
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S 
 
     ze zasedání MZ Kuřim čís. 03/96  konaného dne 22.4.1996 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : Ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák,  MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman,PaedDr.D.Holman,Ing.arch.M.Janča,Ing.A.Jarůšek 
           MUDr.Z.Klírová,  J.Kobzinek,  H.Krejčí,   Ing.M.Krupica 
           ing.J.Marek,K.Múčková,Ing.J.Němec,Ing.H.Novotná,V.Zejda, 
           Mgr.J.Zorník - přítomno 17 členů MZ 
           Ing.F.Veselý - tajemník 
 
 
Starosta města  zahájil jednání městského  zastupitelstva v 17.00 
hodin v obřadní síni MěÚ Kuřim. 
 
Ověření zápis : ing.Hana Novotná a Jan Herman 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
Návrhová komise : ing.Miloš Krupica a MUDr.Zora Klírová 
Hlasováno o návrhu : pro 17 
 
 

Program 
I.   Výsledky hospodaření města Kuřimi za r.1996 a audit 
II.  Majetkoprávní úkony 
III. Informace o výstavbě TKR a provozu INFO-kanálu 
IV.  Prodej bytů - důvodová zpráva, vyjádření občanů 
 V.  Různé 
 
 
 
Úvodem jednání  se ing.Růžička dotázal  na připomínky k  programu 
jednání. 
 
J.Herman nesouhlasí s projednáváním materiálů zaslaných dodatečně. 
     Navrhuje  projednat pouze  ty materiály,  které byly zaslány 
     v řádném termínu. 
Hlasováno o  pozměňujícím návrhu p.Hermana: 
- pro 8, proti,9 - neschváleno 
 
Hlasováno o návrhu původního programu: 
- pro 10, proti 3, zdrž.4 - schváleno 
 
 
 
I.  V Ý S L E D K Y   H O S P O D A Ř E N Í  MĚSTA KUŘIMI ZA  ROK 
    1995  A   A U D I T 
Výsledky hospodaření  byly projednány na jednání  MR dne 16.4.96, 
     vyvěšeny na úřední tabuli a zveřejněny v místním tisku. 
Ing.Růžička - materiál byl vyvěšen  o dva dny méně než potřebných 
     15 dní, neboť nebyly potvrzeny některé údaje z OKÚ. Pokud se 
     vyskytnou  k předloženým  výsledkům hospodaření  připomínky, 
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     materiál bude znovu projednán. 
Dr.Poledňák  upozornil na  nižší příjmy  města (letos  o 6  - 6,5 
     milionů), město neobdrželo z  rozpočtu okresního úřadu žádný 
     podíl na územně vyrovnávací dotaci. 
* Návrh na usnesení : 
1065/96  MZ schvaluje  výsledky hospodaření  města Kuřimi  za rok 
     1995 a bere na vědomí audit města ze dne 28.2.1996 
Hlasováno o programu : pro 13, zdrž.4 - schváleno 
 
 
 
II. M A J E T K O P R Á V N Í   Ú K O N Y 
 
1. KONZUM  Brno, spotřební družstvo,  Sukova 2, Brno  - výpověď z 
   nájmu nebytových prostor v Kuřimi, nám.Osvobození 841 
MR  svým  usnesením  číslo  149/96  ze  dne  26.3.1996  schválila 
výpověď  NS  na  pronájem   nebytových  prostor  na  ul.Bezručova 
spotř.družstvu  KONZUM Brno  z důvodu  užívání nebytové  prostory 
v rozporu  se  smlouvou  -  nebyla  provozována  prodejna  masa a 
masných výrobků.  Na tuto skutečnost  byla organizace upozorněna, 
v současné době je již prodej masa a masných výrobků zajišťován. 
     KONZUM  požádal o  přehodnocení usnesení  MR ze  dne 26.3.96 
č.149/96. 
Dr.Poledňák - výpověď Konzumu byla  MR dána neoprávněně, proto je 
     návrh předložen k rozhodnutí MZ. Navrhuji zrušení usnesení a 
     dále ponechat v platnosti NS na pronájem Konzumu 
Ing.Růžička -  tyto nebyt. prostory  nabízejí lepší využití,  než 
     jak jsou nyní využívány druž.KONZUM 
p.Herman -  uložení výpovědi KONZUMU je  překročení pravomoci MR, 
     navrhuji družstvu Konzum písemnou omluvu ze strany MR 
V.Zejda za sebe s písemnou omluvou souhlasí. 
Návrh na usnesení : 
1066/96 - MZ ruší usnesení MR č. 149/96 ze dne 26.3.1996 
Hlasováno o  návrhu : pro 16,  zdrž.1 - schváleno, výpověď  NS je 
zrušena. 
 
 
2. Fa ENVITES s.r.o. Brno, Hviezdoslavova 53 - odprodej pozemků v 
   lokalitě   "zemník"  pro   výstavbu  výrobních   a  skladových 
   prostorů,  adm. objekty  a  soc.  zázemí (servis  a poradenská 
   služba tiskárnám) 
Firma ENVITES  s.r.o. sdělila záměr odstoupit  od koupě pozemků v 
lokalitě "zemník" z důvodu značné finanční náročnosti. 
MR svým  usn. č. 172/96 z  16.4.96 předkládá MZ návrh  na zrušení 
usn.  č.  1258/95  z  11.12.95,  kterým  MZ  vyslovilo souhlas se 
snížením částky za odprodávané pozemky firmě ENVITES spol. s.r.o. 
Návrh  na  usnesení  : 
1067/96 - MZ  ruší  usnesení  číslo 1258/95 ze dne  11.12.1995 
Návrh  na usnesení  : 
1068/96 - MZ  ruší  záměr  na  využití  pozemků  parc. č. 2615/1, 
     2615/2,  2615/3,  2615/4  a  2616  k.ú.  Kuřim v rozsahu dle 
     územního  plánu   formou  odprodeje  -   pronájmu  (usn.  MZ 
     1021/94/95 z 19.12.1994) 
Hlasováno o obou návrzích : pro 13, zdrž.4 
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3. Martinek Jaroslav, Kuřim, Jánská 427 - směna pozemků 
MZ  usn. č. 4/96 ze  dne 29.1.1996 schválilo  směnu pozemků PK č. 
2428/2 ve  výměře 28 m2  ve vlastnictví pana  Jaroslava Martinka, 
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  s  tím,  že  neakceptovalo připomínku pana 

Martinka týkající  se ceny, který  navrhl 40,- Kč  za m2 pozemku. 
Správnímu  odboru se  do dnešního  dne nepodařilo  s p. Martinkem 
uzavřít  "Směnou  smlouvu",  na  výzvu  SO  pan  Martinek  vznesl 
opětovně  požadavek  na  snížení   ceny  na  40,-  Kč/m2  pozemku 
a argumentoval event. vydržením. Vzhledem k  tomu, že se  jednalo 
o majetek státu, který  dle zák. č. 172/91 Sb.  přešel do majetku 
obce - nelze takovýto pozemek vydržet. 
Usnesením č.173/96  MR předkládá návrh na  změnu ceny směňovaných 
pozemků mezi Městem Kuřim a panem Martinkem na 40,- Kč/m2. 
 
Členové MZ se snížením částky na 40,-Kč nesouhlasí. 
Návrh na  usnesení : 
MZ  schvaluje změnu  ceny směňovaných  pozemků mezi  Městem Kuřim 

a Jaroslavem Martinkem,  Kuřim, Jánská 427  na částku 40,-  Kč/m2 
pozemku + daň z převodu nemovitosti - 
Hlasováno o návrhu : pro 0, proti 10, zdrž.7 - neschváleno 
 
 
Dr.Poledňák  dotaz,  zda  jsou  připomínky  ze  strany  členů  MZ 
k  záměrům města přijatým na MR 09/96 ze dne 16.4.96 čís.: 
- Usn.  154/96 -  záměr na  adresný pronájem  a budoucí  odprodej 
pozemků parc.č. 3439, 3440 a  3441 k.ú. Kuřim firmě URBIS HOLDING 
ČR s.r.o. za účelem výstavby terasových bytových domů. 
- Usn.  155/96 -  záměr na  adresný pronájem  a budoucí  odprodej 
pozemku  PK  č.1263  k.ú.  Kuřim  firmě  F+H  s.r.o.  k  výstavbě 
rodinných domků. 
- Usn.  164/96 -  záměr na  adresný pronájem  a budoucí  odprodej 
části pozemku parc.č. 399/5 k.ú.  Kuřim firmě MICHL MOTORSPORT na 
výstavbu autosalonu. 
 
Ing.Jarůšek  -  připomínka  k  situování  autosalonu  firmy MICHL 
     MOTORSPORT, žádá  grafickou přílohu. 
 
 
 
III. I N F O R M A C E   O   V Ý S T A V B Ě    T K R 
     A   P R O V O Z U   I N F O -_K A N Á L U 
Zprávu   ing.Pavelky,  pověřeného   dozorem  nad   výstavbou  TKR 
projednala MR na svém zasedání dne 16.4.1996. 
Ing.Růžička  vyjádřil nespokojenost  s plněním  smlouvy ze strany 
     firmy KTVM Velké Meziříčí. 
Ze strany členů MZ předložený materiál bez dalších připomínek. 
Návrh na usnesení  : 
1069/96 - MZ bere na vědomí  informace o výstavbě TKR  a provozu 
     INFO-kanálu v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 17 - schváleno 
 
 
IV . P R O D E J   B Y T Ů - důvodová zpráva,  vyjádření občanů 
Městské  zastupitelstvo na  svém zasedání  dne 18.3.96  schválilo 
usnesením  č.1039/96 záměr  města odprodávat  bytové jednotky  ve 
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smyslu zák.72/94 Sb.současným nájemců nebo osobám, které současný 
nájemce určí za podmínek, přijatých usn.č.1040/96. 
     Na zveřejněnou  nabídku reagovali jak  žadatelé (viz příloha 
mat.č.5)  s vážným  zájmem o  koupi, tak  velké  množství  občanů 
nespokojených s navrženou cenou. Očekávají v budoucnu cenu nižší, 
případně bezplatný převod ( petice občanů jsou součásti mat.č.5). 
     V  návaznosti  na  nesouhlasné  stanovisko  části  nájemníků 
obec.  bytů především  k navrhovaným  cenám, vypracoval  starosta 
v součinnosti s občany protinávrh, který vychází z požadavků této 
skupiny občanů. 
Ing.Růžička -  nově zpracovaný materiál  předkládá metodu výpočtu 
     ceny bytů jiným způsobem, než  jak bylo schváleno na minulém 
     zasedání MZ. 
     Za  nekorektní  považuji  přístup  "zprivatizujeme  a pak se 
     uvidí". Dle odezvy je patrné, že asi 90% obyvatel nesouhlasí 
     s  cenou  bytů.  Je  třeba  si  ujasnit  a přijmout koncepci 
     prodeje bytů a ceny. 
Z veřejnosti:v obecné rovině s privatizací bytového fondu souhlasí. 
     Domnívá  se  však,  že  veřejnost  nebyla  v dostatečné míře 
     s postupem privatizace seznámena,  nebyly  vypracovány pevné 
     zásady a harmonogram prodeje. Cena bytů v Kuřimi považuje za 
     vysokou  a pro  mnohé nedosažitelnou.  Uvedl příklad postupu 
     privatizace bytů v Tišnově. 
Dr.Poledňák  - zásady  prodeje byly  vypracovány asi  4, žádný  z 
     návrhů však nebyl přijat. Harmonogram vypracován nebyl. 
Ing.Němec -  ceny bytů dle  schválené koncepce budou  pro většinu 
     občanů nedosažitelné.  V případě že se  cena sníží, budou se 
     bouřit  ti,  kteří  již  byt  koupili. Protinávrh p.starosty 
     (mat.č.4) se jeví cenovou nábídkou lepší. 
p.Jelínek odkazuje  na bytový program  KDU - ČSL,  kteří navrhují 
     možnost  pořídit  byt  leasingem. 
Dr.Holman -  v principu se privatizaci  nebráním, ale nesouhlasím 
     s  přenesením  zodpovědnosti  za  bytový  fond  ze státu na 
     občany (v souvislosti výdajů za  nutné opravy domu, na nichž 
     by  se  tak  majitelé  privatizovaných  bytů  poměrnou částí 
     museli podílet). 
Ing.Jarůšek je toho názoru, že především stát by měl legislativou 
     řešit bytovou koncepci. Souhlasí s dokončením 1.kola prodeje 
     bytů za stávajících podmínek a cen, ale do budoucna navrhuje 
     ceny bytů zobjektivnit. 
Dr.Poledňák  -   schválenému  návrhu  prodeje   bytů  předcházely 
     dlouhá  jednání,  není  "střelen   od  pasu".  Další  prodej 
     a koncepce si vyžádá další polemiku a dohady 
p.Kadlec se domnívá, že ceny v Kuřimi jsou reálné. 
J.Herman  dotaz,  jak  byl   zveřejněn  záměr  na  odprodej  bytů 
     schválený na březnovém zasedání MZ. 
Dr.Poledňák - záměr byl zveřejněn zákonným způsobem -2x v místním 
     tisku,  v  infokanálu,  oznámení  o  možnosti odkoupení bytu 
     s podmínkami  bylo vhozeno do všech  schránek bytových domů, 
     a  jsem  přesvědčen,  že  sám  jsem  záměr vyvěsil na úřední 
     tabuli na MěÚ, ale po 2 týdnech v pátek tam nebyl. 
J.Herman - záměr nebyl po dobu 30-ti dnů vyvěšen, jeho schválením 
     je porušen zákon 
Dr.Poledňák  - zákon  o obcích  překročen nebyl  Dotázal se,  zda 
     p.Herman  žádá hlasování  o dalším  postupu (dle čl.3,odst.7 
     jednacího řádu) 
J.Herman - nežádám 
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Hlasováno o protinávrhu ing.Růžičky : 
Návrhy na usnesení  : 
- MZ ruší v  plném rozsahu přijatá usnesení ve  věci prodeje bytů 
v Kuřimi 
- MZ schvaluje  kriteria prodeje bytů v  Kuřimi a vyhlašuje záměr 
odprodat bytový fond podle stanovených kritérií 
- MZ ukládá  MR zpracovat vyhlášku  prodeje bytů v  Kuřimi a její 
předložení ke schválení do  následujícího zasedání MZ a zpracovat 
harmonogram postupu prací 
Hlasováno o návrzích současně : pro 7, proti 9, zdrž.1 -nepřijato 
 
Návrh  na  usnesení  : 
1070/96 - MZ schvaluje prodej  bytů  žadatelům  dle přílohy,  za 
     podmínek  odsouhlasených  usnesením  MZ  č.1040/96  ze  dne 
     18.3.1996 
Hlasováno o návrhu : pro 10, proti 6, zdrž.1 - přijato 
 
 
V.  R Ů Z N É 
 
* Žádost Mgr.Aleny Skálová, Syrovice 314 o přidělení  obecního bytu 
Mgr.Skálová  má  zájem  pracovat  jako  učitelka  na  ZŠ Tyršova. 
Možnost   umístění   je   předjednána   s   novým   ředitelem  ZŠ 
Dr.Motlíčkem,  ovšem  možnost  pracovat  v  Kuřimi  je  podmíněna 
přidělením bytu. Žádost Mgr.Skálové Dr.Motlíček písemně podpořil. 
 
Dr.Holman  - domnívám, se  že  je  třeba  hledat  učitele v místě 
     působiště školy. Navrhuji prozatím žádost odložit. 
Dr.Poledňák zastává názor, že  podpora přijetí může být ovlivněna 
     ze strany Dr.Motlíčka vztahem k Mgr.Skálové. 
Návrh na usnesení : 
Hlasováno o návrhu : proti 13, zdrž. 4 - nepřijato 
 
 
* Jarmila Vápeníková,  Kuřim, Na Královkách 896  - žádost o zrušení 
podání přivolení k soudní výpovědi z nájmu 
U uvedeného  bytu  město  podalo  žádost  k  soudu  o přivolení k 
výpovědi  z důvodu  podezření nevyužívání  bytu. Paní  Vápeníková 
podala  žádost  o  zrušení  podání  k  soudu  s  tím, že byt sice 
nepravidelně, ale využívá. Šetřením nebylo zjištěno, že by se byt 
pronajímal jiným osobám. 
Návrh na usnesení : 
1071/96 - Město  Kuřim bere  zpět  podání  k  soudu  o přivolení 
     k výpovědi z nájmu paní J.Vápeníkové,  Kuřim, Na Královkách 
     896 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.4 - přijato 
 
Dr.Poledňák  informoval  o  splnění  podmínky  ( doložení čistého 
trestního  rejstříku  p.Ladislava  Bikara)  zařazení do pořadníku 
o obec. byt manž. Ladislava a Márii Bikarových. Obdobný je případ 
manželů Lůčkových. 
Návrh na usnesení : 
1072/96 - MZ  schvaluje   dodatečné  projednání   žádosti   manž. 
     Vladimíra a Eleny Lúčkových o pronájem obecního bytu 
Hlasováno o návrhu :  pro 13, zdrž. 4 - přijato 
 
Přestávka 18.25 - 19.00 hod. 
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* Demolice objektu staré hasičky 
Pro  potřeby  SDH  Kuřim  byla   zakoupena vysokozdvižná plošina, 
jejíž  zaparkování bude  řešeno  přístavbou  garáže  při západním 
průčelí  stávajícího objektu  hasičky. Tato  stavba je  podmíněna 
demolicí objektu staré hasičky. 
K demolici objektu nebyly připomínky. 
Návrh na usnesení : 
1073/96 - MZ  souhlasí  s  demolicí  objektu  staré hasičky  jako 
     předpoklad  realizace  přístavby  garáže  pro vysokozdvižnou 
     plošinu SDH Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 17 - přijato 
 
 
*  Smlouva o bezúplatném převodu majetku SMK na organizace města 
V souvislosti s prodejem a nutností vyklidit objekt užívaného SMK 
na   ul.Tišnovská  35,   ředitel  SMK   F.Mikš  předložil   návrh 
o bezúplatném  převodu DHIM  a HIM  z majetku  SMK na  organizace 
města. 
Materiál bez připomínek byl projednán na zasedání MR. 
* Návrh na usnesení : 
1074/96 - MZ schvaluje  převod DHIM  a HIM bývalé pekárny  na ul. 
     Tišnovská na organizace města dle přílohy 1 - 4 
Hlasováno o návrhu : pro  17 - přijato 
 
 
*  Stanovisko Komise pro výběrové řízení kulturního fondu 
Jednání  komise  pro  výběrové  řízení  KF  proběhlo dne 10.4.96. 
Výsledky   projednala  MR   na  svém   zasedání  dne   16.4.1996. 
Dr.Poledňák  k materiálu  komise  KF  na jednání  MR usn.č.186/96 
předložil pozměňující  návrh  - body  č.6 (žádost  jednoty "Orla" 
o příspěvek  na  vydávání  občasníku), č.13  (příspěvek na repasi 
počítače) a č.19 (příspěvek  turistic. skupině Křováci) projednat 
samostatně. 
* K bodu č.6  (žádost  jednoty  "Orla"  o  příspěvek  na vydávání 
     občasníku): 
Dr.Holman - není možné všem spolků všechno hradit 
Ing.Marek - žádali jsme jen  polovinu ceny 
Ing.Jarůšek - "Orel" je tisk KDU  - ČSL, politickým stranám by se 
     přispívat nemělo 
Ing.Marek svoji žádost stahuje. 
 
* K bodu č. 13 (příspěvek na  repasi počítače) 
Dr.Holman -  komise nemůže posoudit,  zda repasi počítače  ano či 
     ne. 
Dr.Poledňák souhlasí s poskytnutím příspěvku. 
 
* K bodu č.19  (příspěvek turistic. skupině Křováci) 
Dr.Holman  zdůvodnil  rozhodnutí  komise  KF poskytnout příspěvek 
     oddílu  Křováci  příspěvek  ve  výši 153.800,- na vybudování 
     tábora. 
     Zdůraznil  však   smluvně  zajistit  pro   město  poskytnutý 
     příspěvek proti převedení na  okresní radu v případě rozpadu 
     skupiny  Křováci, čímž  by město  o majetek přišlo, jak tomu 
     bylo v případě PO Slunovrat. 
Členka  Slunovratu  -  Slunovrat existuje,  jsme zaregistrovaní u 
     okres.  rady pionýra,  scházíme se  na Domu  dětí a mládeže. 
     Křováci Slunovratu "vzali" pozemek, na kterém byl náš tábor 
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Ing.Krupica - kde  jsou investice za 80. tis.Kč,  které Vám město 
     poskytlo ? 
Členka Slunovratu - shořel pouze  původní majetek, nově pořízený 
     z poskytnutých prostředků města je zachovaný 
R.Šmíd (člen Křováků) k táborovému pozemku : 
     bylo mě řečeno, že 2  roky PO Slunovrat není  registrována a 
     o louku neprojevil dostatečný  zájem (neplatil za pronájem). 
     Chceme  provozovat  tábor  tak,  aby  byl  celé  léto využit 
     především kuřimskými dětmi 
p.Brabec - Slunovrat chtěl provozovat jen 1 turnus letního tábora, 
     Křováci  mají  zájem,  aby  celé  léto  byl  pozemek obsazen 
     Kuřim.dětmi. Proto byla nájemní smlouva (na 10 let) uzavřena 
     s Křováky 
p. Múčková  nesouhlasí s "ukradením" pozemku Slunovratu. 
Členové MZ se dohodli na odložení projednání příspěvku  TO Křováci 
     na příští jednání MZ -  do doby, než bude ověřena registrace 
     PO Slunovrat u okres.rady. 
Dr.Holman  informoval o  svolání koordinační  schůzky organizací, 
     pracující s dětmi a mládeží. 
 
V 19.15 odchod p.J.Kobzinka z jednání. 
 
Ing.Novotná  připomínka k  bodu č.7  návrhové komise  KF ( žádost 
     kuřimského   odd.Junáka   na   poskytnutí   příspěvku  na  1 
     laminátovou loď) : 
     - navrhuje  nespecifikovat podmínku na  poskytnutí příspěvku 
     zakoupením lodí 2 
Krátká  diskuze k  důvodům, který  vedly komisi  KF k  rozhodnutí 
podmínit příspěvek zakoupením 2 lodí. 
 
Hlasováno o pozměňujících návrzích : 
* bod č.7 - návrh nepodmiňovat příspěvek zakoupením 2 starších lodí 
Hlasováno : pro 12, zdrž.4 - přijato 
* bod č.13 - příspěvek Městské knihovně na repasi počítače 
Hlasováno : pro 12, zdrž.4 - přijato 
* bod č.19 - odložení projednání příspěvku turistickému odd.Křováci 
Hlasováno : pro - 16 
 
Návrh na usnesení : 
1075/96 - MZ schvaluje  čerpání  příspěvků  z  Fondu  na podporu 
     kulturní a spolkové činnosti dle přílohy se směnami 
Hlasováno o návrhu : pro 16 - přijato 
 
* Označníky zastávek 
Ing.Růžička informoval o nabídce  firmy VARIEL a.s.se sídlem Zruč 
n./Sázavou  osvětlených  autobusových  označníků.  Tyto označníky 
jsou určeny na rekonstruované autobusové nádraží. 
Návrh na usnesení : 
1076/96 - MZ  schvaluje   nákup  3   autobusových  označníků  na 
     autobusového nádraží v ceně 13.900,-Kč/ks 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
J.Herman,  starosta Sboru  dobrovolných hasičů  v Kuřimi  varoval 
     před  zvýšeným  nebezpečím  vzniku  požáru. 
 
K.Múčková požaduje finanční  prostředky získané prodejem bývalého 
agitačního střediska na Podlesí investovat v této části Kuřimi. 
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H.Krejčí  upozorňuje  na  projevy  vandalství  v areálu vlakového 
     nádraží v Kuřimi. 
 
Závěrem jednání starosta města vyzval návrhovou komisi k přečtení 
přijatých usnesení. 
1065/96  MZ schvaluje  výsledky hospodaření  města Kuřimi  za rok 
     1995 a bere na vědomí audit města ze dne 28.2.1996 
 
1066/96 - MZ ruší usnesení MR č. 149/96 ze dne 26.3.1996 
 
1067/96 - MZ  ruší  usnesení  číslo 1258/95 ze dne  11.12.1995 
 
1068/96 - MZ  ruší  záměr  na  využití  pozemků  parc. č. 2615/1, 
     2615/2,  2615/3,  2615/4  a  2616  k.ú.  Kuřim v rozsahu dle 
     územního  plánu   formou  odprodeje  -   pronájmu  (usn.  MZ 
     1021/94/95 z 19.12.1994) 
 
1069/96 - MZ bere na vědomí  informace o výstavbě TKR  a provozu 
     INFO-kanálu v Kuřimi 
 
1070/96 - MZ schvaluje prodej  bytů  žadatelům  dle přílohy,  za 
     podmínek  odsouhlasených  usnesením  MZ  č.1040/96  ze  dne 
     18.3.1996 
 
1071/96 - Město  Kuřim bere  zpět  podání  k  soudu  o přivolení 
     k výpovědi z nájmu paní J.Vápeníkové,  Kuřim, Na Královkách 
     896 
 
1072/96 - MZ  schvaluje   dodatečné  projednání   žádosti   manž. 
     Vladimíra a Eleny Lúčkových o pronájem obecního bytu 
 
1073/96 - MZ  souhlasí  s  demolicí  objektu  staré hasičky  jako 
     předpoklad  realizace  přístavby  garáže  pro vysokozdvižnou 
     plošinu SDH Kuřim 
 
1074/96 - MZ schvaluje  převod DHIM  a HIM bývalé pekárny  na ul. 
     Tišnovská na organizace města dle přílohy 1 - 4 
 
1075/96 - MZ schvaluje  čerpání  příspěvků  z  Fondu  na podporu 
     kulturní a spolkové činnosti dle přílohy se směnami 
 
1076/96 - MZ  schvaluje   nákup  3   autobusových  označníků  na 
     autobusového nádraží v ceně 13.900,-Kč/ks 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 16 - přijato 
 
Starosta města ukončil jednání MZ v 19.50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
V Kuřimi dne 22.4.1996 
Zapsala: Stražovská 
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                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
 1)  Majetkoprávní úkony 
 2)  Výsledky hospodaření města Kuřimi za rok 1995 
 2a) Audit výsledků hospodaření města Kuřimi za r.1995 
 3)  Informace o výstavbě TKR  a provozu INFO-kanálu v Kuřimi 
 4)  Vyjádření občanů města k prodeji části bytového fondu 
 5)  Prodej bytů - žadatelé, petice 
 6)  Různé  -   žádost  o   byt  Mgr.Skálové,   výpověď  z  nájmu 
     p.Vápeníkové,, žádost o byt.manž.Lúčkových 
 7)  Demolice objektu staré hasičky 
 8)  SMK - smlouva o bezplatném převodu 
 9)  Komise kulturního fondu - výsledky 2.kola výběrové řízení 
10)  Označníky zastávek firmy VARIEL 
11)  Usnesení MR 09/96 
12)  Usnesení MR 08/96 
13)  Usnesení MR 07/96 
14)  Usnesení MZ 02/96 
15)  Usnesení zapsaná návrhovou komisí 
16)  Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
 Ing.Hana  N O V O T N Á                   Jan   H E R M A N 


