
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                 Z Á P I S  č. 05/96 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi  konaného dne 26.8.1996 
           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,MUDr.Z.Klírová, 
           ing.M.Krupica,  ing.J.Marek,  K.Múčková, ing.H.Novotná, 
           V.Zejda, Mgr.J.Zorník 
Omluveni : pís.  omluvena   MUDr.  M.Dvořáčková, 
           omluveni : J. Kobzinek, Ing.J. Němec, H.Krejčí, 
           tajemník MěÚ Ing.F.Veselý 
Úvodem jednání přítomno 11 členů MZ. 
 
Za ověřovatele zápisu starosta navrhl :Ing.Jarušek, Ing.Krupica 
Hlasováno o návrhu :  pro 9, zdrž.2 
 
V 17,15 se dostavil se p. Zejda - přít. 12 členů MZ 
Návrhová komise :   p. J.Herman, Ing.arch. Janča 
Hlasováno o návrhu : pro  9, zdrž. 2 
 
Starosta  města  ing.arch.V.Růžička  zahájil  jednání  MZ v 17.10 
hodin. Zápis z  předchozího jednání MZ dne 3.6.96  byl ověřen bez 
připomínek. 
 
Starosta města seznámil přítomné s navrženým programem jednání : 
 

Program 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
2.  Zpráva  o   realizaci  prodeje   městských  bytů,  výstavba 
    podkrovních bytů 
3.  TKR  Kuřim  -  informace  o  výstavbě,  návrh  na  založení 
    "Městského technického centra s.r.o." 
4.  Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
5.  R ů z n é 
 
Hlasováno o programu : schváleno všemi přítomnými 
 
Dr.Poledňák  -  navrhuje  zařadit  jako  samostatný  bod programu 
                materiál "G" týkající se dopravní obslužnosti 
Schváleno 12 přítomnými členy MZ. 
 
 
1.  M A J E T K O P R Á V N Í   Ú K O N Y 
 
AGROZET,  s.r.o., Brno, Údolní  18 - odprodej  pozemku parc.č. 
2572/1 k.ú. Kuřim (EN před THM) - příloha č. 1 
Agrozet Brno, s.r.o. se sídlem Brno, Údolní 11 požádal o odprodej 
pozemku parc.č. 2572/1 k.ú. Kuřim (EN před THM) o výměře 1249 m2. 
Jedná se  o pozemek v oploceném  areálu býv. AGROZETU st.podniku, 
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nacházející  se mezi  zdí hřbitova  a halou.  Celý areál  hodlala 
s.r.o.  AGROZET odprodat  firmě :  Aleš Svojanovský,  velkoobchod 
s nápoji "VENTA", Šimáčkova 147, 628 00 Brno. 
Usn. MR č. 197/96 z 7.5.96 byl schválen záměr na adresný odprodej 
pozemku za cenu 100,- Kč/m2 + daň z převodu nemovitosti vlastníku 
sousedícího pozemku  parc.č.  2763 a  stavby na  tomto pozemku za 
podmínek : 
* nájem na 3 roky za cenu 50,- Kč/m2 

* smlouva o budoucí kupní smlouvě za cenu 50,-Kč/m2 v případě, že 
  ve  stanovené lhůtě  bude  celý  areál využit  k podnikatelským 
  účelům a zkultivován 
Schválený  záměr  byl  po  dobu  30-ti  dnů  (od 9.5. do 11.6.96) 
zveřejněn - bez připomínek. 
Dopisem  ze   dne  22.7.96  oznámil  Aleš   Svojanovký,  VENTA  - 
velkoobchod min. vod,  Šimáčkova 147 Brno, že dle  KS V11 2429/96 
ze dne  30.5.1996 je vlastníkem  poz.parc.č. 2763/1 k.ú.  Kuřim - 
zast.plocha,ost.stav.objekt ve výměře 4269 m2 (obj. býv. Agrozetu 
v Kuřimi).  Současně  požádal  vzhledem  k nevyužitelnosti zhruba 
2/3  pozemku,  který  hodlá   od  města  odkoupit, (prostor  mezi 
hřbitovní  zdí  a  halou)  o  přehodnocení  částky  1OO,  - Kč/m2 
pozemku.  Návrh  projednala  MR  dne  30.7.96  a  přijala usn. č. 
300/96, kterým  vzala na vědomí  změnu subjektu na  straně kupce, 
která je  v souladu s usn.  MR č. 197/96, trvá  však na původních 
podmínkách prodeje včetně výše kupní ceny. 
Ing.Jarušek  -  doporučuje  prodej  nekomplikovat, pozemek stejně 
                nelze jinak  využít, navrhuje přímý  odprodej bez 
                předchozího pronájmu 
Dalších připomínek nebylo 
Hlasováno o protinávrhu : 
MZ schvaluje odprodej pozemku parc.č.  2572/1 k.ú. Kuřim (EN před 

THM)  o  výměře  1249  m2  za  cenu  100,-  Kč/m2 + daň z převodu 
nemovitosti Aleši Svojanovskému, Brno, Šimáčkova 147 
Hlas.o protinávrhu : pro 11, zdrž. 1 - návrh byl přijat 
 
 
Pronájem  nebytových  prostor  na  nám.Osvobození a Bezručova 
čtvrť v Kuřimi stávajícím nájemcům 
MR  svým usn.  č. 215/96  ze dne  7.5.1996 schválila  záměr města 
pronajmout nebytové  prostory na nám. Osvobození  a ul. Bezručova 
čtvrť stávajícím nájemcům za podmínek  : 
- k podnikatelským účelům bez bližší specifikace 
  cena : drogerie 450,- Kč/m2/rok 
         ostatní  650,- Kč/m2/rok 
- sleva 200,-  Kč v případě  zachování služeb -  kadeřnictví (při 
  změně účelu se cena automaticky mění na původní cenu) 
- cena  je stanovena  za  prodejní  plochu, za  obslužné prostory 
  sleva 30% 
- valorizační dodatek - inflace 
- doba určitá 4 roky, která se po uplynutí mění na dobu neurčitou 
  s výpovědní lhůtou 1 rok 
- nájemci zajistí úklid kolem provozovny 
Schválený záměr byl od 9.5.96 po dobu 30-ti dnů zveřejněn. V této 
lhůtě  podalo  spotř.družstvo  KONZUM  připomínky  k  vyhlášenému 
záměru,  tyto  byly  postoupeny  k  projednání  fin. komisi - bez 
závěru-bezpředmětné (1.  připomínka se vrací k  výši nájemného za 
uplynulé  období,  které  bylo,  dle  názoru  nájemce, již  tehdy 
nepřiměřeně vysoké, a dle záměru se má ještě podstatně zvýšit; 2. 
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připomínka  rozporuje finanční  zvýhodnění drogerie  - toto  však 
vyplývá z její polohy v II. zóně cenové  mapy města Kuřim a vazba 
na nabízené zboží  či služby zde tedy žádná  není; v 3.připomínce 
nájemce navrhuje stanovit více  cenových  úrovní - toto je však v 
záměru zohledněno). 
S odvoláním na zavkladované "Prohlášení vlastníka" dle § 2, písm. 
f)  a §  5 zák.  č. 72/94  Sb. (  V9 1879/96  z 24.4.1996, právní 
účinky vkladu  práva do KN  vznikly ke dni  29.4.1996) prohlásilo 
Město Kuřim prodejnu Zeleniny (nájemce p. Vítek) jako samostatnou 
jednotku  839/10 a  provozovnu kadeřnictví  (ved. pí.  Svobodová) 
jako sam. nebytový prostor  839/11. Vzhledem k uvedenému navrhuje 
správní  odbor uzavřít  samostatnou nájemní  smlouvu na  pronájem 
nebytových prostor samostatně jak s p. Vítkem tak pí. Svobodovou. 
 
J. Herman    - navrhuje adresně definovat prodejnu Drogerie na ul. 
               Bezručova čtvrť čp. 1116 
p.Boček      - dotaz, proč se navýšil  nájem, proč město povoluje 
               stánkařský prodej 
Ing.Růžička  - nedá  se  regulovat,  nemůžeme  zakázat jakýkoliv 
               prodej,   byla   zřízena   tržnice,   má  vytvořit 
               kultivovanější  zázemí 
p.Boček     -  nájem  650,- Kč/m2 je vysoký 
Dr.Poledňák -  ze strany města  je to nabídka,  nikdo není nucen, 
               ji akceptovat, stánkový  prodej mimo areál tržnice 
               FO nepovoluje, všichni prodejci jsou odkazováni do 
               tržnice.  Cena  650,-  Kč/m2/rok  je  návrhem,  ne 
               dohodu. 
Dr.  Poledňák  k  žádosti  p.  Zřídkaveselého  -  pronájem  masny 
- nabízí  fin.  podmínky  lepší  než  současné.  Veř. soutěž jsme 
nevyhlašovali,  byla  učiněna  nabídka  současným nájemcům. Kdyby 
bylo prezentováno - patrně více nabídek. 
 
V průběhu  jednání  vystoupil  p.Svojanovský st.(zastupuje syna), 
požádal o snížení ceny  za  odprodej pozemku ad 1). Vysvětlil, že 
areál  koupili ve  značně zdevastovaném  stavu,pozemek vykupovaný 
od města je využitelný z 1/3. Dává na zvážení snížení ceny. 
Ing.Růžička - o  dopisu  jednáno,  výchozí  cena  100,-  Kč/m2 je 
              adekvátní  k cenám v místě. 
 
Pokračováno v projednávání majetkoprávních zál. ad 2) : 
Ing.Jarušek - požaduje vysvětlení, jak  se dospělo k částce 650,- 
              Kč/m2/rok 
Ing.Krupica - vysvětlil - doposud  190,- Kč/m2 +  koeficient dle 
              atraktivnosti, m.j. bylo  šetřeno mezi podnikateli, 
              ti, kteří byli ochotni cenu sdělit, tuto potvrdili 
 
V 17,25 se dostavil Dr.Holman - přít.13 . 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje pronájem nebytových  prostor v 
                     Kuřimi  na nám.  Osvobození a  ul. Bezručova 
čtvrť  stávajícím   nájemcům  +  ved.provozovny   kadeřnictví  za 
podmínek : 
- k podnikatelským účelům bez bližší specifikace 
  cena : drogerie 450,- Kč/m2/rok - Bezručova čtvrť čp. 1116 
         ostatní  650,- Kč/m2/rok 
- sleva 200,-  Kč v případě  zachování služeb -  kadeřnictví (při 
  změně účelu se cena automaticky mění na původní cenu) 
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- cena  je stanovena  za  prodejní  plochu, za  obslužné prostory 
  sleva 30% 
- valorizační dodatek - inflace 
- doba určitá 4 roky, která se po uplynutí mění na dobu neurčitou 
  s výpovědní lhůtou 1 rok 
- nájemci zajistí úklid kolem provozovny 
Hlasováno  o  předloženém  návrhu  usnesení  s  adresným  určením 
provozovny Drogerie, Kuřim, Bezručova čtvrť čp. 1116 
Pro : 13 
 
 
Opálková  Eva,  Kuřim, Legionářská  181 -  žádost o pronájem a 
budoucí  odprodej části  pozemku  parc.č.  281/2 k.ú.  Kuřim o 
výměře cca 5 m2 k výstavbě  RD s prodejnou - příloha č. 2 
SPT  TELECOM  v  souvislosti  s  výstavbou  nové  budovy  na  ul. 
Legionářské v Kuřimi zastavěla  část poz.parc.č. 281/2 k.ú. Kuřim 
ve vlastn.  města, ozn. GP  zak.č. 886-120/94 jako  parc.č. 281/5 
k.ú.  Kuřim (výměra  5 m2).  Tento pozemek  byl v  roce 1995  SPT 
TELECOM odprodán. 
Dle zprac. PD předložené pí. Opálkovou na stavbu  RD s prodejnou, 
zasáhne  stavba,  která  naváže  ve  dvorní  části  na zeď budovy 
TELECOMU rovněž  do pozemku města  - parc.č. 281/2  výměrou cca 5 
m2. 
MR usn. č. 238/96 z 21.5.1996 schválila záměr na adresný pronájem 
a budoucí odprodej podmíněný kolaudací stavby. 
Schválený záměr  byl od 22.5.96  po dobu 30-ti  dnů zveřejněn bez 
připomínek. 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje pronájem  a budoucí  odprodej 
                      podmíněný kolaudací stavby  - části pozemku 
parc.č.  281/2 k.ú.Kuřim  o výměře  cca 5  m2 paní  Evě Opálkové, 
Kuřim,  Legionářská 181  k výstavbě  RD s prodejnou za cenu 150,- 
Kč/m2 při nájmu  + 150,- Kč/m2 při koupi pozemku  + daň z převodu 
nemovitosti 
K předloženému návrhu usnesení nebylo  připomínek. 
Hlas. o návrhu : pro 13 
 
Výkup části  pozemku parc.č. 3044 k.ú. Kuřim  ve výměře 166 m2 
od Magistrátu města Brna - příloha č. 3 
Pro rozšíření příjezdového koridoru  k průmyslové zóně - lokalita 
"Záhoří do klínů" je třeba vykoupit od Magistrátu města Brna část 
poz.parc.č. 3044 k.ú. Kuřim ozn.  GP zak.č. 980-36/96 z 24.5.1996 
jako díl "a" o výměře 166 m2. Tato část pozemku je dle citovaného 
GP  součástí  parc.č.  3046/4  k.ú.  Kuřim,  kterou následně (dle 
smlouvy  o budoucí  kupní smlouvě)  vykoupí město  Kuřim od firmy 
BLASCHKE, s.r.o. 
Návrh na usnesení : MZ schvaluje výkup části pozemku parc.č. 3044 
                    k.ú.  Kuřim   ozn.  GP  zak.č.   980-36/96  z 
24.5.1996 jako díl "a" ve výměře 166 m2 od vlastníka - Magistrátu 
města Brna za cenu 100,- Kč/m2 pozemku 
Bez připomínek , hlas. o návrhu : pro 13 
 
 
 
 
 
 



                           - 5 - 
 
EUROTEL Praha, s.r.o., Pobřežní 3, Praha 8 - žádost o pronájem 
části pozemku  parc.č. 3084/3 k.ú.  Kuřim o výměře  170 m2 pro 
umístění technologie základové  stanice veřejné radiotelefonní 
sítě EuroTel - příloha č. 4 
Usn. MR  č. 280/96 byl  schválen záměr na  adresný pronájem části 
pozemku parc.č. 3084/3 v areálu vodárenského komplexu o ploše 170 
m2 pro  umístění technologie veřejné  radiotelefonní sítě EUROTEL 
za cenu 200,-  Kč/m2 a rok firmě EUROTEL  Praha, s.r.o., Praha 8, 
Pobřežní 3. Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez 
připomínek (od 20.6. do 22.7.96). 
Dopisem  ze   dne  12.8.1996  požádala   a.s.Brněnské  vodárny  a 
kanalizace, Brno, Hybešova 16 o pronájem poz. parc.č. 3084/3 k.ú. 
Kuřim (jehož  část má být  pronajata firmě EutoTEL  a.s. Praha) z 
důvodu,  že  pozemek  tvoří  ochranné  území  kolem  vodojemu  na 
poz.parc.č. 3084/4  k.ú. Kuřim -  parcela je BVaK  a.s. pronajata 
a na  ní  se  nachází   armaturní  komora  vodojemu  II.pásma  ve 
vlastnictví  a.s.  BVaK  Brno.  Po  konzultaci  s prac. BVaK a.s. 
JUDr.Vondáčkovou  a  p.  Klementem  z  vodárenského  provozu tito 
souhlasí  z  provozního  hlediska  s  umístěním mobilního stožáru 
firmy EuroTel, rovněž je odsouhlasena smlouva mezi BVaK a.s. a fa 
EuroTEL  na odběr  el.energie z  vodárenského zařízení.  Pokud se 
týká  ochranného území  kolem vodojemu,  ze zákona  toto ochranné 
pásmo není.  Souhlasí s pronájmem části poz. parc.č.  3084/3 k.ú. 
Kuřim o výměře 2133 m2 (celková  výměra poz. činí 2303 m2, z toho 
je 170  m2 pronajato fa  EuroTel) standartním způsobem  t.j. jako 
dodatek k  obhospodařovatelské smlouvě ze dne 1.11.94 na pronájem 
infrastruktury vod. objektů a zařízení městem Kuřim a.s. Brněnské 
vodárny a kanalizace, Brno, Hybešova 16. 
Návrh na  usnesení : MZ schvaluje  pronájem části pozemku parc.č. 

                     3084/3  k.ú.Kuřim  ve  výměře  170  m2 firmě 
EUROTEL  Praha,   s.r.o.,  Pobřežní  3,  Praha   8  pro  umístění 
technologie veřejné radiotelefonní sítě za cenu 200,- Kč/m2 a rok 
Jsou připmínky ? ne 
Hlas. o návrhu :  pro 13 
 
Ing.  Růžička - objasnil -  Eurotel se  s BVAk  dohodl na  spol. 
                užívání  el. energie,  součinnost byla podmínkou 
                v  realizaci stavby.  Pozemek dosud  užíván BVAK 
                bezesmluvně. 
Ing.Stloukal  - zástupce  firmy  Eurotel  -  vysvětlil  záměr, v 
                současné době se jedná o mobilní stožár objasnil, 
                v budoucnu pevný 
Dr.Poledňák   - navrhuje dnes záměr na pronájem BVaK neschvalovat, 
                celý smluvní vztah s vodárnami se reviduje, nutno 
                objastnit  k  čemu  BVaK  předmětný pozemek budou 
                užívat.  Připomenul,  že  se  jedná  o bezúplatný 
                pronájem,    který    by    byl    začleněn    do 
                obhospodařovatelské   smlouvy.   Předložil  návrh 
                usnesení : 
 
MZ neschvaluje  záměr na adresný  pronájem části pozemku  parc.č. 

3084/3 k.ú. Kuřim  ve výměře 2133 m2 a.s.  BVaK Brno, Hybešova 16 
(jako dodatek k obhospodařovatelské smlouvě ze dne 1.11.94). 
Hlasováno o návrhu : pro : 12, zdrž. 1 
 
 



                              - 6 - 
Ing.Kolařík Jaroslav,  Kuřim,  Popkova  1002 -  pronájem části 
pozemku  parc.č. 2976/8  k.ú.  Kuřim  za účelem  zřízení letní 
zahrádky - příloha č. 5 
MR  Kuřimi  svým  usn.  č.  276/96  z  19.6.96 vyhlásila záměr na 
adresný pronájem  části poz. parc.č.  2976/8 ve výměře  cca 35 m2 
Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi, Kuřim,  Popkova 1002  k podnikatelským 
účelům za cenu  3.000,- Kč/měsíc. Do doby uzavření  NS bude vztah 
řešen  úplatnou   zápůjčkou.  Jedná  se   o  prostor  před   nově 
vybudovaným oknem v boční stěně objektu býv. soc. zařízení, které 
má Ing. Kolařík  pronajat od SK Kuřim. Ing.  Kolařík sdělil ústně 
ved. SO,  že vzhledem k  nepříznivému počasí v  letošní sezóně je 
pro  něj vyhlášený  záměr  nepřijatelný, je ochoten  platit 100,- 
Kč/den v případě,  kdy zahrádka bude skutečně v  provozu tzn. při 
dostatečné  návštěvě  PA,  kdy  budou  jak  bufet  tak i přilehlá 
restaurace  kapacitně přetíženy.  Tuto skutečnost,  dle předběžné 
dohody,  je  schopen  ohlídat  ved.  PA  p. Černý. Své stanovisko 
potvrdil písemně dopisem ze dne 29.7.1996. Úplatná zápůjčka dosud 
nebyla s Ing.Kolaříkem uzavřena. V této souvislosti SO upozorňuje 
na skutečnost,  že v provozu  je také (a  nejen v letošním  roce) 
letní  zahrádka před  vlastním  objektem,  na části  poz. parc.č. 
2976/8 k.ú.  Kuřim, o výměře  cca 120 m2,  který rovněž zatím  p. 
Kolařík užívá bez právního titulu.  Vzhledem k tomu, že je zřejmě 
potřeba vyřešit užívání pozemků kolem celé budovy parc.č. 2976/2, 
jejímž vlastníkem je  TJ TOS Kuřim a který má  také zájem o nájem 
částí  některých  sousedních   pozemků,  navrhuje  správní  odbor 
vypracovat celkovou  studii využití předmětných  pozemků a do  té 
doby  zde uzavírat  pouze krátkodobé  sezonní nájmy  - letos  již 
bezpředmětné. 
Návrh na usnesení : MZ  odkládá projednání pronájmu části pozemku 

                    parc.č. 2976/8 k.ú. Kuřim  o výměře cca 35 m2 
Ing.Jaroslavu  Kolaříkovi, Kuřim,  Popkova 1002  k podnikatelským 
účelům  i případné  ostatní žádosti  do doby  vypracování celkové 
studie  využití  pozemků  areálu  sportovního  stadionu  Kuřim  a 
pozemků  přilehlých.  Úkol  a  termín  plnění: 31.3.1997 
Hlasováno o návrhu : pro  13 členů MZ 
 
Odprodej pozemku  parc.č. 2086/18 k.ú. Kuřim ve  výměře 313 m2 
do  id.  spoluvlastnictví  p.  Malého  a  p.  Trubáka (dvůr) - 
příl.č. 6 
MR usn.  č. 285/96 z 19.6.96  předkládá MZ návrh na  zvýšení ceny 
pozemku prodávaného p. Trubákovi a  p. Malému dle usn. č. 1095/95 
z 27.3.1995 na 200,- Kč/m2 (původně odsouhlasená cena 100,- Kč/m2 
pozemku). 
GP  ze dne  9.5.1995 byla  oddělena část  z poz.  parc.č. 2086/17 
k.ú.  Kuřim a  to dvůr označená jako  parc.č. 2086/18  k.ú. Kuřim 
o výměře   313   m2,   která   je   předmětem   prodeje   do  id. 
spoluvlastnictví p. Trubáka a p. Malého. 
Na  pozemku  parc.č.  2086/(18  k.ú.  Kuřim  je stavba - zpevněná 
plocha,  jejímž výhradním  vlastníkem  je  pan Josef  Trubák, ale 
kterou  využívá pro  své zásobování  i pan  Zdeněk Malý (vlastník 
prodejny  potravin).   Od  února  1995,   kdy  se  záměr   poprvé 
projednával  v MR,  však do  dnešního dne  nedošlo mezi sousedy k 
dohodě o finanční spoluúčasti  na uvedené stavbě (užívání stavby, 
náklady  na údržbu,...)  a nedošlo  i k  žádné dohodě  o případné 
koupi uvedeného pozemku do id. spoluvlastnictví.Naopak oba pánové 
mají   zájem   uvedený   pozemek   získat   do  svého  výhradního 
vlastnictví.Správní  odbor se  nadále domnívá,  že jedině ideální 
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spoluvlastnictví  obou,  na  základě  jejich  společné vůle, může 
zamezit jinak  předpokládaným sporům mezi  nimi, které by  stejně 
musel  v  první  instanci  řešit  (předběžné  opatření). Na druhé 
straně však  za daného stavu pokládá  za nemožné složitou situaci 
ještě  více  zkomplikovat  a  prodat  uvedený pozemek nevlastníku 
stavby. 
Dr. Poledňák - dodatečně rozeslán mat. "lC" 
Ing.Růžička - navrhuje odložit projednání materiálu, z jednání MZ 
              omluvil p. Trubáka. Pův.  cena 70 tis. Kč vycházela 
              z  částky, kterou  p. Trubák  "střelil". Na základě 
              požadavku upřesnění ceny vyhledal v archivu cena za 
              stavbu  a  to  330  tis.,  z  této  částky  právník 
              připravil  návrh KS. 
Dr.Poledňák - doplnil -  pův.  částka  vychází  z  privatizačního 
              projektu - ze ZP dvůr  jako stavba, v archivu DP je 
              pravděpodobně     pořizovací     cena.    Společným 
              kompromisem vyřešit záležitost.Původní návrh se zdá 
              být nejpřijatelnější. 
Dr.Holman  -  navštívil  p.  Trubáka,  ten  potvrdil,  že uhradil 
              336.000 Kč. Částka 200 tis. se zdá být nepřijatelná 
              pro p.Malého 
Dr.Holman   - dotaz,  zda   se  k  předloženému  návrhu  usnesení 
              vyjadřovali  oba pánové 
Dr.Poledňák - jen každý zvlášť 
Ing.Jarušek - proč se prodej nerealizoval za 170 tis. Kč? 
p.Malý      - objasnil, je řešeno neúměrně 
Ing.Krupica - doporučuje záležitost o měsíc  odložit, do té doby 
              vyjasnit a opatřit  doklady 
p.Malý      - za měsíc se  nic  nezmění, 3 x jsem  jednal na FNM, 
              když p.Trubák uzavře dvůr - rozhodne soud, p.Trubák 
              nesmí  omezovat. Dvůr  byl  původně  vybudován  pro 
              prodejnu Potravin, tak užíván  19 roků. Bez veřejné 
              plochy prodejna potravin nemůže existovat 
Ing.Růžička - je třeba majetkově vypořádat celý pozemek 
Ing.Jarušek - dvůr  nebyl  budován  pouze pro  prodejnu potravin, 
              širší  koncepce   -  univerzální  plocha   pro  obě 
              prodejny 
p.Zejda     - původní parkoviště podstatně  menší,  cca  2/3 byly 
              dobudovány 
Ing.Jarušek - je logické, aby  jak  plochu tak  pozemek vlastnili 
              oba jak p . Trubák, tak p. Malý 
Dr.Holman   - dotaz, co se změní na  přístupu MZ  když bude známo, 
              za kolik byl dvůr p. Trubákovi odprodán 
J.Herman -připomíná, že p. Malý nechtěl koupit i za 70 tis. 
Návrh na  usnesení : MZ odkládá  projednání odprodeje poz.parc.č. 

                     2086/18  k.ú.  Kuřim  ve  výměře  313  m2 p. 
Trubákovi, p. Malému do příštího jednání MZ 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž. 1 
 
 
 
Výstavba podnikatelských domů na nám.l.května v Kuřimi 
Budoucí  stavebníci na  nám.l.května  v  Kuřimi požádali  o změnu 
usnesení MZ č. 1083/96 z 3.6.1996 s odůvodněním, že složení kauce 
v hotovosti  by je  finančně vyčerpalo  právě v  okamžiku, kdy  z 
vlastních zdrojů musí zajistit první  část výstavby, než jim bude 
poskytnut úvěr,  za který budou rozestavěnou  částí stavby ručit. 
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Tento argument  se jeví jako  pádný k odstranění  podmínky, která 
vzešla z pléna. 
MR usn. č. 302/96 z 30.7.96  předkládá MZ návrh na změnu usnesení 
č. 1083/96 : 
 
J.Herman - co se stane, pokud firma,která staví nebude solventní, 
           kdo  směnku zaplatí,  chovejme  se  tržně, na  co jsou 
           pohledávky,  když  jsou  nedobytné,  v  případě krachu 
           firmy je nedobytná. 
Dr.Poledňák  -   máme  100%  jistotu,   že  máme  sjednánu   cenu 
                 500,-Kč/m2,k tomu  je skládána kauce,  město své 
                 peníze dostane 
Ing.Jarušek  - zpochybňuje požadavek na kauci 
p.Brabec     - jedná se o záležitosti sledované ve Zlobici, jde o 
               to, že peníze v hotovosti budou nahrazeny směnkou 
Ing.Růžička  - toto je jediná možnost,  jak nezatížit fin. staveb 
               odlivem hotových  peněz, majetek je  v rozestavěné 
               stavbě 
Dr.Poledňák  - v případě stavebníků  na nám.l.května, jde o firmy 
               s  historií,  některé  soukromé  osoby.  Směnka má 
               platnost 10 let 
Ing.Jarušek  - podnikatele   je   možno  motivovat  jinak,  např. 
               daňovými úlevami 
p.Zejda      - doporučuje hlasovat o navrženém usnesení 
Ing.Novotná  - zapomínáme, že toto  je zvýhodnění pro  stavebníky 
               děláme to proto, aby se jejich podmínky zlepšily 
p.Brabec     - dotaz, jaký tedy nyní platí vztah 
Dr.Poledňák  - některé smlouvy jsou již podepsány, nyní platí dvě 
               varianty,  když se  dnes schválí  předložený návrh 
               usn., budou platit 3 
Návrh na usnesení : MZ schvaluje odprodej pozemků na nám.l.května 
                    v Kuřimi tak, že  odprodej bude realizován po 
zápisu  rozestavěné stavby  do KN  s tím,  že k  závazku výstavby 
podnikatelských domů  složí smluvní partneři  kauci formou směnky 
ve výši 1.000,- Kč/m2  pozemku. Nedokončí-li stavbu ve smluvených 
termínech, kauce propadá ve prospěch města. 
Hlasováno o návrhu usn. :  pro 8, proti 2, zdrž. 3 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 
Převod majetku  z  města  Kuřimi na  příspěvkovou organizaci 
města Kuřim SMK a zpět - příl. č. 7 
Dne 29.1.1996 uzavřelo město Kuřim "Smlouvu o bezúplatném převodu 
majetku města  na SMK", kterou  chtělo ošetřit tu  skutečnost, že 
SMK s předmětným majetkem již  delší dobu nakládaly jako se svým, 
tzn. především ho měly vedený jako svůj majetek v inventarizaci a 
odepisovaly  jej.  Z  toho  důvodu  byla  účinnost  této  smlouvy 
stranami  posunuta nazpět  k 31.12.1992.  SO se  však domnívá, že 
vzhledem  k  tomu,  že  předmětná  smlouva  nenabyla  (min. co se 
týče)účinnosti,  protože   k  tomu je zapotřebí   vkladu  do  KN, 
vlastnické  právo  nikdy  nepřešlo a  není možno  ho tedy nyní (k 
1.1.1996)  převést zpět  ze SMK  na Město  Kuřim. S  účinností od 
31.12.1992 město Kuřim ani vlastnické  právo k nemovitosti čp. 35 
s poz.parc.č.  55 kú.  Kuřim převést  nemohlo, protože vlastníkem 
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uvedené  nemovitosti   se  město  Kuřim   stalo  Rozhodnutím  OKÚ 
Brno-venkov ze  dne 19.4.1995 (§  5 odst. l  zák.č. 172/91 Sb.  o 
přechodu některých věcí z majetku ČR do majetku obcí). 
Správní  odbor  nepřišel  na  žádné  řešení,  kterým by se zhojil 
nesprávný postup SMK  započatý již v roce 1993.  Částečně by věci 
mohl pomoci dodatek k výše uvedené smlouvě, v jehož jednom článku 
se strany  dohodnou, že předmětem převodu  nejsou věci nemovité a 
ve druhém  sjednají účinnost tohoto dodatku  zpětně k 1.1.1996 (s 
vědomím, že SMK nikdy, tedy  ani od 31.12.1992 do 1.1.1996 nebyly 
vlastníkem nemovitost). 
Pozn.:předmětnou nemovitost město navíc v tomto roce prodalo 
      předmětná   nemovitost  je    do  dnešního   dne  vedena  v 
      inventarizaci SMK 
MR  usn. č.  301/96 z   30.7.96 předložila  MZ návrh  na uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 29.1.1996 
J.Herman  - dotaz,  zda obdobné  smlouvy bude  MZ schvalovat i s 
            dalšími přísp. organizacemi (např. ZŠ, MŠ atd.) 
p. Kříž   - ved. FO - ano 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  schvaluje  dodatek  č.  1 ke "Smlouvě 
o bezúplatném převodu drobného investičního majetku, investičního 
majetku, materiálu na skladě"  uzavřené dne 29.1.1996 mezi Městem 
Kuřim a SMK. 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
Špatinková  Dáša, Kuřim, Jungmannova 865 - žádost o  ukončení 
nájemní smlouvy dohodou na užívání pozemku na zahrádku 
Paní  Špatinková z  důvodu stáří  a nemoci  požádala  o  ukončení 
nájemního vztahu na užívání části pozemku parc.č. 1594 k.ú. Kuřim 
ve výměře 66 m2 pronajatou na základě "Nájemní smlouvy" č. 251/93 
ze dne  31.3.1993. Jedná se  o neoplocenou zahrádku  za domem čp. 
862-865 v Kuřimi, Jungmannova ul. 
Návrh  na usnesení  : MZ  souhlasí s  ukončením nájemního  vztahu 
                      dohodou k části poz.parc.č. 1594 k.ú. Kuřim 
ve výměře 66 m2 s  paní Dášou Špatinkovou, Kuřim, Jungmannova 865 
k 1.10.1996 
Návrh  na usnesení  : MZ  vyhlašuje veřejnou  nabídku na pronájem 
                      části  pozemku parc.č.  1594 k.ú.  Kuřim ve 
výměře 66 m2 na zahrádku za cenu 1,60 Kč/m2/rok 
Hlasováno o obou návrzích : pro 13 členů MZ 
 
 
Merta  Michael, Kuřim, Na  Královkách 934 -  výkup pozemku od 
vlastníků k  uložení inž. sítí (přípojek,  hl. řadu) pro nově 
budovaný objekt  autoopravny a násl. objekty  dle návrhu ÚP v 
dané lokalitě - příl. č. 8 
Ing.Jaskulka  požádal  v  zastoupení  investora  stavební  úřad o 
vyjádření k možnosti výkupu části poz. parc.č. 1085 k.ú. Kuřim od 
vlastníků  pí. Vyleťalové  a  p.  Pindryče  k  uložení inž. sítí, 
vybudování  nového  chodníku  k  objektům  dle  návrhu  ÚP v dané 
lokalitě  (za  benzinovou  čerpací  stanicí).  Žádost  odůvodňuje 
stísněnými  poměry parc.č.  1079 k.ú.  Kuřim (ost.komunikace) pro 
vedení  přípojek  k  objektu  podél  st.silnice  II/385 - parc.č. 
432/1.  Investor  stavby  pan   Merta  se  zavázal  k  finančnímu 
vypořádání s vlastníky pozemku  (100,- Kč/m2 pozemku).Žádost byla 
projednána v komisi výstavby, ta doporučuje kladné vyřízení. 
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Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje výkup  pozemku parc.č. 1085/2 

                      k.ú.  Kuřim o  výměře 18  m2 od stávajících 
vlastníků  s podmínkou,  že před  podpisem KS  uhradí investor na 
účet města fin.  hotovost ve výši 1.800,- Kč  na úhradu pozemku a 
veškeré náklady spojené s uzavřením KS 
K předloženému návrhu nebylo připomínek, návrh schválen. 
Pro :  12,  zdrž. 1 
 
Radiomobil, a.s. - pronájem pozemku nad Podlesím 
Návrh na usnesení : MZ  schvaluje záměr na adresný pronájem části 
                    pozemku parc.č.  3430 k.ú. Kuřim  o výměře 72 
m2 a.s. Radiomobil,  U Nákladového nádraží 4, Praha  3 k výstavbě 
telekomunikačního zařízení  na dobu neurčitou  s výpovědní lhůtou 
6 měsíců  za  cenu  15.000,-  Kč/rok  (208,-  Kč/m2/rok). Do doby 
uzavření NS souhlasí MZ s uzavřením smlouvy o výpůjčce části poz. 

parc.č. 3430 k.ú. Kuřim o výměře 72 m2. 
K předloženému návrhu usnesení  nebylo připomínek. Návrh schválen 
všemi 13 přítomnými členy MZ. 
 
J.Herman  - žádá  vysvětlení ve  věci vyhlášeného  záměru adresně 
pronajmout  pí. Cupákové  stánky v  areálu PA,  zda pí.  Cupáková 
hradí nájemné a zálohy na energie dle uzavřené NS (jak restaurace 
tak  stánky), na  jakém principu  jsou stánky  pronajaty, jak  je 
hrazeno nájemné. 
Dr.Poledňák - vysvětlil situaci  s manž. Pelikánovými, těsně před 
              sezonou oznámili,  že na pronájem  nereflektují. MR 
              na návrh tajemníka odsouhlasila zápůjčku a současně 
              vyhlásila  záměr  na  pronájem  pí.  Cupákové.  Pí. 
              Cupáková  na základě  vložených investic  do stánku 
              měla prodlení v úhradě  za restauraci 80. tis. dluh 
              - vložila je  do nákupu zboží a  vybavení stánků. 
              Dne 19.7.96 zápis dojednána úhrada 10 tis. týdně až 
              do vyrovnání veškerých plateb. Takový je stav. 
Herman      - je  v současné době hrazeno nájemné ze  stánků nebo 
              jen za restauraci ? 
Dr.Poledňák - do příštího MZ bude předložen kompletní materiál 
 
V 18,30 přestávka v jednání MZ 
Pokračováno v jednání v 18,55 hodin. 
Na jednání MZ se dostavila MUDr.Dvořáčková - přít. 14 členů MZ 
 
 
2.   ZPRÁVA  O   REALIZACI  PRODEJE   MĚSTSKÝCH  BYTU,   VÝSTAVBA 
     PODKROVNÍCH BYTU 
 
Prodej městských bytů - realizace první nabídky 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje zprávu  o uskutečněném prvním 
                      kole prodeje městských bytů. 
K předloženému návrhu nebylo připomínek. 
Hlas. o návrhu : pro  13, zdrž. 1 
 
Návrh  na  usnesení  :  MZ  vyhlašuje  další  nabídku  k  prodeji 
                        městských  bytů   za  podmínek  obdobných 
nabídce ze dne 19.3.1996 a doplněných takto : 
- žádosti možných zájemců se přijímají do pátku  4.10.1996 
- příslušné smlouvy  budou podepsány pouze s  těmi, kteří zaplatí 
  do konce listopadu 1996 
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- MZ si vyhrazuje právo výběru a odmítnutí žadatele 
- k nabízené ceně se připočte další  položka a to 5% rozdílu mezi 
  cenou dle znaleckého posudku a cenou prodejní 
Dr.Poledňák  - objasnil  podmínky prodeje  bytů uvedené  v návrhu 
               usnesení 
Po diskusi  s členy MZ  - návrh o  připočtení další položky  5% k 
ceně bytu - nebyl akceptován 
J.Herman  - zásadně odmítá další  prodej bytů, neboť  do dnešního 
            dne nebyla vypracována koncepce bytové politiky města 
Ing.Krupica - nesouhlasí  s p. Hermanem, na prodej  bytů byly již 
              vynaloženy vysoké  náklady, 
Dr.Poledňák - odhady  jsou  vysoké,  navíc k daňovému přiznání je 
              třeba vypracovávat znalecké posudky 
Ing.Jarušek - když   jsou   odhadní  ceny  vysoké,  proč koncepci 
              nepostavíme na odhadech 
Dr.Poledňák - celý odhad  ovlivněn  tím, že v  domě jsou nebytové 
              prostory (prodejny, kotelny atd.) 
Ing.Růžička - všechny  fin. prostředky získané  z prodeje  bytů a 
              nebytových  prostor  určených  k  půdním  vestavbám 
              slouží pouze na rozvoj bydlení 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 2, zdrž. 3 
 
Financování výstavby obecních podkrovních bytů 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje varianty financování  výstavby 
                     obecních  podkrovních  bytů  pro  rok 1996 a 
                     1997 
Návrh na usnesení : MZ  schvaluje přijatí hyptečních úvěrů v roce 
                    1996 do celkové výše 6 mil. Kč 
Dr.Poledňák  -  vysvětlil  výhodnost  hypotečních  úvěrů se stát. 
                příspěvkem, které od 1.7.96 poskytuje obcím KB 
Byla  rozeslána avizovaná  příloha  k  návrhu usnesení.  Do pátku 
23.8.1996 přišlo celkem 5 žádostí. 
J.Herman    - kategoricky odmítá zatížit město dalšími úvěry 
Dr.Poledňák - po konzultaci s ved. FO vyvrátil tvrzení p. Hermana 
Ing.Růžička - úvěry jsou v dnešní době nejlepší způsob, jak začít 
              výstavbu 
Hlasováno o obou návrzích : pro 12, proti 1, zdrž. 1 
 
Předložený návrh     usn. týkající  se doplnění příl.  usn. MZ č. 
1042/96 o p. Jiřího Vacka, Kuřim, Bezručova čtvrť 1118 byl ztažen 
z pořadu jednání. 
 
 
3. TKR KUŘIM - INFORMACE O VÝSTAVBĚ, NÁVRH NA ZALOŽENÍ "Městského 
   technického centra s.r.o." 
 
Ing.Růžička - mat. zkrácen, než ten, který byl projednáván na MR, 
              je    skutečností,   že    TKR   provozujeme    bez 
              licence.Musíme  zřídit orgán,  který bude držitelem 
              licence. Dříve  licenci  měl  p. Jurda. Sám p.Jurda 
              akceptoval,  že  povinnosti  na  sebe  vezme  město 
              Kuřim. Nezbývá, než organizaci zřídit. 
J.  Herman  - navrhuje  zřídit  namísto  s.r.o.-  a.s., uvažujme 
              reálně, začleňme pod  uvažované "Technické centrum" 
              všechny  další  subjekty  -  plavecký areál, služby 
              města Kuřimi . Toto  by bylo ekonomicky výhodnější, 
              zastřešit jedním ředitelem. 
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Návrh usnesení  : Namísto s.r.o.  zřídit akciovou společnost. 
Výhodou  by  bylo  zajištění  vstupu  dalšího  kapitálu  do  této 
společnosti. 
Dr.Holman - to by šlo i do  s.r.o., a.s. by byla na místě, kde by 
            část věcí, které chceme ošetřit, byla zisková 
 
V 19,30 se vzdálila MUDr. Dvořáčková - přít. 13 členů MZ 
 
Dr.Holman - s.r.o. bohatě stačí, v usn. by měl  být uveden hlavní 
            předmět činnosti,  město by mělo  mít 100% účast.  Ne 
            majoritní   účast.   Jednatelem   nemůže   být  město 
            -  starosta,  místostarosta.  Kdo  jiný  by  mohl být 
            jednatelem, změna  je možná kdykoliv.  Apeluji na oba 
            představitele města, aby zodpovědnost na sebe vzali. 
            Navrhuji  100%  účast  města. 
Ing.Pavelka - doporučuje s ohledem  na postoj p. Kadlece vypustit 
            100%  účast  města  -   jednání  by  mohlo  negovat.V 
            případě,  že  město  bude  mít  100%  účast p. Kadlec 
            odmítne spolupráci 
Ing.Novotná - přip.   na   Obchodní   rejstřík  musíte  dávat 
              společenskou smlouvu 
Ing.Jarušek - dílo nebude vloženo, majetek bude pronajat 
p.Brabec    - MZ musí dnes rozhodnout 
p.Zejda     - MR pouze doporučila, MR si nemůže 5% vzít na triko 
J.Herman    - doporučuje za jednatele spol. tajemníka MěÚ 
V 19,35 se vrátila MUDr.Dvořáčková 
 
Dr.Holman  - p.Kadlec  není  jediným  možným  uchazečem,  sehnat 
             druhého  je  rychlejší  než  počkat  na  další  MZ, 
             navrhuji 100 % účast města 
Ing.Pavelka- p. Kadlec požaduje být společníkem 
Ing.Růžička- navrhuje  100% účast města a vztah p. Kadlece řešit 
             smluvně, aby svojí licencí zaštítil společnost 
Dr.Poledňák- další možností je zaměstnanec MěÚ - p.Kadlec, osobní 
             vyjádření - zál.  vznikla naprosto přirozeně, vložil 
             iniciativu, měl zkoušky,  město se nenechalo vydírat 
             p. Jurdou, je možno řešit jinak, 
p.Zejda    - s.r.o.  musí vzniknout, začít pracovat, příp. podíly 
             řešit na příštím MZ 
p.Brabec   - je  třeba si  uvědomit, že už 1,5  měs. překračujeme 
             zákon, podíly musíme stanovit, když se dnes neřeknou 
             podíly, nic  se nevyřeší, další možností  je svolání 
             mimořádného MZ 
Ing.Jarušek- řešíme  závažný   problém,   založení   nové   firmy 
             s majoritní účastí města,  víme to 1,5 měs, materiál 
             je   nekvalitní,   nekompletní,   není  zpracovatel, 
             navrhovatel,  jak máme  zodpovědně rozhodnout, nechť 
             toto někdo objasní - je to závažná věc ! 
Dr.Holman -  materiál   byl    projednáván   na  schůzce   sdruž. 
             nezávislých kandidátů - tam bylo řečeno, že problémy 
             nastanou. Jsou  2 alternativy, Návrh na usnesení : 
             100% účastí města,s uvedením jednatele a odpovědného 
             zástupce a předložené usnesení (mat. č. 4) 
Dr.Poledňák - dotaz na p. Hermana, zda trvá na zřízení a.s. 
Dr.Poledňák - a.s. představuje vklad  1 mil. Kč. 
J.Herman    - je pravdou, že  pan  Kadlec nechce  vložit finanční 
              prostředky  ale studio? 
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J.Herman    - bere   zpět   svůj  návrh  na  vytvoření a.s., 
              jednatelem  společnosti navrhuje  tajemníka 
Ing.Růžička - navrhuje hlasovat o  návrhu p. Hermana  - tajemník 
              jednatel 
Ing.Jarušek - dotaz k původnímu  návrhu usnesení, kde  je uvedena 
              min.67% účast města, kdo bude mít zbývajících 33% ? 
Ing.Růžička - upozornil na jednací řád MZ - nejdříve se hlasuje o 
              návrhu předloženém MR 
Ing.Jarušek - znovu  upozorňuji,  pokud  bude  přijata varianta 
              MR neznáme, kdo bude vlastnit zbývající podíl 
Hlasováno o návrhu předloženého MR : pro 1, proti  8, zdrž. 5 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasováno o  návrhu Dr.Holmana : t.j.  100% účast města, jednatel 
starosta, místostarosta 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje vytvoření nové  firmy "Městské 
technické  centrum,  s.r.o."  se  100%  účastí  města. Jednatelem 
společnosti  bude Ing.arch.V.Růžička,  RNDr. I.Poledňák. Základní 
vklad v minimální zákonné výši. 
Pro : 10, proti 1, zdrž. 3 
Návrh byl přijat. 
 
4. FOND NA PODPORU KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ČINNOSTI 
 
Čerpání KF k 12.6.1996 
Dr. Poledňák - navrhuje  doplnit předložený návrh usnesení: žádat 
je možné též o uhrazení ztrát  z kulturní či sportovní činnosti v 
roce 1996 již konané 
Návrh  na usnesení  : MZ  bere na  vědomí stav čerpání Kulturního 
                      fondu  roku  1995  a  prvního  pololetí  96 
(příloha  A)   a  vyhlašuje  další  kolo   výběrového  řízení  na 
poskytnutí příspěvku.  Žádosti o příspěvek  z KF se  přijímají do 
27.9.96 na podatelně MěÚ. 
Hlasováno o návrhu s doplnění : 
Pro : 14 přítomných členů MZ 
 
 
5. R U Z N É 
 
FC Boček - bezúročná půjčka 
Návrh na  usnesení : MZ  schvaluje bezúročnou půjčku  FC Boček ve 
                     výši 100.000,- Kč 
J..Herman   - dotaz, co pan Boček v této chvíli hradí 
Ing.Růžička - nic 
Dr.Holman   - vysvětlil, že FC  BOČEK spěje  k založení  pouze FC 
              Kuřim, pan Boček stále fin. dává 
Dr.Poledňák - za to, co  p. Boček do  FC BOČEK vložil,  1/2 roku 
              může fotbalové družstvo reklamu p. Bočkovi dělat 
Hlasováno o předloženém návrhu usnesení : pro 14 
 
 
Malý V. - snížení poplatku za TKR 
Návrh na usnesení :  žádost p. Malého o snížení poplatku 
Dr.  Poledňák  objasnil  -  MR  nevyhověla,  p.Malý si stěžuje na 
                            jednání MR 
Dle zaslaného materiálu nikdo z členů MZ nenavrhl nové projednání 
v zastupitelstvu. 
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Smluvní vztahy s BVaK a.s. 
Návrh  na usnesení  : Zastupitelstvo  Města Kuřimi  předkládá BVK 
                      a.s.  požadavek  na  dílčí  změny smluvních 
vztahů  a  stanoví  další  jednání  do  kompetence  městské  rady 
(příloha D) 
Předložený  návrh usnesení  vysvětlil Dr.  Poledňák, MZ schvaluje 
věcnou  náplň, dílčí  změny smluvních  vztahů je  možno svěřit do 
kompetence MR 
Hlasováno o návrhu  usnesení : pro 12, proti 0, zdrž. 2 
 
 
Přehled příjmů a výdajů města 
Návrh na  usnesení : MZ  bere na vědomí  přehled příjmů a  výdajů 
                     města od 1.1.1996 do 30.6.1996 
Diskuse k předloženému materiálu - připomínky objasnil ved. FO p. 
Kříž (rozpočtová opatření v průběhu roku) 
Kpt. 716 - Kultura 
- 16,7% plnění "Členové obec. zast.celkem" do příštího jednání MZ 
  podá p. Kříž písemnou odpověď 
Hlas. o návrhu usnesení : pro : 14 
 
 
Změna adresáta, půjčka z FRB 
Návrh na usnesení  : MZ schvaluje  změnu adresáta  půjčky z Fondu 
                     rozvoje  bydlení. Namísto  Miloše Votavy  je 
novým adresátem Martin Kočí. 
Dr.Poledňák - objasnil, je to  na hranici pravidel čerpání fondu, 
              pokud by bylo porušením  pravidel fondu - nečerpalo 
              by se 
Předložený návrh usnesení schválen všemi přítomnými členy MZ 
 
 
Pronájem areálu stadionu 
MZ bylo  v zaslaném materiálu předloženo násl. usnesení : 
Návrh na usnesení : MZ schvaluje záměr na adresný pronájem areálu 
                    stadionu   fotbalovému  klubu   FC  BOČEK  za 
následujících podmínek : 
- symbolické nájemné 
- doba neurčitá, výpovědní lhůta 2 roky 
- podíl města na energetické náročnosti provozu 
- a další podmínky dle dohody ze dne 1.8.1996 
Dr.Holman  - závěr  z jednání  se členy  FC BOČEK  a házenkáři  : 
odmítá klasickou nájemní smlouvu, smlouva o užívání je ta správná 
forma, sportovci by se podíleli pouze na úhradě telefonů, veškeré 
další náklady z prostředků města.  Celý sportovní areál včetně PA 
by se měl sjednotit pod jednoho vedoucího (např.p.Mareček). 
Správu celého areálu by měl zajišťovat člověk, placený městem. 
Tendence sjednotit  areál je zřejmá. 
Dr.Poledňák - v náplni úřednické správy není řídit stadion 
Ing.Jarušek - závažné  věci,  p.  Mikš  podal návrh na sloučení 
              služeb s  PA a stadionem -  vše zaštítit pod "jednu 
              střechu" proč  jeho návrh nebyl MZ předložen? 
J.Herman    - doporučuje  NS, která  může  právně ošetřit svěřený 
              majetek 
p.Mikš      - otázka, kde můj materiál skončil? 
Ing.Růžička - skončil v MR 
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Dr.Poledňák - stojíme před vyhlášením záměru 
Ing.Jarušek - sportovní areál budou využívat sportovní oddíly 
Dr.Poledňák - důvod je - důvod se pojí s odpovědností 
p.Zejda  - usn.  návrh :  MZ ukládá  MR zpracovat  a předložit do 
31.10.1996 koncepci využití sportovních areálů v Kuřimi 
Pro : všichni 
 
 
 
SMK - nákup  multikáry 
Návrh  na usnesení  : MZ  schvaluje  převod  120 tis.  Kč. do  FR 
                      příspěvkové   organizace   SMK   k   nákupu 
multikáry 
Hlasováno o návrhu : pro 12 
 
V.Zejda přednesl konečný návrh usnesení : 
MZ ukládá  MR zpracovat a předložit  koncepci provozu sportovních 
areálů do říjnového zasedání MZ 
Pro : všichni přítomní členové MZ (12) 
 
ŠTVANCI - zapůjčení hřiště zámku 
Návrh na  usnesení : MZ  souhlasí se zapůjčením  hřiště v zámecké 
                     zahradě   šermířské   skupině   "ŠTVANCI"  k 
rytířskému  turnaji a  ukládá  MR  poskytnout této  kulturní akci 
potřebnou součinnost 
Akce se uskuteční druhou neděli v září (8.9.1996) 
p. Mikš - park je vyčistěn 
Ing.Růžička - p.Šlapanský naznačoval fin. příspěvek a napojení na 
              el. energii 
Ing.Novotná - odběr z SIŠ, účast pořadatelů zajistí SIŠ 
Hlasováno o návrhu : pro  všichni 
 
Dotace na autobusovou dopravu 
Písemný materiál předložil předseda dopravní komise Ing.Kotek. 
Návrh : 
1.  převést na  konto ČSAD  Brno a.s.uvedenou  částku a  podepsat 
    danou smlouvu okamžitě po splnění následných podmínek : 
    a) OKÚ Brno-venkov bude garantovat podíl dotace města 
    b) před podepsáním smlouvy bude konzultován podíl výše dotace 
       se zainteresovanými  obcemi, minimálně s  Vev. Bítýškou co 
       by druhou největší obcí regionu 
    c) rozpočíst podíl  obcí  regionu  na výši  dotace a částku s 
       obcemi konzultovat, s menšími obcemi  tak lze učinit až po 
       podepsání smlouvy 
    d) pokud se  Vev. Bítýška  nebude moci  z jakýchkoliv  důvodů 
       podílet  na smlouvě  s ČSAD  snížit o  patřičný podíl výši 
       dotace s tím, že spoje do uvedeného směru budou omezeny 
2.  v obcích,  které se   nebudou podílet  na výši  dotace, budou 
    omezeny zastávky spojů 
 
Ing.Růžička - informoval   o   zítřejší  tiskové  konferenci 
              o dopravní situaci v našem regionu 
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Ing. Kotek  - předseda dopravní  komise spolu s Ing. Sukalovským 
podal  podrobnou  informaci  o  průběhu  jednání  s Ing.Vodičkou, 
náměstkem ČSAD a.s. Brno. 
 
 
Závěr :  ultimátum do konce  srpna na kontě  ČSAD 55% ,  když ne, 
začnou  platit  opravené  jízdní  řády.  Z  Kuřimi  by dle nových 
jízdních řádů u DK zastavovalo  jen málo spojů, pouze u vlakového 
nádraží,  na  poliklinice  nic,  Podlesí  O,  Česká O, Braníškov, 
Maršov O. 
 
 
Ing.Sukalovský - doplnil vyjádření Ing.Kotka, ze  strany ČSAD se 
                 jedná doslova  o  vydírání, Kuřim  jediné město, 
                 které smlouvu nepodepsalo a peníze nesložilo. 
Ing.Růžička    - zdůvodnil,  proč   město   smlouvu  nepodepsalo, 
                 nebudeme dělat  garanta,   pokud město  zaplatí, 
                 jeho   požadavky  budou   uplatněny  ve   tvorbě 
                 jízdních řádů 
Dr.Holman      - jsme tím nejslabším článkem, je nepřijatelné,aby 
                 obec  toto  vydírání   přijala.  Proč  má  město 
                 suplovat okres,když stát poskytl finance a okres 
                 je  odmítá   vydat,  novináři  jsou   na  straně 
                 kuřimské radnice. 
 
V 21,05 se vzdálila MUDr.Dvořáčková - přít. 13 členů MZ 
 
 
Diskuse kolem zajištění náhradní dopravy pro obyvatele Podlesí 
Ing.Sukalovský - složité - je třeba zajistit licenci 
Ing.Kotek      - koupě  autobusů je řešením do budoucna, pro tuto 
                 chvíli  ne, pokud  OKÚ uvolní  dotaci, je  lepší 
                 fin. částku uhradit 
Ing.Jarušek    - navrhuje schválit výzvu k  OKÚ 
Ing.Růžička    - navrhuji  schválit 55% z požadované částky ČSAD, 
                 když  zítra  OKÚ  řekne   ne,  máme  trumfy  pro 
                 politické pole 
Dr.Poledňák : přednesl návrh na usnesení : 
 
MZ Kuřim vyzývá přednostu OKÚ  Brno-venkov buď aby řešil dopravní 
obslužnost na  okrese nebo odevzdal  prostředky určené  k  jejímu 
řešení obcím v přepočtu na počet obyvatel. 
Hlas. o návrhu : pro 13 
 
Vzdálila se Dr.Klírová - přít. 12 členů MZ 
 
 
MZ  schvaluje zajištění  náhradní dopravy  Podlesí-Kuřim po  dobu 
případné redukce pravidelných linek z Podlesí. 
Hlas. : pro  10, zdrž. 2 
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Výběrové řízení na dodávku informačního systému pro MěÚ Kuřim: 
S výsledkem výběrového řízení seznámil členy MZ ved. FO p. Kříž: 
1. OAZA 
2. CS COMPEX 
3. Kancelářské stroje 
4. DNR Kuřim 
5. Asset a Consult 
 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  výsledky výběrového řízení na  dodávku inf. systému 
pro MěÚ Kuřim. 
Hlasováno o návrhu usn. : pro  11, proti 1 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení přijatých usnesení : 
 
Návrh na usnesení : přednesl Ing.arch. Janča 
 
 
 
1106/96 MZ  schvaluje odprodej pozemku parc.č.  2572/1 k.ú. Kuřim 

        (EN před THM) o výměře 1249  m2 za cenu 100,- Kč/m2 + daň 
        z   převodu   nemovitosti   Aleši   Svojanovskému,  Brno, 
        Šimáčkova 147 
 
 
 
1107/96 MZ schvaluje pronájem nebytových prostor v Kuřimi na nám. 
        Osvobození  a ul.  Bezručova čtvrť stávajícím nájemcům + 
        ved.provozovny kadeřnictví za podmínek : 
        - k podnikatelským účelům bez bližší specifikace 
          cena  : drogerie  450,- Kč/m2/rok  Bezručova čtvrť  čp. 
                  1116 
          ostatní  650,- Kč/m2/rok 
        - sleva 200,- Kč v případě zachování služeb - kadeřnictví 
          (při změně účelu se cena automaticky mění na pův. cenu) 
        - cena  je  stanovena  za  prodejní  plochu, za  obslužné 
          prostory sleva 30% 
        - valorizační dodatek - inflace 
        - doba  určitá 4  roky, která se po uplynutí mění na dobu 
          neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
        - nájemci zajistí úklid kolem provozovny 
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1108/96  MZ  schvaluje  pronájem  a  budoucí  odprodej  podmíněný 
         kolaudací   stavby   -   části   pozemku  parc.č.  281/2 
         k.ú.Kuřim o  výměře cca 5  m2 paní Evě  Opálkové, Kuřim, 
         Legionářská 181  k výstavbě RD s  prodejnou za cenu 150, 
         - Kč/m2 při nájmu + 150,-  Kč/m2 při koupi pozemku + daň 
         z převodu nemovitosti 
 
1109/96 MZ schvaluje výkup části  pozemku parc.č. 3044 k.ú. Kuřim 
        ozn.  GP zak.č.  980-36/96 z  24.5.1996 jako  díl "a"  ve 
        výměře 166 m2 od vlastníka -Magistrátu města Brna za cenu 
        100,-- Kč/m2 pozemku 
 
1110/96 MZ  schvaluje  pronájem  části  pozemku  parc. č.  3084/3 

        k.ú.Kuřim ve  výměře 170 m2 firmě  EUROTEL Praha, s.r.o., 
        Pobřežní  3,  Praha  8  pro  umístění technologie veřejné 
        radiotelefonní sítě za cenu 200,- Kč/m2 a rok 
 
1111/96 MZ  neschvaluje záměr na  adresný pronájem části  pozemku 

        parc.č.  3084/3 k.ú.  Kuřim ve  výměře 2133  m2 a.s. BVaK 
        Brno,  Hybešova  16  (jako  dodatek k obhospodařovatelské 
        smlouvě ze dne 1.11.1994 
 
1112/96 MZ  odkládá  projednání  pronájmu  části pozemku  parc.č. 

        2976/8  k.ú.  Kuřim  o  výměře  cca  35  m2 Ing.Jaroslavu 
        Kolaříkovi, Kuřim,  Popkova 1002 k  podnikatelským účelům 
        i  případné ostatní  žádosti do  doby vypracování celkové 
        studie využití pozemků  areálu sportovního stadionu Kuřim 
        a pozemků přilehlých. Úkol a termín plnění: 31.3.1997 
 
1113/96 MZ  schvaluje  dodatek  č.  1  ke "Smlouvě o  bezúplatném 
        převodu   drobného  investičního   majetku,  investičního 
        majetku, materiálu na skladě" uzavřené dne 29.1.1996 mezi 
        Městem Kuřim a SMK. 
 
1114/96 MZ souhlasí s ukončením  nájemního vztahu dohodou k části 

        poz.parc.č.  1594  k.ú.  Kuřim  ve  výměře  66  m2  s pí. 
        Špatinkovou, Kuřim, Jungmannova 865 k 1.10.1996 
 
1115/96 MZ vyhlašuje  veřejnou  nabídku  na pronájem  části  poz. 

        parc.č. 1594  k.ú. Kuřim ve  výměře 66 m2  na zahrádku za 
        cenu 1,60 Kč/m2/rok 
 
1116/96 MZ schvaluje  výkup  pozemku  parc. č. 1085/2  k.ú. Kuřim 

        o výměře  18 m2 od stávajících  vlastníků s podmínkou, že 
        před  podpisem  KS  uhradí  investor  na  účet města fin. 
        hotovost ve  výši 1.800,- Kč na  úhradu pozemku a veškeré 
        náklady spojené s uzavřením KS 
 
1117/96 MZ schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem  části pozemku 

        parc.č. 3430  k.ú. Kuřim o výměře  72 m2 a.s. Radiomobil, 
        U   Nákladového   nádraží   4,   Praha   3   k   výstavbě 
        telekomunikačního zařízení na  dobu neurčitou s výpovědní 
        lhůtou   6   měsíců   za   cenu   15.000,-  Kč/rok  (208, 
        - Kč/m2/rok). Do doby uzavření NS souhlasí MZ s uzavřením 
        smlouvy  o výpůjčce  části poz.  parc.č. 3430  k.ú. Kuřim 
        o výměře 72 m2. 
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1118/96 MZ  schvaluje zprávu o  uskutečněném prvním kole  prodeje 
        městských bytů. 
 
1119/96 MZ  vyhlašuje další nabídku  k prodeji městských  bytů za 
        podmínek obdobných nabídce ze  dne 19.3.1996 a doplněných 
        takto : 
        - žádosti možných zájemců se přijímají do pátku 4.10.1996 
        - příslušné  smlouvy budou podepsány  pouze s těmi, kteří 
          zaplatí do konce listopadu 1996 
        - MZ si vyhrazuje právo výběru a odmítnutí žadatele 
 
1120/96 MZ  schvaluje  varianty   financování  výstavby  obecních 
        podkrovních bytů pro rok 1996, 1997 
 
1121/96  MZ schvaluje  přijetí hypotečních  úvěrů v  roce 1996 do 
         celkové výše 6 mil. Kč 
 
1122/96  MZ  schvaluje  vytvoření  nové  firmy "Městské technické 
         centrum Kuřim,  s.r.o. se 100%  účastí města. Jednatelem 
         společnosti  bude starosta  Ing.arch.V.Růžička, zástupce 
         starosty  RNDr.I.Poledňák.  Základní  vklad  v minimální 
         zákonné výši 
 
1123/96  MZ bere  na vědomí  stav čerpání  Kulturního fondu  roku 
         1995 a prvního pololetí 96 (příloha A) a vyhlašuje další 
         kolo výběrového řízení  na poskytnutí příspěvku. Žádosti 
         o příspěvek  z KF se  přijímají do 27.9.96  na podatelně 
         MěÚ. Žádat je možné též  o uhrazení ztráty z kulturní či 
         sportovní akce v roce 1996 již konané 
 
1124/96 MZ schvaluje bezúročnou půjčku FC Boček ve výši 100.000Kč 
 
1125/96 Zastupitelstvo Města Kuřimi  předkládá BVK a.s. požadavek 
        na dílčí  změny smluvních vztahů a  stanoví další jednání 
        do kompetence městské rady (příloha D) 
 
1126/96 MZ  bere  na  vědomí  přehled  příjmů  a výdajů  města od 
        1.1.1996 do 30.6.1996 
 
 
1127/96 MZ  schvaluje  změnu  adresáta  půjčky  z  Fondu  rozvoje 
        bydlení. Namísto Miloše Votavy  je novým adresátem Martin 
        Kočí 
 
1128/96 MZ  ukládá  MR  zpracovat  a  předložit  koncepci provozu 
        sportovních areálů do říjnového zasedání MZ 
 
1129/96 MZ  schvaluje  převod  120  tis.  Kč.  do  FR příspěvkové 
        organizace SMK k nákupu multikáry 
 
1130/96 MZ  souhlasí  se  zapůjčením  hřiště  v  zámecké  zahradě 
        šermířské skupině "ŠTVANCI" k rytířskému turnaji a ukládá 
        MR poskytnout této kulturní akci potřebnou součinnost 
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1131/96 MZ  Kuřim vyzývá přednostu OKÚ  Brno-venkov buď aby řešit 
        dopravní  obslužnost na  okrese nebo  odevzdal prostředky 
        určené k jejímu řešení obcím v přepočtu na počet obyvatel. 
 
1132/96 MZ schvaluje zajištění  náhradní dopravy Podlesí-Kuřim po 
        dobu případné redukce pravidelných linek z Podlesí. 
 
1133/96 MZ  schvaluje výsledky výběrového řízení  na dodávku inf. 
        systému pro MěÚ Kuřim. 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro všichni přítomní členové MZ 
 
Starosta ukončil jednání MZ v 22,30 hodin. 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
V Kuřimi dne 28. 8.1996 
Zapsala: Němcová 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
    Ing.Antonín Jarušek                    Ing. Miloš  Krupica 
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     přijatá na jednání MZ Kuřimi čís.05/96 ze dne 26.8.1996 
     ------------------------------------------------------- 



 
 
1106/96 MZ  schvaluje odprodej pozemku parc.č.  2572/1 k.ú. Kuřim 

        (EN před THM) o výměře 1249  m2 za cenu 100,- Kč/m2 + daň 
        z   převodu   nemovitosti   Aleši   Svojanovskému,  Brno, 
        Šimáčkova 147 
 
1107/96 MZ schvaluje pronájem nebytových prostor v Kuřimi na nám. 
        Osvobození  a ul.  Bezručova čtvrť  stávajícím nájemcům + 
        ved.provozovny kadeřnictví za podmínek : 
        - k podnikatelským účelům bez bližší specifikace 
          cena  : drogerie  450,- Kč/m2/rok  Bezručova čtvrť  čp. 
                  1116 
          ostatní  650,- Kč/m2/rok 
        - sleva 200,- Kč v případě zachování služeb - kadeřnictví 
          (při změně účelu se cena automaticky mění na pův. cenu) 
        - cena  je  stanovena  za  prodejní  plochu, za  obslužné 
          prostory sleva 30% 
        - valorizační dodatek - inflace 
        - doba  určitá 4 roky, která se  po uplynutí mění na dobu 
          neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok 
        - nájemci zajistí úklid kolem provozovny 
 
1108/96  MZ  schvaluje  pronájem  a  budoucí  odprodej  podmíněný 
         kolaudací   stavby   -   části   pozemku  parc.č.  281/2 
         k.ú.Kuřim o  výměře cca 5  m2 paní Evě  Opálkové, Kuřim, 
         Legionářská 181  k výstavbě RD s  prodejnou za cenu 150, 
         - Kč/m2 při nájmu + 150,-  Kč/m2 při koupi pozemku + daň 
         z převodu nemovitosti 
 
1109/96 MZ schvaluje výkup části  pozemku parc.č. 3044 k.ú. Kuřim 
        ozn.  GP zak.č.  980-36/96 z  24.5.1996 jako  díl "a"  ve 
        výměře 166 m2od vlastníka - Magistrátu města Brna za cenu 
        100,- Kč/m2 pozemku 
 
1110/96 MZ  schvaluje  pronájem  části  pozemku  parc. č.  3084/3 

        k.ú.Kuřim ve  výměře 170 m2 firmě  EUROTEL Praha, s.r.o., 
        Pobřežní  3,  Praha  8  pro  umístění technologie veřejné 
        radiotelefonní sítě za cenu 200,- Kč/m2 a rok 
 
1111/96 MZ  neschvaluje záměr na  adresný pronájem části  pozemku 

        parc.č.  3084/3 k.ú.  Kuřim ve  výměře 2133  m2 a.s. BVaK 
        Brno,  Hybešova  16  (jako  dodatek k obhospodařovatelské 
        smlouvě ze dne 1.11.1994 
 
1112/96 MZ  odkládá  projednání  pronájmu  části pozemku  parc.č. 

        2976/8  k.ú.  Kuřim  o  výměře  cca  35  m2 Ing.Jaroslavu 
        Kolaříkovi, Kuřim,  Popkova 1002 k  podnikatelským účelům 
        i  případné ostatní  žádosti do  doby vypracování celkové 
        studie využití pozemků  areálu sportovního stadionu Kuřim 
        a pozemků přilehlých. Úkol a termín plnění: 31.3.1997 
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1113/96 MZ  schvaluje  dodatek  č.  1  ke "Smlouvě  o bezúplatném 
        převodu   drobného  investičního   majetku,  investičního 
        majetku, materiálu na skladě" uzavřené dne 29.1.1996 mezi 
        Městem Kuřim a SMK. 
 
1114/96 MZ souhlasí s ukončením  nájemního vztahu dohodou k části 



        poz.parc.č.  1594  k.ú.  Kuřim  ve  výměře  66  m2  s pí. 
        Špatinkovou, Kuřim, Jungmannova 865 k 1.10.1996 
 
1115/96 MZ vyhlašuje  veřejnou  nabídku  na  pronájem  části poz. 

        parc.č. 1594  k.ú. Kuřim ve  výměře 66 m2  na zahrádku za 
        cenu 1,60 Kč/m2/rok 
 
1116/96 MZ schvaluje  výkup  pozemku  parc. č. 1085/2  k.ú. Kuřim 

        o výměře  18 m2 od stávajících  vlastníků s podmínkou, že 
        před  podpisem  KS  uhradí  investor  na  účet města fin. 
        hotovost ve  výši 1.800,- Kč na  úhradu pozemku a veškeré 
        náklady spojené s uzavřením KS 
 
1117/96 MZ schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem  části pozemku 

        parc.č. 3430  k.ú. Kuřim o výměře  72 m2 a.s. Radiomobil, 
        U   Nákladového   nádraží   4,   Praha   3   k   výstavbě 
        telekomunikačního zařízení na  dobu neurčitou s výpovědní 
        lhůtou   6   měsíců   za   cenu   15.000,-  Kč/rok  (208, 
        - Kč/m2/rok). Do doby uzavření NS souhlasí MZ s uzavřením 
        smlouvy  o výpůjčce  části poz.  parc.č. 3430  k.ú. Kuřim 
        o výměře 72 m2. 
 
1118/96 MZ  schvaluje zprávu o  uskutečněném prvním kole  prodeje 
        městských bytů. 
 
1119/96 MZ  vyhlašuje další nabídku  k prodeji městských  bytů za 
        podmínek obdobných nabídce ze  dne 19.3.1996 a doplněných 
        takto : 
        - žádosti možných zájemců se přijímají do pátku 4.10.1996 
        - příslušné  smlouvy budou podepsány  pouze s těmi, kteří 
          zaplatí do konce listopadu 1996 
        - MZ si vyhrazuje právo výběru a odmítnutí žadatele 
 
1120/96 MZ  schvaluje  varianty  financování   výstavby  obecních 
        podkrovních bytů pro rok 1996, 1997 
 
1121/96  MZ schvaluje  přijetí hypotečních  úvěrů v  roce 1996 do 
         celkové výše 6 mil. Kč 
 
1122/96  MZ  schvaluje  vytvoření  nové  firmy "Městské technické 
         centrum Kuřim,  s.r.o. se 100%  účastí města. Jednatelem 
         společnosti  bude starosta  Ing.arch.V.Růžička, zástupce 
         starosty  RNDr.I.Poledňák.  Základní  vklad  v minimální 
         zákonné výši 
 
1123/96  MZ bere  na vědomí  stav čerpání  Kulturního fondu  roku 
         1995 a prvního pololetí 96 (příloha A) a vyhlašuje další 
         kolo výběrového řízení  na poskytnutí příspěvku. Žádosti 
         o příspěvek  z KF se  přijímají do 27.9.96  na podatelně 
         MěÚ. Žádat je možné též  o uhrazení ztráty z kulturní či 
         sportovní akce v roce 1996 již konané 
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1124/96 MZ schvaluje bezúročnou půjčku FC Boček ve výši 100.000Kč 
 
1125/96 Zastupitelstvo Města Kuřimi  předkládá BVK a.s. požadavek 
        na dílčí  změny smluvních vztahů a  stanoví další jednání 
        do kompetence městské rady (příloha D) 



 
1126/96 MZ  bere  na  vědomí  přehled  příjmů  a  výdajů města od 
        1.1.1996 do 30.6.1996 
 
1127/96 MZ  schvaluje  změnu  adresáta  půjčky  z  Fondu  rozvoje 
        bydlení. Namísto Miloše Votavy  je novým adresátem Martin 
        Kočí 
 
1128/96 MZ  ukládá  MR  zpracovat  a  předložit  koncepci provozu 
        sportovních areálů do říjnového zasedání MZ 
 
1129/96 MZ  schvaluje  převod  120  tis.  Kč.  do  FR příspěvkové 
        organizace SMK k nákupu multikáry 
 
1130/96 MZ  souhlasí  se  zapůjčením  hřiště  v  zámecké  zahradě 
        šermířské skupině "ŠTVANCI" k rytířskému turnaji a ukládá 
        MR poskytnout této kulturní akci potřebnou součinnost 
 
1131/96 MZ  Kuřim vyzývá přednostu OKÚ  Brno-venkov buď aby řešit 
        dopravní  obslužnost na  okrese nebo  odevzdal prostředky 
        určené k jejímu řešení obcím v přepočtu na počet obyvatel. 
 
1132/96 MZ schvaluje zajištění  náhradní dopravy Podlesí-Kuřim po 
        dobu případné redukce pravidelných linek z Podlesí. 
 
1133/96 MZ  schvaluje výsledky výběrového řízení  na dodávku inf. 
        systému pro MěÚ Kuřim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Vladislav Růžička             RNDr. Igor Poledňák 
         starosta                       zástupce starosty 


