry a předložit návrh 
     na úsporná opatření 
Hlasování o návrhu : pro 15 - schváleno 
Ing.Veselý - některá opatření vedoucí k úsporám již byla zadána 
 
 
XII. R Ů Z N É 
 
* Žádost  fotbalového  klubu  FC   Boček  o  zabezpečení  provozu 
  stadionu - mat.č.14 
Dosavadní činnost fotbalového klubu FC Boček a provoz stadionu se 
odvíjela  na   základě  smlouvy  uzavřené   mezi  MěÚ  a   firmou 
Elektrobock,  jejíž platnost  byla ukončena  31.11.95. V současné 
době  probíhá jednání  mezi městem  a FC  Boček o  dalším využití 
stadionu.  MR   na  svém  zasedání  dne 1.3.96 projednala  žádost 
fotbalového     klubu    o     zabezpečení    provozu    stadionu 
a usn.č.105/96  přijala  návrh  FC  Boček  na zabezpečení provozu 
stadionu . 
Návrh na usnesení : 
1056/96 - MZ  bere na  vědomí žádost  fotbalového klubu FC Boček 
     o zabezpečení provozu stadionu 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
* Zpráva o činnosti Městské policie Kuřim za rok 1995 
Pravidelnou  zprávu o  činnosti městské  policie Kuřim  za r.1995 
předložil p.L.Čurda. 
Materiál bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1057/96 - MZ  bere na  vědomí zprávu  o činnosti Městské policie 
     Kuřim za rok 1995 a program na r.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 

                              - # - 



 
* Žádost  o  poskytnutí  příspěvku  Katolické  mládeži  a  místní 
jednotě   Orla   na   výstavbu   sportovního   hřiště   předložil 
ing.J.Marek starosta Orla  farář p.J.Krpálek. 
Žádost byla projednávána v  lednové komisi Kulturního fondu, bylo 
však doporučeno řešit ji samostatně mimo tento fond. 
Ing.Marek vysvětlil využití příspěvku . 
Dr.Holman požaduje otevření sportoviště pro širší veřejnost. 
Vedoucí   finančního   odboru   doporučil   plnění   na   základě 
     předložených faktur. 
Návrh na usnesení : 
1058/96 - MZ schvaluje  s  příspěvek ve výši 20.000,-Kč Katolické 
     mládeži  církve římskokatolické  a místní  jednotě Orla jako 
     podíl na realizaci výstavby sportovního hřiště 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
* Český červený kříž - žádost o příspěvek 
Žádost  ČČK  byla  projednána   na  zasedání  MR,  kde  p.Bártová 
vysvětlila   činnost   organizace   "homecare"   a  účel  využití 
příspěvku. 
Materiál bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1059/96 - MZ schvaluje příspěvek  ve výši 24.000,-Kč ČČK oblastní 
     spolek   Brno  -   venkov  na   činnost  a   podporu  domácí 
     ošetřovatelské a sociální péče v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
* Miroslav a Helena Bikárovi - žádost o přidělení bytu 
* Pořadník na pronájem obecního bytu - mat.č. 20a 
Dr.Poledňák  -  žádost  p.Miroslava  Bikara  souvisí s materiálem 
     č.20a)-pořadníkem na pronájem obecních bytů. Žádost je možné 
     řešit v  součinnosti s žádostí jeho  bratra Ladislava, který 
     slíbil  k  žádosti  o  byt  doložit  čistý trestní rejstřík. 
     Třebaže se tak dosud nestalo, Dr.Poledňák navrhuje MZ žádost 
     o byt  Ladislava  Bikara  ponechat  v  pořadníku, než doloží 
     čistý trestní rejstřík. 
Ing.Krupica a ing.Růžička  zdůvodnili udělení svého preferenčního 
     bodu žadatelům o byt. 
Návrh na usnesení : 
1060/96  -  MZ  schvaluje  konečný  pořadník  žadatelů o pronájem 
     obecního bytu 
Návrh na usnesení : 
1061/96 -  MZ souhlasí s umístěním  Renáty Baťové, Vladimíra Dudy 
     a Josefa  Štěrby v  konečném pořadníku  o pronájem obec.bytu 
     a souhlasí  s tím,  aby Ladislav  Bikár byl  uveden v  tomto 
     pořadníku podmíněně. K přidělení bytu dojde pouze v případě, 
     že doloží čistý trestní rejstřík 
Hlasováno pro oba návrhy současně : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
 
Informace : 
Manželé Dohnalovi  obývají bez nároku na  přechod nájemného práva 
obecní byt.  Po zjištění této skutečnosti  město podalo žalobu na 
vyklizení bytu. Manželům Dohnalovým  bylo navrženo uzavření smíru 
s vyklizením bytu do 150 dnů. 
Dr.Holman navrhuje  uzavření NS k  bytu ve smyslu  vyhlášky města 
     o pronájmu bytů  a bytových náhradách  na dobu určitou  na 1 
     rok bez nároku na náhradní ubytování. 
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Dr.Poledňák  navrhuje  při  uzavření  smíru  prodloužení lhůty na 
     vyklizení bytu na 1 rok. 
Návrh na usnesení : 
1062/96 -  MZ ve věci smíru  s manž.Dohnalovým nabízí prodloužení 
     lhůty na 1 rok 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž. 5 - schváleno 
 
* Plnění  usnesení  MZ  1184/95  -  odkoupení  podílu TKR Kuřim 
V rámci  plnění  usnesení  MZ   1184/95  byli  obesláni  členové 
asociace  kabelové  televize.  Ve  stanoveném termínu neprojevil 
žádný z nich zájem. 
Návrh na usnesení : 
1063/96 - MZ bere na vědomí splnění usnesení MZ 1184/95 
Hlasováno o návrhu : pro 15 -  schváleno 
 
Usnesení MZ č.20/96 
Dr.Holman  v souvislosti  se  schválením  příspěvku z  FK taneční 
skupině  Trend z  Brna (žádost  byla ing.Růžičkou  stažena) a  TJ 
Kuřim, volejbalovému  odd., oslovil ing.Jaskulku, aby stáhl svoji 
žádost na příspěvek a vyčkal do dalšího výběrového kola KF. 
Ing.Růžička  - dle  zákona o  obcích má  člen MZ právo předkládat 
     návrhy přímo na zasedání i bez předchozí konzultace 
Návrh na usnesení : 
1064/96  -  MZ  ruší  platnost  usnesení  ve věci žádosti taneční 
     skupiny  Trend  a  oddílu  volejbalu  SK  Kuřim  o příspěvek 
     z Fondu na podporu kulturní  a spolkové činnosti a postupuje 
     obě žádosti do dalšího (dubnového) kola výběrového řízení na 
     příspěvky z uvedeného fondu 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 1, zdrž. 5 - schváleno 
MUDr.Klírová - proslýchá  se, že má být zrušen  v Kuřimi rentgen. 
     Je třeba záležitost prověřit. 
 
Starosta  města  vyzval  návrhovou  komisi  k  přečtení přijatých 
usnesení. 
Ing.J.Marek přečetl všechna přijatá usnesení. 
 
Po přečtení  usnesení se rozvinula široká  diskuse, neboť někteří 
členové  MZ jsou  nespokojeni s  projednáním programu  investiční 
výstavby  města  (mat.č.9b)  současně   s  mat.  "Návrh  rozpočtu 
m.Kuřimi na r.1996 a dodatky č.1 a 2. 
Ing.Růžička -  i když návrh programu  inv.výstavby nebyl rozeslán 
     spolu s  ostatními materiály, není  to nic nového,  co by se 
     již dříve neprojednávalo 
Dr.Poledňák vyzval zastupitele k hlasování, zda mat.č.9b považují 
     za projednaný v rámci usnesení č.1048/96. 
Hlasováno : pro  9 - přijato 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 12, proti 2, zdrž.1-schváleno 
 
Starosta ukončil jednání MZ v 22.10 hodin. 
 
 
 
                                      Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                               starosta 
Zapsala: Stražovská 
V Kuřimi dne 18.3.1996 
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