
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                 Z Á P I S  č. 04/96 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi  konaného dne 3.6.1996 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman, PaedDr.D.Holman, ing.A.Jarůšek, H.Krejčí 
           MUDr.Z.Klírová, ing.M.Krupica, ing.J.Marek, K.Múčková 
           ing.J.Němec, ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník 
Omluveni : ing.arch.M.Janča, J.Kobzinek 
Úvodem jednání přítomno 14 členů MZ. 
 
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl H.Krejčího a Mgr.J.Zorníka. 
Hlasováno o návrhu :  pro 13, zdrž.1 
 
Návrhová komise : ing.A.Jarůšek a K.Múčková 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Starosta  města  ing.arch.V.Růžička  zahájil  jednání  MZ v 17.05 
hodin. Zápis z předchozího jednání  MZ dne 22.4.96 byl ověřen bez 
připomínek. 
 
 

Program 
 
I.   Majetkoprávní úkony 
II.  Zpráva o stavu prací na ÚPD 
III. Informace o přípravě otevřeného koupaliště na let. sezónu 
IV.  Dotace autobusové dopravy 
 V.  Informace o občanské iniciativě k 770. výročí Kuřimi 
VI.  Různé 
 
Hlasováno o programu : pro 14  - schváleno 
 
Úvodem informoval Dr.Poledňák členy  zastupitelstva o stavu prací 
na dostavbě podkrovních bytů na ul.Bezručova čtvrt a komplikacích 
ze  strany firmy  MÜPO s.r.o.,  která provádí  půdní vestavbu  na 
domech č.p.1122 - 1124 
Dr.Poledňák  -  firma  ing.Jaskulky,  provádějící půd.vestavbu na 
     domech  č.p.1119-1121 smlouvu  s městem  dodržela a  předala 
     dílo v  řádném termínu a za stanovených podmínek. 
     Firma MÜPO  s.r.o. žádá navíc 147  tis.Kč na dostavbu, jinak 
     hrozí odstoupením od smlouvy. 
     Dr.Poledňák předkládá MZ  ke zvážení alternativy : 
     -  město poskytne  firmě MÜPO  půjčku v  požadované výši  se 
     splatností 1  rok a nechá firmu  požadovaných 147 tis.soudně 
     vymáhat 
     - nebo  nechá firmu MÜPO  odstoupit od smlouvy  a město bude 
     hledat jinou staveb. firmu  na dokončení díla. Tato varianta 
     dle  Dr.Poledňáka  by  však  město  stála  víc, než případná 
     ztráta 147 tis. rozhodnutím soudu 
     -situaci bude blíže vysvětlena po přestávce v jednání MZ 
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I.  M A J E T K O P R Á V N Í   Ú K O N Y 
 
Schválené záměry 
 
Firma  URBIS  HOLDING  ČR  s.r.o.  se  sídlem Sadová 11, Moravská 
Ostrava  - odprodej  pozemků parc.č.  3439, 3440,  3441 o celkové 
výměře 2862  m2 v lokalitě "Kolébka"  za účelem výstavby bytových 
domů 
MR usn.  č. 154/96 schválila  záměr na adresný  pronájem pozemků 
a  budoucí  odprodej  podmíněný  kolaudací  staveb  firmě  URBIS 
HOLDING ČR s.r.o. za účelem výstavby terasových bytových domů za 
cenu  50,- Kč/m2  (nájem) +  50,- Kč/m2  (prodej) pozemku  + daň 
z převodu nemovitosti. V době vyvěšení schváleného záměru nebyly 
podány žádné námitky ani připomínky. 
Návrh  na  usnesení  : 
1077/96  -  MZ  schvaluje  pronájem  pozemků  a  budoucí odprodej 
podmíněný  kolaudací staveb  - parc.č.  3439 k.ú.  Kuřim o výměře 
2235 m2, parc.č.  3440 k.ú. Kuřim o výměře 460  m2 a parc.č. 3441 
k.ú.  Kuřim o  výměře 167  m2 firmě  URBIS HOLDING  ČR s.r.o.  se 
sídlem Sadová 11, Moravská  Ostrava za účelem výstavby terasových 
bytových domů za  cenu 50,- Kč/m2 (nájem) +  50, - Kč/m2 (prodej) 
+ daň z převodu nemovitosti 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - schváleno 
 
Firma F+H, s.r.o. Kuřim, Jungmannova 1267 - pronájem a budoucí 
odprodej  pozemku  PK  č.  1263  k.ú.  Kuřim  o  výměře 4532 m2 - 
lokalita Záhoří 
Usnesením  číslo  155/96  ze  dne  16.4.96  byl schválen záměr na 
adresný pronájem a budoucí odprodej podmíněný kolaudací staveb PK 
č.1263 k.ú.Kuřim firmě  F+H, s.r.o.. 
     Ve  shora  uvedené  věci  však  bylo  zjištěno, že předmětný 
pozemek město Kuřim pronajalo v  roce 1993 firmě AGROSTYL, s.r.o. 
na dobu určitou 10-ti let .  S odvoláním na výše uvedené je možno 
pozemek  PK č.  1263 k.ú.  Kuřim pronajmout  a následně  odprodat 
firmě F+H s.r.o. za předpokladu,  že tato převezme závazek města, 
příp. se s firmou Agrostyl  finančně vypořádá. 
 
J.Herman -  město jedná za firmu F + H ! Ať si to firmy dojednají 
     mezi sebou ! Navrhuje zrušit záměr na odprodej pozemku firmě 
     F + H. 
Dr.Poledňák  - odprodej  se uskuteční,  pokud se  obě firmy  před 
     podpisem smlouvy dohodnou na vyrovnání 
Hlasováno  o protinávrhu  p.Hermana :   pro 3,  proti 11  - návrh 
nepřijat 
Návrh  na usnesení  : 
1078/96 - MZ schvaluje  pronájem  a  budoucí  odprodej  podmíněný 
     kolaudací staveb -  pozemku PK č. 1263 k.ú.  Kuřim ve výměře 
     4532 m2  firmě F+H, s.r.o.  Kuřim, Jungmannova 1267  za cenu 
     50 Kč/m2 při nájmu + 50  Kč/m2 při odprodeji + daň z převodu 
     nemovitosti s tím, že : 
     * budoucí  nájemce a  vlastník před  uzavřením NS  a Smlouvy 
       o   bud.  kupní   smlouvě  převezme   závazek  města  vůči 
       stávajícímu uživateli firmě AGROSTYL s.r.o. 
     * poskytne finanční úhradu jako odstupné 
     * vyhoví  v plném  rozsahu příp.  podmínkách, které vyplynou 
       z jednání s firmou AGROSTYL s.r.o. 
Hlasováno o původním návrhu : pro 10, proti 3, zdrž.1 - schváleno 
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Příchod MUDr.M.Dvořáčkové - přítomno 15 členů MZ. 
 
MICHL  MOTORSPORT, Kuřim,  Tyršova 204  - odprodej  části pozemku 
parc.č. 399/5 k.ú. Kuřim za  účelem výstavby autosalonu 
MR usn.č.  164/96 schválila záměr  na adresný pronájem  a budoucí 
odprodej části pozemku parc.č. 399/5  k.ú. Kuřim o výměře cca 350 
m2  firmě   MICHL  MOTORSPORT  Kuřim,  Tyršova   204  k  výstavbě 
autosalonu.  Schválený záměr  byl  zveřejněn  od 17.4.96  po dobu 
30-ti dnů bez připomínek. 
J.Herman   -   je   stavba   povolena   doprav.  inspektorátem  a 
     inženýrstvím ? 
     Domnívá  se, že  stavba bude  v místě  křižovatky překážet a 
     bude tak ohrožovat bezpečnost provozu. 
Ing.Růžička - ano, je  povolena 
Návrh  na usnesení  : 
1079/96 - MZ schvaluje pronájem  a budoucí odprodej části pozemku 

parc.č.  399/5  k.ú.  Kuřim  o  výměře  cca  350  m2  firmě MICHL 
MOTORSPORT Kuřim, Tyršova 204 k  výstavbě autosalonu za cenu 300, 
-Kč/m2 při  nájmu + 200 Kč/m2  pozemku při koupi +  daň z převodu 
nemovitosti 
Hlasováno o návrhu :  pro 11, zdrž. 4 - schváleno 
 
Nové záměry 
Kitrichová Vlastimila, Brno, Vránova 2c  - výkup části PK č. 1259 
k.ú. Kuřim ve výměře 30 m2 

Při převodu  majetku dle privatizačního projektu  BVaKu s.p. bylo 
zjištěno, že výše  zmíněná parcela o výměře výměře  30 m2 zůstala 
nevykoupena.  Vlastník pozemku,  pí.Kitrichová navrhuje  odprodej 
pozemku za cenu 1.000,- Kč/m2. 
MR v  uvedené věci přijala  usn. č. 196/96,  kterým doporučila MZ 
schválit výkup za cenu do 100,- Kč/m2. 
Dr.Poledňák - MěÚ bude s  majitelkou pozemku jednat  o snížení na 
     100,-Kč /m2 
Návrh  na usnesení  : 
1080/96 -  MZ schvaluje výkup části  PK č. 1259 k.ú.  Kuřim - díl 

"a" o výměře 30 m2 (dle  GP zak.č. 960-279/95 z 9.11.1995) od pí. 
Vlastimily Kitrichové, Brno,  Vránova 2c za cenu do  100, - Kč/m2 
pozemku 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Výkup parcely PK č. 531 k. ú. Lelekovice o výměře 513 m2 od 
Magistrátu města Brna 
V souvislosti  s odprodejem  býv.agitačního střediska  na Podlesí 
spolu s  přilehlým pozemkem bylo zjištěno,  že vlastníkem pozemku 
PK  č.531  k.ú.  Lelekovice je Magistrát města Brna. 
MR svým usnesením ze dne 7.5.1996 doporučuje MZ schválit výkup PK 
č. 531 k.ú. Lelekovice o výměře  513 m2 od vlastníka - Magistrátu 
města Brna. 
Návrh na usnesení : 
1081/96 - MZ  schvaluje výkup PK č. 531  k.ú. Lelekovice o výměře 

513 m2 od vlastníka - Magistrátu města Brna. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Manž. Čikovovi, Kuřim, Nádražní 1260  - žádost o odstoupení Města 
Kuřimi od předkupního práva dle  § 602 Obč.zák. k nemovitosti čp. 
358 (obj. býv. MŠ Jiráskova) 
MR usn. č.201/96 předložila MZ návrh na odstoupení od předkupního 
práva  (KS V1962/93  ze dne  3.3.1993) na  nemovitost čp. 358 ul. 
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Jiráskova - objekt bývalé  MŠ, zaplatí-li současný vlastník městu 
odstupné ve výši 100.000,- Kč. 
Dr.Poledňák -  manželé  uvažují  o  doprodeji nemovitosti, proto 
     žádají zrušení předkupního práva 
J.Herman    - souhlasí Čikovovi s odstupným ? 
Dr.Poledňák - usnesení MR bylo manž. oznámeno 
Ing.Krupica souhlasí s navrženým odstupným. 
J.Herman navrhuje v případě  prodeje objektu manž.Čikovovými jeho 
     odkoupení městem. 
Návrh  na usnesení  : 
1082/96  - MZ  schvaluje odstoupení  města Kuřimi  od předkupního 
práva  na  nemovitost  čp.  358  s  poz.parc.č.  1317  k.ú. Kuřim 
- zast.plocha  o  výměře  366  m2  a  poz.parc.č. 1318 k.ú. Kuřim 
- zahrada  o výměře  297 m2,  zaplatí-li současný  vlastník městu 
odstupné ve výši 100.000,- Kč 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 - schváleno 
 
Nám. 1. května - změna podmínek smluvních vztahů 
Firmy  F +  H s.r.o.,Euroboard   s.r.o a  p.Zdeněk Tylč  žádají z 
důvodu  nutnosti  financování  výstavby  podnikatelských  domů na 
nám.1.května pomocí úvěru změnu  podmínek smluvních vztahů, neboť 
banka  podmiňuje  poskytnutí  hypotečního  úvěru zástavním právem 
k pozemku, který má město zájem  ponechat ve svém majetku do doby 
kolaudace. 
Dr.Poledňák   navrhuje  od  požadavku  města  ustoupit  s tím, že 
smluvní partneři složí formou  směnky kauci 1000,-Kč/m2 pozemku a 
nedokončí-li  stavbu ve  smluvených termínech,  kauce propadá  ve 
prospěch města. 
Členové MZ požadují zaplatit kauci hotově a ne formou směnky. 
Ing.Fikar  (firma F  + K)  pochybuje o  možnostech firem zaplatit 
     v hotovosti kauci 1000,-Kč/m2pozemku. 
Hlasováno  o protinávrhu  zaplatit kauci  hotově :  pro 14, zdrž.1 
 - schváleno 
Návrh  na usnesení  : 
1083/96 - MZ schvaluje změnu podmínek smluvních vztahů k pozemkům 
na Náměstí 1.května takto:  Odprodej bude realizován po dokončení 
15%  hrubé stavby  s tím,  že smluvní  partneři složí v hotovosti 
kauci  ve   výši  1000 Kč/m2  pozemku.   Nedokončí-li  stavbu  ve 
smluvených termínech, kauce propadá ve prospěch města 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 - schváleno 
 
Kyněra Ladislav, Kuřim, Nádražní 1260  - návrh na přivolení soudu 
k výpovědi z nájmu bytu bez bytové náhrady 
Město  Kuřim, vlastník  bytu na  Nádražní 1260  podalo žalobu  na 
výpověď  z  nájmu  bytu  p.  L.Kyněrovi  z důvodu pouze občasného 
využívání,  který  uvedenou  skutečnost  popírá  a  žádá  stažení 
žaloby. S návrhem na přivolení soudu  k výpovědi z nájmu bytu byl 
seznámen v  souvislosti s žádostí  o koupi bytu. Městská rada dne 
21.5.96 o žádosti p.Kyněry jednala a předkládá ji k rozhodnutí MZ. 
Dr.Poledňák  - bylo  prokázáno,  že  byt nebyl  pronajímán, kauce 
     5.000,-Kč na prodej je zaplacena (jsou tedy splněny podmínky 
     prodeje bytu bez 100% příplatku). 
Návrh  na usnesení  : 
1084/96 - MZ souhlasí se  stažením žaloby na přivolení k výpovědi 
z nájmu panu Ladislava Kyněry, Kuřim, Nádražní 1260 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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Laporčáková  Marie, Kuřim,  Na Královkách  882, Martin Laporčák, 
Kuřim, Bezručova čtvrt 846 - žádost o směnu bytů 
Žadatelé  jsou v  příbuzenském vztahu,  právní vztahy  k užívaným 
bytům jsou zkontrolovány. 
Bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1085/96  - MZ  schvaluje směnu  bytů paní  Marie Laporčákové,  Na 
Královkách 882 a pana Martina Laporčáka, Bezručova čtvrt 846 
Hlasováno o návrhu :pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
 
Jiřina Šimková,  Kuřim, Popkova 1002  - žádost o  rozšíření práva 
nájmu na druha p. Stanislava Stodůlky 
Pan  Stodůlka je  u výše  jmenované hlášen  od r.1988, uživatelka 
bytu s rozšířením nájemního práva souhlasí. 
Bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1086/96 -  MZ schvaluje rozšíření práva  nájmu k bytu č.8  na ul. 
Popkova 1002 na druha stávajícího nájemce 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
II. S T A V   P R A C Í   N A   Ú P D 
Ing.arch.Michal Hadlač, městský  architekt, předložil na jednání 
MZ  zprávu, v  níž informuje   o stavu  prací na  alternativě "B" 
konceptu územního plánu. 
Informace ing.Růžičky : 
     Byla  uzavřena  smlouva  o  dílo  s  ing.arch.  Zemánkem  na 
zpracování ÚPD. Práce byly zahájeny,  zaplaceny a předány by měly 
být   v   termínu.   Arch.Hadlač   zajistí  digitální  zpracování 
podkladů a tyto pak budou autorizovány arch.Zemánkem. 
Starosta  pokládá  tento  postup  prací  za  neobvyklý a vyjádřil 
nespokojenost s postupem prací. 
Návrh  na usnesení  : 
1087/96 - MZ  bere na vědomí zprávu o  stavu prací na alternativě 
"B" konceptu ÚP 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
H  -  SYSTÉM  ,  Ostrovského  5,  Praha  5, - záměr výstavby 
rodinných domků v lokalitě "Díly za sv.Jánem" 
Zástavba je z velké části navržena v lokalitě určené pro zástavbu 
RD a OV, komise výstavby a MR s výstavbou souhlasí. 
Ing.Růžička  -  zbývající  část  pozemku  je  třeba zapracovat do 
     konceptu  ÚP a  schválit stáními  orgány. Firma  H-SYSTEM je 
     v kontaktu s vlastníky pozemku a jedná s nimi o výkupu. 
J.Herman - v  této  lokalitě  je  dobrá  bonita  půdy, vznikající 
          zástavbou se město zbavuje orné půdy ! 
Ing.Růžička - lokalita byla připravována pro výstavbu, projednána 
     a připomínkována v konceptu ÚP. 
Návrh  na usnesení  : 
1088/96  - MZ  schvaluje záměr  firmy H  - SYSTÉM, Ostrovského 5, 
Praha  5  na  výstavbu  RD  v  Kuřimi, lokalita"Díly za sv.Jánem" 
a zahrnutí této lokality do alternativy "B" konceptu ÚP 
Hlasováno o návrhu :  pro 12, zdrž. 3 - schváleno 
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III. P Ř Í P R A V A   O T E V Ř E N É H O   L E T N Í H O 
     K O U P A L I Š T Ě   N A   L E T N Í   S E Z Ó N U 
     Vedoucí   plaveckého   areálu    p.Josef   Černý   předložil 
harmonogram prací  nutných pro zprovoznění  venkovního koupaliště 
v letní  sezóně a  informaci o  spotřebě vody  s návrhy úsporných 
opatření. 
     Ing.Veselý zpracoval přehled  ekonomických výsledků plováren 
dle Asociace bazénů a koupališť ve srovnání s PA v Kuřimi. 
MR  projednala  dne  21.5.96   předložené  zprávy  a  na  základě 
požadavků  zlepšení ekonomických  výsledků schválila rekonstrukci 
odtokových žlabů,  nákup 17-ti úsporných  sprch a vysavače  dna a 
stěn bazénu. 
Ing.Veselý   -   PA   je   připraven   na   letní  sezónu,  úkoly 
     z harmonogramu prací nutných ke zprovoznění jsou splněny. 
K soupisu připomínek  Dr.Holmana předloženého na  jednání MR č.11 
     dne  21.5.96 : - připomínky jsou zpracovány do  harmonogramu 
     a jsou plněny. 
Dále  ing.Veselý  informoval  o  provedených  zlepšeních  na  PA, 
     vedoucích ke zlepšení ekonomických výsledků. 
Dr.Holman připomínkoval parkování u PA jeho návštěvníky. 
Ing.Veselý na  dotaz ing.Jarůška informoval  (mat.č.5, bod 12)  o 
     opravě   dna,  stěn   a  schodišť   na  otevřeném  koupališti. 
Návrh  na usnesení  : 
1089/96 - MZ bere na vědomí zprávu SPA Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
 
IV. A U T O B U S O V Á   D O P R A V A  -  D O T A C E 
Komise  dopravy  Města  Kuřimi  na  základě  jednání s dopravci o 
zajištění   dopravy   na    nerentabilních   spojích   předložila 
prostřednictvím    odboru   výstavby    návrh   na    dotaci   ve 
výši 213.200,-Kč. 
Ing.Růžička  -  probíhalo   intenzivní  jednání  mezi  dopravními 
     podniky, městem a komisí dopravy.  OKÚ má vyčleněno cca 15,2 
     mil. na  dopravu, tím by  měly být hrazeny  ztrátové linky. 
     Částka  213.200,-Kč  dojednaná  s  DP  by  měla být plně OKÚ 
     Brno-venkov uhrazena. 
Ing.Kotek (předseda dopravní komise)hodnotí předložený návrh jako 
     kompromis  mezi dopravci  a městem.  V předloženém materiálu 
     navrhuje  opravu  textu  u  linky  7.  -  730 120 : ...tento 
     finanční   příspěvek  "bude   uhrazen  sdružením  finančních 
     prostředků kuřimských podniků." 
Návrh  na usnesení  : 
1090/96 - MZ souhlasí s  dotací do autobusové dopravy dle přílohy 
č.8 v celkové výši 213.200,-Kč. 
Hlasováno o návrhu : pro 14, proti 1 - schváleno 
 
 
V. OBČANSKÁ INICIATIVA  K   7 7 0 . V Ý R O Č Í   K U Ř I M I 
Dr.David   Holman   předložil   informační   zprávu   o   akcích, 
připravovaných k 770. výročí první zmínky o Kuřimi. 
Dr.Holman -  akce k 770. výročí  připravované občanským sdružením 
     jsou  sponzorsky  zajištěny  i  bez  zaštítění  města. Žádám 
     umístění  reklamních tabulí  pro tyto  sponzory v prostorách 
     PA - jako vklad města. 
Ve věci přípravy "knihy o Kuřimi" : 
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Během června by se měly upřesnit některé kapitoly do knihy, např. 
     KDO  BYL KDO  a KDO  JE KDO.  Vyzývá ke  spolupráci na  této 
     kapitole. 
Ing.Růžička zvažuje uspořádání výstavy  (v měsíci září), která by 
     byla    průřezem    dějin    Kuřimi    od   prehistorie   do 
     současnosti (připravuje p.Anna Slabá). Výstavu je třeba však 
     podpořit  finančním příspěvkem  (dle propočtu) cca 80  - 100 
     tis. Kč. 
Ing.Jarůšek navrhuje fin.zajištění přes  Fond na podporu kulturní 
     a spolkové činnosti. 
Dr.Holman  se   domnívá,  že  bude   možné výstavu  zafinancovat 
     z  výtěžku  sportovních  a  kulturních  akcí  k  770. výročí 
     Kuřimi. 
J.Brabec  (redaktor novin  "Zlobice") navrhuje  dočerpat z peněz, 
     určených na vydání knihy o Kuřimi. 
Krátká diskuze o finančních "pramenech" k zajištění výstavy. 
Dr.Poledňák navrhuje zajištění krytí z rozpočtu města. 
Návrh  na usnesení  : 
1091/96  - MZ  schvaluje finanční  zázemí do  výše 100.000,-Kč na 
uspořádání výstavy  k 770. výročí  první písemné zmínky  o Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
Návrh  na usnesení  : 
1092/96 - Město  Kuřim přebírá záštitu nad akcí  " Sportovní léto 
Kuřim  770" a  souhlasí s  umístěním reklamních  poutačů hlavních 
sponzorů  v  průběhu  letní  sezóny  na  oplocení  PA za podmínek 
stanovených usn.MR č.249/96 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Nominace  na zvláštní  uznání za  přínos k  rozvoji tělovýchovy a 
sportu v Kuřimi a na titul Mecenáš roku 
V  rámci  "kuřimského  kulturního   léta  "  Dr.Holman  předložil 
k posouzení   a   případnému   rozšíření   návrh  seznamu  občanů 
a organizací Kuřimi, kteří se  nějakým způsobem podílí na rozvoji 
sportu a kultury města. 
Ceny   za  titul   "Mecenáš  roku"   a  "Sportovec   roku"  budou 
prezentovány  soškami  (zajistí  Dr.Holman),  které budou předány 
24.června t.r. 
Následuje   diskuze,  kdo   by  měl   cenu  udělovat   (starosta, 
Dr.Holman, občané ...). 
J.Herman  -  pokud  bude  udělovat  cenu  město,  měli  by  se  k 
     nominovaným vyjádřit občané a nikoliv komise 
Starosta přerušuje diskuzi. 
 
Přestávka 18:50 - 19:20 
 
Návrh  na usnesení  : 
1093/96 -  MZ schvaluje komisi pro  udělení titulu "Mecenáš roku" 
a udělení  zvláštních uznání  za rozvoj  tělovýchovy a  sportu ve 
složení  členů  Komise  pro  výběrové  řízení  Fondu  na  podporu 
kulturní a spolkové činnosti + starosta města 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.1 - schváleno 
 
 
VI.  R Ů Z N É 
 
Uzavření nájemních smluv na  pronájem obecního bytu odlišně 
od vyhlášky města "o pronájmu bytů a bytových náhradách" 
Z důvodu zpochybnitelnosti  legitimity prodeje obecních  bytů těm 
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osobám,  které  určil   současný  nájemce,  navrhuje  Dr.Poledňák 
odlišně od  vyhlášky města o  pronájmu bytů a  bytových náhradách 
učinit z budoucích kupců nejprve nájemníky. 
Krátká diskuze k problematice. 
Návrh  na usnesení  : 
1094/96 - MZ  schvaluje uzavření NS na pronájem  obecního bytu na 
dobu  určitou   odlišně  od  Vyhlášky  města   "o  pronájmu  bytů 
a bytových  náhradách"  a  to  s  osobami,  které určili současní 
nájemci  jako  budoucí  kupující  svého  bytu,  dle  usnesení  MZ 
č.1040/96 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
Rekonstrukce elektro u obytných domů na l.Bezručova čtvrt 
Výzvou k vypracování cenové nabídky bylo obesláno 6 firem. MR dne 
21.5.96 rozhodla o uzavření smluv s firmami: 
  Energa, rekonstrukce elektro 1119-21..................302000,- 
  EL-Prac, rekonstrukce elektro 1122-1124...............310700,- 
Po  zmíněném jednání  rady, oslovil  předkladatele tohoto  návrhu 
Ing.Martin Jaskulka, který na  budově 1119-1121 provádí podkrovní 
výstavbu a nabízí stejnou cenu jako stávající odsouhlasená firma. 
Jelikož firma ing.Jaskulky dostála  velmi dobře svým závazkům při 
výstavbě  podkrovních   bytů,  Dr.Poledňák  žádá   MZ  o  souhlas 
k následujícímu postupu. 
 a) město namísto  dvou  rekonstrukcí  letos provede  tři (další 
    identické domy jsou 1101-1103 nebo 1104-1106. 
 b) město  se  pokusí  dojednat  s  firmou  Energa změnu zakázky 
    - namísto  objektu 1119-21 by  provedla buď objekt  1101-1103 
    nebo 1104-1106 
 c) město uzavře smlouvu na  rekonstrukce elektro na domě 1119-21 
    s firmou JM za stejných smluvních podmínek. 
J.Herman  pochybuje o  možnosti  realizace  projektu za  cenu 300 
     tis.Kč. 
Dr.Poledňák - hlavní el.rozvod je již realizován 
Návrh  na usnesení  : 
1095/96 -  MZ schvaluje navržený postup  při rekonstrukci elektro 
u obytných domů na ul.Bezručova čtvrt dle důvodové zprávy 
Hlasováno o návrhu : pro 11, zdrž.4 - schváleno 
 
Oprava v evidenci žádostí o odprodej obecního bytu 
V evidenci  žádostí o  odprodej bytů  bylo věcnou  chybou uvedeno 
pořadové č.22 dvakrát. Dotyčný zájemce zaplatil kauci 5.000,-Kč a 
vyhověl tak podmínkám koupi obec. bytu. 
Návrh  na usnesení  : 
1096/96 - MZ  bere na vědomí opravu v  evidenci "žádostí o prodej 
bytů" 
Hlasováno o návrhu : pro 15 -  schváleno 
 
Příkaz k převodu peněz dle Předpisu MZ Kuřimi ze dne 27.3.95 
za 1.čtvrtletí 1996 
Ing.Růžička  vysvětlil udělení  mimořádné odměny  ing.M.Kotkovi a 
     paní D.Darmovzalové. 
Dr.Poledňák navrhuje mimoř. odměnu 1000,-Kč ing.Radkovi Hermanovi 
     za posouzení studie zasíťování MěÚ. 
J.Herman  namítá,  že  mimořádné  odměny  neodpovídájí předpisu o 
     převodu  peněz,  který  byl  MZ  schválen.  "Je  tam napsáno 
     měsíčně a ne za účast". 
Ing.Růžička - podejte návrh na úpravu předpisu a bude projednán 
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Návrh  na usnesení  : 
1097/96 - MZ schvaluje převod peněz dle předpisu MZ Kuřimi ze dne 
27.3.1995 za I.čtvrtletí 1996 včetně doplnění 
Hlasováno o návrhu : pro 12, proti 1, zdrž.2 - schváleno 
 
ZŠ  Tyršova 
- žádost  o finanční příspěvek na  částečné uhrazení pobytu žáků 
  rakouské školy z Hornu ve výši 2.500,-Kč 
Návrh  na usnesení  : 
1098/96  - MZ  souhlasí s   příspěvkem 2.500,-  Kč na  pobyt žáků 
rakouské školy z Hornu v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - schváleno 
 
- žádost  o  finanční  příspěvek  na  "Den  dětí"  a  vyhodnocení 
  nejlepších žáků koncem školního roku 1995/96 ve výši 5.000,-Kč 
Ing.Novotná  podává  protinávrh :  schválit  oběma  ZŠ  v  Kuřimi 
příspěvek 10,-Kč na žáka na ceny ke Dni dětí a odměny za nejlepší 
prospěch. 
Návrh  na usnesení  : 
1099/96 - MZ schvaluje příspěvek 10,-Kč na žáka oběma ZŠ v Kuřimi 
na ceny do sportovních soutěží žáků a odměny za nejlepší prospěch 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
Půjčka investorům podkrovních bytů 
Vzhledem k tomu, že  investice "půdních vestavbářů" do společných 
částí domů jsou obrovské, bylo by  vhodné, aby i město neslo část 
nákladů. Dr.Poledňák předložil návrh poskytnout investorům půjčku 
200,-Kč/m2 na novou  střešní krytinu s úrokem 10%.  V případě, že 
byt nezmění  po dobu 3  let majitele a  nezmění se účel  užívání, 
tato půjčka bude nevratná. 
Dr.Poledňák - záměrem je ulevit stavebníkům a zabránit spekulacím 
     s byty 
J.Herman    - kde město vezme peníze na poskytnutí půjček ? 
Dr.Poledňák - z rozpočtu bytové správy a z prodeje obecních bytů 
Návrh doplnění usnesení : na přeložení střešní krytiny poskytnout 
     půjčku 100,-Kč/m2. 
Návrh  na usnesení  : 
1100/96 - MZ schvaluje půjčku investorům podkrovních bytů ve výši 

100,-Kč/m2při  přeložení  krytiny  a  200,-Kč/m2při  nové střešní 
krytině, termín tři  roky od kolaudace bytu, úrok  10%. Půjčka je 
nevratná  v případě,  že byt   nezmění po  dobu tří  let majitele 
a nezmění účel užívání 
Hlasováno o návrhu :  pro 12, zdrž. 3 - schváleno 
 
Výsledky hospodaření SIŠ TOS Kuřim s.r.o. za rok 1995 
Dne  29.5.96   proběhla  valná  hromada  SIŠ   TOS  Kuřim,  která 
projednala  a   schválila  výsledky  hospodaření   za  rok  1995. 
Výroční zpráva je k nahlédnutí v materiálech MZ. 
Návrh  na usnesení  : 
1101/96 - MZ bere na  vědomí informaci o výsledku hospodaření SIŠ 
TOS Kuřim s.r.o. za rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 - schváleno 
 
16  Jiří Halouzka, Kuřim, Školní 849 -  odškodnění úrazu 
Na  ZŠ Jungmannova  813 došlo  při hodině  TV k  úrazu (zlomenina 
pravé  ruky s  následnou operací)  žáka 6.A  J.Halouzky. Vzhledem 
k tomu,  že  tyto  úrazy  nejsou  městem  pojištěny,  navrhuje FO 
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odškodnění  ve stejném  finančním plnění  ve výši  3.040,-Kč jako 
u ČP a.s.Brno 
Ing.Novotná  navrhuje  právně  prošetřit  oprávněnost  pojistného 
     plnění  ze strany  města, když  již jedno  plnění ze  strany 
     pojišťovny  bylo  naplněno   a  prozatím  materiál  stáhnout 
     z  jednání.  Ze  zkušenosti  ředitelky  SIŠ  se  domnívá, že 
     pojištění žáků ve škole by bylo výhodnější, než individuální 
     platba za úrazy dětí. 
Materiál stažen z jednání bez přijetí usnesení. 
 
Spor P.S. SLUNOVRAT a T.O. KŘOVÁCI 
 - mat. č.17 
Dr.Holman   krátce   zrekapituloval   celý   spor   mezi   oběma 
organizacemi.    Po   rozsáhlé    diskuzi   mezi    P.S.Slunovrat 
a T.O.Křováci vyplynula  skutečnost, že vzájemná  spolupráce mezi 
výše  uvedenými skupinami  je vyloučena.  Z tohoto  důvodu nechal 
Dr.Poledňák hlasovat o ukončení diskuze : pro 10 - schváleno 
Návrh  na usnesení  : 
MZ  schvaluje  nákup  na  vybavení  tábora  v  hodnotě 100 tis.Kč 
T.O.Křováci 
Hlasováno o návrhu : pro 4, zdrž. 10 - návrh nebyl přijat 
 
Vyhláška Města Kuřimi č.25/96 o znaku a praporu Města Kuřimi 
a jeho užívání - odstranění zjištěných nedostatků 
Dle  zákona  o  obcích  byla  přijatá  vyhláška zaslána kanceláři 
přednosty OkÚ Brno-venkov. Při  kontrole byly zjištěny nedostatky 
(viz  příloha  č.18),  které  SO  odstranil  a  předkládá  MZ  ke 
schválení. 
Návrh  na usnesení  : 
1102/96  -  MZ  schvaluje  úpravu  Vyhlášky  Města Kuřimi č.25/96 
O ZNAKU  A  PRAPORU  MĚSTA  KUŘIMI   A  JEHO  UŽÍVÁNÍ  v  souladu 
s nedostatky vytknutými OkÚ Brno-venkov 
Hlasováno o návrhu :  pro 15 - schváleno 
 
Dr.Poledňák  se vrátil  k problematice  půdních vestaveb,  kterou 
avizoval úvodem  jednání. Firma MÜPO  podmiňuje pokračování prací 
podepsáním  dodatku ke  smlouvě s  vícenáklady. Vícenáklady  jsou 
více než sporné, ale  firma hrozí odstoupením. Poledňák předkládá 
MZ návrh na poskytnutí půjčky  firmě MÜPO, mimo uzavřenou smlouvu 
o dílo. Půjčkou by byla firma zbavena argumentu, že staví na úkor 
vlastních peněz a neodvisle  by o oprávněnosti vícenákladů musela 
nechat rozhodnout  soud. Půjčka by se  buď započetla nebo vymohla 
zpět.  Touto půjčkou  chce donutit  fy MÜPO,  aby dílo dokončila, 
jinak  by městu  vznikly ještě  větší ztráty  hledáním nové firmy 
a dostavbou. 
Návrh  na usnesení  : 
1103/96 -  MZ schvaluje půjčku  ve výši 147.223,50  Kč firmě MÜPO 
s.r.o., Brno,  Antala Staška 12  k dokončení díla  dle smlouvy ze 
dne 2.10.95 s termínem splatnosti 1 rok 
Hlasování o návrhu : pro 13, zdrž. 2 - schváleno 
 
Program jednání MR a MZ na II. pololetí 96 
Program jednání projednala MR dne 21.5.96. - bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1104/96 -  MZ schvaluje předložený  plán jednání MR  a MZ na  II. 
pololetí 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
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Dr.Poledňák  informoval členy  MZ  o  stažení návrhu  na odprodej 
hydroforové stanice z důvodu malého zájmu ze strany veřejnosti. 
 
Ing.Růžička informoval : 
- o jednání, které proběhlo minulý týden mezi firmami DC Blansko, 
AMP  s.r.o. a  Blaschke s.r.o.  o stavbě  příjezdovém koridoru do 
průmyslového komplexu. 
Cena  stavby dle  propočtů :   silnice 2,5  mil., most  3,2 mil., 
osvětlení kanalizace  vodovod 1,8, projekt.  dokumentace 200 tis. 
- celkem  7,7  mil  s  podílem  města  3,2  mil.  Termín výstavby 
- zprovoznění  do  konce  roku.  Investorské  firmy navrhují, aby 
stavbou  byly pověřeny  Vojenské stavby  a město  by pak  od nich 
zakoupila podíl komunikace. 
 
- poslední stav v záležitosti stavby spojovací komunikace Kuřim - 
Podlesí  : představenstvo  fy Vaillant  návrh smlouvy  předložený 
městem schválilo, jakmile Vaillant převede na účet města slíbenou 
částku,  proběhne výběrové  řízení a   do 6  měsíců pak  musí být 
komunikace postavená. 
Návrh  na usnesení  : 
1105/96  -  MZ  bere  na  vědomí  informaci  o  přípravě výstavby 
příjezdového  koridoru  do  prostoru  výrobní  zóny  fy AMP CZECH 
s.r.o., DC Blansko s.r.o. a BLASCHKE s.r.o. v lokalitě "Záhoří do 
klínů " 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - schváleno 
 
- o stavu účtu  města Kuřimi a uložení a  1,7 mil. na termínovaný 
vkladu u Komerční banky v Kuřimi. 
Z. Kříž - z vkladu 1,7 mil.Kč je zisk cca 15.000 Kč/měsíc 
 
 
Připomínky : 
 
Mgr.Zorník  upozorňuje  na  výkopy  na  ul.Pod  vinohrady  a žádá 
     uvedení komunikace do původního stavu. 
 
p.Brabec  (Zlobice)  informoval  o  možnosti  vysvěcení  praporu 
     města  a  poukázal  na  zpoždění  připojení  kabelu  TKR  na 
     sídlišti Na Loučkách. 
Ing.Veselý - firma KTVM neplní harmonogram prací, postupný termín 
     oznámí ředitel firmy p.Jurda v tomto týdnu 
 
p.Múčková  žádá  vybudování  kvalitních  autobusových zastávek na 
     Podlesí. 
 
J.Brabec   kritizuje  reklamy   (propagace  tabákových   výrobků) 
     umístěných  v  nově  vybudovaných  autobusových  označnících 
     v Kuřimi. 
Ing.Veselý - označníky jsou zakoupeny reklamní firmou, která má v 
     označnících umístěné reklamy. Jeden  označník stojí 130 tis. 
     Kč a městu byly darována. 
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Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení přijatých usnesení : 
 
1077/96 - MZ schvaluje   pronájem   pozemků  a  budoucí  odprodej 
     podmíněný  kolaudací  staveb  -   parc.č.  3439  k.ú.  Kuřim 
     o výměře 2235  m2, parc.č. 3440  k.ú. Kuřim o  výměře 460 m2 

     a parc.č.  3441  k.ú.  Kuřim  o  výměře  167  m2 firmě URBIS 
     HOLDING ČR  s.r.o. se sídlem Sadová  11, Moravská Ostrava za 
     účelem výstavby terasových bytových  domů za cenu 50,- Kč/m2 

     (nájem) + 50, - Kč/m2 (prodej) + daň z převodu nemovitosti 
 
1078/96 - MZ schvaluje  pronájem  a  budoucí  odprodej  podmíněný 
     kolaudací staveb -  pozemku PK č. 1263 k.ú.  Kuřim ve výměře 
     4532 m2  firmě F+H, s.r.o.  Kuřim, Jungmannova 1267  za cenu 
     50 Kč/m2 při nájmu + 50  Kč/m2 při odprodeji + daň z převodu 
     nemovitosti s tím, že : 
     * budoucí  nájemce a  vlastník před  uzavřením NS  a Smlouvy 
       o   bud.  kupní   smlouvě  převezme   závazek  města  vůči 
       stávajícímu uživateli firmě AGROSTYL s.r.o. 
     * poskytne finanční úhradu jako odstupné 
     * vyhoví  v plném  rozsahu příp.  podmínkách, které vyplynou 
       z jednání s firmou AGROSTYL s.r.o. 
 
1079/96 - MZ schvaluje pronájem  a budoucí odprodej části pozemku 

     parc.č.  399/5 k.ú.  Kuřim o  výměře cca  350 m2 firmě MICHL 
     MOTORSPORT Kuřim, Tyršova 204  k výstavbě autosalonu za cenu 
     300,-Kč/m2  při nájmu  + 200  Kč/m2 pozemku  při koupi + daň 
     z převodu nemovitosti 
 
1080/96 - MZ schvaluje  výkup části  PK č. 1259 k.ú.  Kuřim - díl 

     "a" o výměře 30 m2 (dle GP zak.č. 960-279/95 z 9.11.1995) od 
     pí. Vlastimily Kitrichové, Brno, Vránova  2c za cenu do 100, 
     - Kč/m2 pozemku 
 
1081/96 - MZ schvaluje  výkup PK č. 531  k.ú. Lelekovice o výměře 

     513 m2 od vlastníka - Magistrátu města Brna. 
 
1082/96 - MZ schvaluje  odstoupení  města  Kuřimi  od předkupního 
     práva na  nemovitost čp. 358  s poz.parc.č. 1317  k.ú. Kuřim 
     - zast.plocha o výměře 366 m2  a poz.parc.č. 1318 k.ú. Kuřim 
     - zahrada  o  výměře  297  m2,  zaplatí-li současný vlastník 
     městu odstupné ve výši 100.000,- Kč 
 
1083/96 - MZ schvaluje změnu podmínek smluvních vztahů k pozemkům 
     na  Náměstí  1.května  takto:  Odprodej  bude  realizován po 
     dokončení 15% hrubé stavby s  tím, že smluvní partneři složí 
     v hotovosti kauci  ve výši 1000 Kč/m2  pozemku. Nedokončí-li 
     stavbu  ve smluvených  termínech, kauce  propadá ve prospěch 
     města 
 
1084/96 - MZ souhlasí se  stažením žaloby na přivolení k výpovědi 
     z nájmu panu Ladislava Kyněry, Kuřim, Nádražní 1260 
 
1085/96 - MZ schvaluje  směnu  bytů  paní  Marie Laporčákové,  Na 
     Královkách 882 a pana Martina Laporčáka, Bezručova čtvrt 846 
 
1086/96 - MZ schvaluje  rozšíření práva  nájmu k bytu č.8  na ul. 
     Popkova 1002 na druha stávajícího nájemce 

                              - # - 



 
1087/96 - MZ bere na vědomí zprávu  o  stavu prací na alternativě 
     "B" konceptu ÚP 
 
1088/96 - MZ schvaluje záměr  firmy  H  - SYSTÉM,  Ostrovského 5, 
     Praha 5 na výstavbu RD  v Kuřimi, lokalita"Díly za sv.Jánem" 
     a zahrnutí této lokality do alternativy "B" konceptu ÚP 
 
1089/96 - MZ bere na vědomí zprávu SPA Kuřim 
 
1090/96 - MZ souhlasí s  dotací do autobusové dopravy dle přílohy 
     č.8 v celkové výši 213.200,-Kč. 
 
1091/96 - MZ schvaluje  finanční  zázemí  do  výše 100.000,-Kč na 
     uspořádání  výstavy  k  770.  výročí  první  písemné  zmínky 
     o Kuřimi 
 
1092/96 - Město  Kuřim přebírá záštitu nad akcí  " Sportovní léto 
     Kuřim  770"  a  souhlasí   s  umístěním  reklamních  poutačů 
     hlavních sponzorů  v průběhu letní sezóny  na oplocení PA za 
     podmínek stanovených usn.MR č.249/96 
 
1093/96 - MZ schvaluje  komisi pro  udělení titulu "Mecenáš roku" 
     a udělení zvláštních  uznání za rozvoj  tělovýchovy a sportu 
     ve složení členů Komise pro výběrové řízení Fondu na podporu 
     kulturní a spolkové činnosti + starosta města 
 
1094/96 - MZ schvaluje  uzavření NS na pronájem  obecního bytu na 
     dobu  určitou odlišně  od  Vyhlášky  města "o  pronájmu bytů 
     a bytových náhradách" a to  s osobami, které určili současní 
     nájemci jako  budoucí kupující svého  bytu, dle usnesení  MZ 
     č.1040/96 
 
1095/96 - MZ schvaluje  navržený postup  při rekonstrukci elektro 
     u obytných domů na ul.Bezručova čtvrt dle důvodové zprávy 
 
1096/96 - MZ bere na vědomí  opravu v  evidenci "žádostí o prodej 
     bytů" 
 
1097/96 - MZ schvaluje převod peněz dle předpisu MZ Kuřimi ze dne 
     27.3.1995 za I.čtvrtletí 1996 včetně doplnění 
 
1098/96 - MZ souhlasí  s  příspěvkem  2.500,- Kč  na  pobyt  žáků 
     rakouské školy z Hornu v Kuřimi 
 
1099/96 - MZ schvaluje příspěvek 10,-Kč na žáka oběma ZŠ v Kuřimi 
     na  ceny do  sportovních soutěží  žáků a  odměny za nejlepší 
     prospěch 
 
1100/96 - MZ schvaluje půjčku investorům podkrovních bytů ve výši 

     100,-Kč/m2při přeložení krytiny a 200,-Kč/m2při nové střešní 
     krytině, termín tři roky od kolaudace bytu, úrok 10%. Půjčka 
     je  nevratná  v  případě,  že  byt  nezmění  po dobu tří let 
     majitele a nezmění účel užívání 
 
1101/96 - MZ bere na  vědomí informaci o výsledku hospodaření SIŠ 
     TOS Kuřim s.r.o. za rok 1995 
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1102/96 - MZ schvaluje   úpravu  Vyhlášky  Města Kuřimi č.25/96 
     O ZNAKU  A PRAPORU  MĚSTA KUŘIMI  A JEHO  UŽÍVÁNÍ v  souladu 
     s nedostatky vytknutými OkÚ Brno-venkov 
 
1103/96 -  MZ schvaluje půjčku  ve výši 147.223,50  Kč firmě MÜPO 
     s.r.o., Brno, Antala Staška 12  k dokončení díla dle smlouvy 
     ze dne 2.10.95 s termínem splatnosti 1 rok 
 
1104/96 -  MZ schvaluje předložený  plán jednání MR  a MZ na  II. 
     pololetí 1996 
 
1105/96 - MZ  bere  na  vědomí  informaci  o   přípravě  výstavby 
     příjezdového koridoru do prostoru  výrobní zóny fy AMP CZECH 
     s.r.o.,  DC  Blansko  s.r.o.  a  BLASCHKE  s.r.o. v lokalitě 
     "Záhoří do klínů " 
 
 
Hlasování o  úplnosti usnesení :  pro 14 -  schváleno (jeden člen 
při hlasování nepřítomen) 
 
 
Starosta ukokončil jednání MZ v 9:15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 3.6.1996 
Zapsala: Stražovská 
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                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 1.  Majetkoprávní úkony 
 1a  Majetkoprávní úkony 
 2.  Majetkoprávní úkony, bytová agenda 
 3.  Zpráva o stavu prací na ÚPD 
 4.  Díly za sv. Jánem - výstavba RD (H - SYSTEM) 
 5.  Harmonogram zprovoznění venkovního koupaliště 
 6.  Informace o spotřebě vody na PA 
 7.  Přehled ekonom. výsled. provozu PA  Kuřim dle údajů asociace 
     bazénů a koupališť 
 8.  Autobusová doprava - dotace 
 9.  Informace o občanské iniciativě k 770. výročí Kuřimi 
10.  Přípravy "knihy o Kuřimi" 
10a  Nominace za přínos k rozvoji těl. a sportu a "Mecenáš roku" 
11.  Různé 
12.  Příkaz k převodu peněz dle Předpisu MZ za 1. čtvrtletí 
13.  Dr.Z. Motlíček - žádost o příspěvek na pobyt žáků v Rakousku 
13a  Dr.Z. Motlíček - žádost o příspěvek  ke Dni dětí 
14.  Dopis České spořitelny ze dne 27.5.96 
15.  Různé dodatečně - půjčka investorům na střešní krytinu 
                     - výsledky hospodaření SIŠ 
16.  Jiří Halouzka - odškodnění úrazu 
17.  Spor P.S.Slunovrat a T.O.Křováci 
18.  Vyhláška města  Kuřimi o   znaku a  praporu M.Kuřimi  a jeho 
     užívání 
19.  Návrh plánu jednání MR a MZ na II.pololetí 96 
20.  Usnesení návrhové komise 
21.  Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
    Hynek KREJČÍ                             Mgr.Josef ZORNÍK 
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