
M ě s t o   K U Ř I M 
 
 

                      Z Á P I S  č. 06/96 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 14.10.1996 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
           J.Herman, PaedDr.D.Holman, ing.arch.M.Janča,  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.A.Jarůšek, J.Kobzinek 
 
Starosta  zahájil  jednání  v  17:05  hodin,  k  zápisu MZ ze dne 
26.8.96 nebylo zásadních připomínek. 
 
Členy návrhová komise byli navrženi MUDr.M.Dvořáčková a ing.J.Němec : 
     Hlasováno o návrhu : pro   všichni přítomní. 
Za ověřovatele zápisu navrženi V.Zejda a ing.J.Marek : 
     Hlasováno o návrhu : pro všichni přítomní. 
 
Starosta seznámil přítomné o návrhu programu : 

Program 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2. Prodej  městských  bytů 
3. Změna a doplněk územně hospodářských zásad ÚPNSÚ Kuřim 
4. Informace o výstavbě příjezdového koridoru do průmyslové zóny 
   "Záhoří do klínů" 
5. Zpráva o stavu životního prostředí města 
6. Výsledky letního provozu otevřeného bazénu v PA Kuřim 
7. Zpráva o dodržování pořádku a zákonnosti ve městě 
8. Žádosti o příspěvek z Kulturního fondu 
9. Různé 
 
     Hlasováno o programu : pro všichni přítomní. 
 
1. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
1. Pronájem restaurace SPORT v areálu PA v Kuřimi 
MR  usn.  č.  360/96  souhlasila   s  ukončením  NS  na  pronájem 
restaurace  SPORT  s  pí.M.Cupákovou   dohodou  ke  dni  9.9.1996 
a vyhlásila veřejnou nabídku na pronájem restaurace. 
Schválený záměr byl dne 10.9.1996  zveřejněn, v 30-ti denní lhůtě 
byly SO doručeny nabídky patnácti zájemců o pronájem restaurace. 
     Vzhledem  k tomu,  že s  texty žádostí  a referencí uchazečů 
byli  členové  MZ  seznámeny   až  bezprostředně  před  jednáním, 
navrhuje starosta  odložit termín projednání  pronájmu restaurace 
Sport.  Po  krátké  diskuzi  bylo  dohodnuto,  že  k výše uvedému 
výběrovému řízení bude svoláno v pondělí 21.10. mimořádné jednání 
MZ. 
Ing.Krupica vyzval  přítomné uchazeče o  pronájem restaurace, aby 
krátce  referovali o svému dosavadním působišti. 
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     Z žadatelů byli přítomni a krátce shrnuli své aktivity: 
Zdeněk  Vrtík,   Jiří  Caska,  Roman   Krejčí,  Jaroslav  Částka, 
Vratislav Hložek,  Máčková Klára,, Lurský  Lubomír, Drška Zdeněk, 
Brychta Milan, Kubelíková Kamila, Sedlák Radim, zástupce firmy GM 
Algabara s.r.o. a zástupce  JUDr.I.Jasiče. 
Nepřítomni jednání MZ byli žadatelé Jiří Kaláb a Roman Marek. 
 
V 17:20  se na  jednání MZ  dostavil Dr.D.Holmana  - přítomno  14 
členů MZ. 
Návrh  na usnesení  : 
1134/96  -  MZ  odkládá   projednání  pronájmu  restaurace  Sport 
v areálu  PA v  Kuřimi na mimořádné zasedání  MZ 21.10.96 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
Starosta vyzval  přítomné uchazeče, aby své  reference, pokud tak 
již neučinili,  zaslali na adresu  MěÚ Kuřim nejpozději  do pátku 
18.10. 
 
2. Radiomobil, a.s.  U nákladového nádraží 4, Praha  3 - pronájem 
   části  pozemku parc.č.  3430 k.ú.  Kuřim k  výstavbě stožáru a 
   provozní buňky k provozu radiokomunikačních služeb  - příl. 1 
Usnesením MZ č. 1117/96 z 26.8.1996 byl schválen záměr na adresný 
pronájem části poz.parc.č. 3430 k.ú. Kuřim o výměře 72 m2 akciové 
společnosti RADIOMOBIL k  výstavbě  telekomunikačního zařízení na 
dobu  neurčitou  s  výpovědní  lhůtou  6  měsíců za cenu 15.000,- 
Kč/rok (součástí smlouvy bude i inflační doložka). 
Schválený záměr byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn - bez připomínek. 
Návrh na  usnesení : 
1135/96 -  MZ schvaluje 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 (součástí 
smlouvy bude i inflační doložka). 
Hlasováno o návrhu :  pro 14 - návrh přijat 
 
3. Pronájem  části  poz.parc.č.1594  k.ú.  Kuřim  o výměře 66 m2 
    na zahrádku - za domem čp. 862-865 v Kuřimi, Jungmannova ul. 
Na základě  přijatého usn. MZ č.  1115/96 byla po dobu  30-ti dnů 
zveřejněna  nabídka  na  pronájem  pozemku  o  výměře  66  m2  na 
zahrádku. K vyvěšenému záměru podali nabídky : 
- manž. Vitulovi, Kuřim, Brněnská 1256 (2 děti) 
- manž.   Prokopovi,   přechodně   bytem   Kuřim,  Blanenská  257 
  (bezdětní) 
- Franková Ludmila, Jungmannova 872 - rozvedená se dvěma dětmi 
Ing.Růžička navrhuje odsouhlasit pronájem paní L.Frankové. 
Návrh na  usnesení : 
1136/96 -  MZ schvaluje pronájem části  pozemku parc.č. 1594 k.ú. 

Kuřim ve výměře 66 m2  p.Ludmile Frankové, Kuřim, Jungmannova 872 
za cenu 1,60 Kč/m2/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
4. Odprodej pozemku  parc.č. 2086/18 k.ú. Kuřim ve  výměře 313 m2 
   do id. spoluvlastnictví p. Malého a p. Trubáka 
MZ  usnesením  č.1095/95  ze  dne  27.3.95  MZ schválila odprodej 
ideální poloviny části pozemku -  dvora za cenu 100,-Kč p. Malému 
a p.Trubákovi  po  předchozím  majetkovém  vyrovnání  id.poloviny 
zpevněné plochy . 
     Přístup  p.Malého  a  p.Trubáka  však  k  dohodě o finančním 
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vyrovnání již více jak rok přes veškeré snahy MěÚ nikam nevede. 
Zastupitelstvo  města  dne   26.8.96  záležitost  odprodeje  opět 
projednávalo,  avšak  odložilo  zál.  shora  uvedeného pozemku na 
následující zasedání MZ (viz. podklady pro MZ 26.08.1996). 
     Správní odbor navrhuje prodat ideální polovinu pozemku zatím 
třeba jen jednomu uživateli, druhý  by tuto možnost měl následně, 
nebo by platil  městu nájem. Upozorňuje však na  to, že v takovém 
případě by  měl ten z  uživatelů, který se  stane spoluvlastníkem 
pozemku  s městem  Kuřim na  později převáděném  spoluvlastnickém 
podílu předkupní právo (§ 140 OZ). 
Dr.Poledňák- jedná se o nové vyhlášení záměru, budoucí vlastníci 
           si své vztahy upraví sami nebo soudem. 
p.Herman   - nesouhlasím  s  tímto  způsobem  prodeje  pozemku. 
           Navrhuji prodej poloviny pozemku p.Trubákovi, který je 
           majitel stavby na pozemku. 
Dr.Poledňák- kdo ale koupí polovinu pozemku, má předkupní právo! 
p.Herman   - p.Malý nepřistoupil na toto řešení téměř 2 roky. 
Ing.Krupica-  přijetím  návrhu p.Hermana  by  se p.Malý dostal do 
           nevýhodné situace. 
Dr.Holman  - spor  není mezi  námi ale, mezi podnikateli. Jsem na 
           straně  p.Trubáka,  spor  trvá  dlouho,  město má hrát 
           rozhodčího ? 
p.Trubák   - mám  pozemek s dvorem zastavený bance. 
Dr.Poledňák- ale do této chvíle není zaplaceno žádné nájemné. 
Dr.Poledňák   krátce   shrnul    všechna   jednání   města   mezi 
           p.Trubákem a Malým :  Bylo domluveno že p.Trubák prodá 
           ideální  polovinu p.Malému  a potom  město mělo prodat 
           id.polovinu p.Trubákovi a p.Malému. 
Dr.Poledňák-  nabídka na odkoupení dvora za 70.000,-  trvala cca 
           1 rok (p.Malý však nechtěl na nabídku přistoupit). 
p.Malý     - po roce přišel Trubák se smlouvou na 200.000,-. 
Dr.Poledňák- domnívám  se,  že  původní  řešení navržené MZ je 
           nejsolidnější. 
ing.Růžička- jiná cesta není, řešení by mohl najít jedině soud. 
Dr.Poledňák  vyzval p.Trubáka  a p.Malého, aby se  oba vyjádřili 
           k návrh usnesení. 
p.Trubák   - tímto  je znevážena  dražba, soud  může rozhodnout 
           jen  o pozemku. 
V.Zejda    - město  Vám  chce   prodat 1/2  pozemku, ostatní  si 
           musíte dohodnout s p.Malým sami. 
p.Trubák  - já nemám v aukční kartě žádné břemeno. 
p.Malý    - já také ne. 
 
Hlasováno o  protinávrhu p. Hermana  - vyhlásit záměr na odprodej 
ideální poloviny pozemku pouze p.Trubákovi : pro 6 - neschváleno. 
Druhý návrh  na  usnesení  : 
MZ vyhlašuje  záměr na adresný odprodej  ideální poloviny pozemku 
parc.č.  2086/18 k.ú.  Kuřim o  výměře 313  m2 (zastavěná plocha, 
dvůr) panu Josefu Trubákovi za cenu 200,- Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu : pro 8 - návrh nebyl přijat. 
 
4. Kolektiv majitelů garáží v  Kuřimi, ul. Na zahrádkách - žádost 
   o vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu garáží 
MR usn. č. 321/95 ze dne 11.7.95 předložila MZ ke schválení záměr 
na adresný pronájem poz.parc.č.  2259/11,5,6 k.ú. Kuřim ve výměře 
2114 m2 kolektivu majitelů garáží za cenu 3,- Kč/m2/rok a na dobu 
neurčitou.  S ohledem  na nedořešené  majetkové záležitosti  není 
možné  pronájem uzavřít  s kolektivem  majitelů garáží -vlastníky 
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díla, zbudované  rampy. Ti by  si  museli založit sdružení (práv. 
subjekt) se  kterým lze uzavírat smlouvy. 
Ve  výše uvedených  souvislostech Autoklub  Kuřim, Na  Královkách 
933,  zastoupený ing.Krumalem  (po dohodě  s majiteli  garáží "Na 
zahrádkách) podal žádost o pronájem pozemku. 
Dr.Poledňák- do  této chvíle nebylo o pronájmu  pozemku s mycí a 
           nájezdovou rampou s kým jednat, navrhuji aby Autoklubu 
           Kuřim byl pronajat pozemek s rampou. 
Na jednání se dostavil zástupce majitelů garáží p.Žalud. 
p.Žalud -  bude třeba dořešit situaci  s p.Helánem. Každý majitel 
           přispěl cca  1500,- na stavbu  a věnoval stavbě  rampy 
           spoustu  odprac.  hodin.  S  Autoklubem  se  o užívání 
           domluvíme. 
Dr.Poledňák- záležitost s p.Helánem řeší stavební úřad. 
           Pronájem pozemku pod rampou je za symbolickou 1,-Kč. 
Návrh  na usnesení  : 
1137/96  -  MZ  schvaluje  záměr  města  pronajmout  pozemek  pod 
stavbou  mycí a  nájezdové rampy  v areálu  garáží Na  Zahrádkách 
Autoklubu Kuřim za symbolické nájemné 1,-Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
6. Renata Dvořáková -  žádost o přednostní přidělení obecního bytu 
     MR  projednala   žádost  p.Dvořákové  a   usn.č.  396/96  ke 
schválení MZ nedoporučila. 
Návrh  na usnesení  : 
1138/96  -  MZ  zamítá   žádost  paní  Renaty  Dvořákové,  Kuřim, 
Wolkerova 947 o přednostní pronájem obecního bytu 
7. Peňázová Anna,  Kuřim, Na   Loučkách 1206  - žádost  o výměnu 
   třípokojového obec. bytu 
Vzhledem k tomu,  že bytová situace p.Peňázové by  byla řešena na 
úkor  žadatelů z  bytového pořadníku,  správní odbor nedoporučuje 
vyhovět žádosti p.Peňázové. 
Návrh  na usnesení  : 
1139/96 - MZ zamítá žádost paní Anny Peňázové, Kuřim, Na Loučkách 
1206  o výměnu  třípokojového obecního  bytu za  dva obecní  byty 
menší. 
Hlasováno o  žádosti p.Peňázové a  Dvořákové současně :  pro 14 - 
návrhy přijaty 
 
8. MDDM Kuřim, Legionářská 338 - žádost  o změnu úhrady nájemného 
na symbolickou 1,-Kč za rok. 
K návrhu snížení na 1,-Kč neměl nikdo z MZ připomínky. 
Pan  Herman však  nesouhlasí  s  překrytím nápisu  "Dělnický dům" 
     transparentem "Městský dům dětí a mládeže". 
Návrh  na usnesení  : 
1140/96  -  MZ  schvaluje  snížení  výše  nájemného  MDDM  Kuřim, 
Legionářská 338 za pronájem Dělnického domu na částku 1,-Kč /rok 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
9. Dohnalová Zdeňka,  Kuřim, Nádražní  1260 -  žádost o odprodej 
   bytu 
Paní Dohnalová užívá obecní byt  bez právního titulu, MZ souhlasí 
s návrhem správního odboru neschválit p.Z.Dohnalové odprodej. 
Návrh  na usnesení  : 
1141/96   -  MZ   neschvaluje  odkoupení   obecního  bytu   č.27, 
ul.Nádražní 1260 v Kuřimi paní Zdeňkou Dohnalovou 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 

                              - # - 



2. Prodej  městských  bytů  -  II.  etapa  a doplněk k celkovému 
   seznamu 
Dr.Poledňák - v  řádném termínu na MěÚ bylo  doručeno 133 žádostí 
     o  odprodej  obecního  bytu,   mimo  termín  pak  dalších  5 
     žadatelů. 
Starosta  ing.V.Růžička  předložil za ČSSD pozměňující  návrh 
na výpočet ceny prodávaných bytů. 
Prodej městských bytů - návrh změny metody výpočtu ceny bytu 
Ing.Růžička seznámil přítomné s předloženým návrhem výpočtu cen. 
Ing.Němec - nesouhlasím s tržním způsobem prodeje bytů, který byl 
            uplatněn  v 1.kole.  Koupě bytu  je pro  většinu lidí 
            nedostupná. Co se zbytkem neprodaných bytů ? Varianta 
            25% odhadní ceny bude lepší,  prodá se tak více bytů. 
Dr.Poledňák-prodejní  cena  je  v  současnosti  26%  odhadní ceny 
            (v panelových domech). 
p.Brabec dotaz, zda je již zpracována koncepce prodeje bytů a zda 
            bude v  koncepci jasně definováno,  které domy (byty) 
            by se neměly prodávat a  zůstaly v majetku města jako 
            byty sociální. 
            Domnívá se, že město nic neušetří, pokud neprodá celý 
            dům. 
Dr.Poledňák-dodatečně rozeslaný  návrh je koncepcí, je přeložen 
            k "prvnímu čtení" a k připomínkování. 
p.Brabec   -kdo bude správcem domů? 
Dr.Poledňák-pokud bude většina bytů prodána, bude na nájemnících, 
            komu  svěří  správu  bytu  (zda  město,  či  družstvo 
            nájemníků). 
Ing.Krupica se domnívá, že obě koncepce "mají trhliny". 
p.Herman nesouhlasí s koncepcí Dr.Poledňáka. 
p.Doskočil - výhrady k cenám bytů, srovnává ceny s jinými městy. 
Dr.Holman navrhuje hlasovat o návrhu koncepce ing.Růžičky. 
Ing.Růžička vyzývá k pokračování diskuze. 
Účastníci  jednání z  řad starších  občanů se  domnívají, že ceny 
           bytů jsou  vysoké, jejich technický  stav ve vztahu  k 
           ceně neuspokojivý, žádají platbu splátkami. 
Ing.Růžička-  existují 2  koncepce prodeje.  První chápe  nájemní 
           vztah jako zboží, 2. koncepce nabízí nižší ceny (prodá 
           se   více  bytů)   a  zodpovědnost   se  přenesena  na 
           vlastníka. 
Návrh  na usnesení  : 
MZ schvaluje  kritéria prodeje městských bytů  v Kuřimi. Kriteria 
se týkají i bytů vyhlášených v tzv. II.kole prodeje. 
Návrh  na usnesení  : 
MZ  ukládá  MR  zpracovat  směrnici  prodeje  bytů  a záměr města 
zveřejnit dnem 2.12.1996 
Hlasováno pro  obě usnesení současně  : pro 6,  proti 8 -  návrhy 
nepřijaty 
 
O odkoupení  bytu požádalo  5 občanů,  na něž  Město Kuřim podalo 
žalobu na vyklizení bytu - mat.č.1b). 
Dr.Dvořáčková   navrhuje   hlasovat   o   žadatelích  jednotlivě. 
     Nesouhlasí s odmítnutím prodeje p.M.Zejdovi. 
Ing.Růžička -  jeho péče o  blízkou osobu ho  neopravňuje k tomu, 
            aby neplatil nájemné. 
Dr.Holman - pokud žadatelé vyhovují požadavkům prodeje, ať se jim 
            byt prodá. 
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Dr.Poledňák : kdo souhlasí, aby jmenovanému nebyl byt prodán : 
1.M.Zejda     - pro 3, proti 4, zdrž. 7,  - nepřijato 
2.M.Mikušová  - pro 8, zdrž. 6 - nepřijato 
3.P.Orátor    - pro 8, zdrž.6 - nepřijato 
4.V.Číhal     - pro 1, proti 3, zdrž.10 - nepřijato 
5.R.Bartošová - pro 0, proti 6, zdrž.8 - nepřijato 
Závěr - všem jmenovaným bude byt prodán. 
 
Dr.Holman  - návrh  doplnění usnesení  : MZ  trvá na úhradě všech 
dlužných částek před prodejem bytů -pro 11, zdrž.3 
Návrh  na usnesení  : 
1142/96 - MZ schvaluje odprodej bytů města ve II.etapě žadatelům 
dle celkového  seznamu bez vyjímek.  Podmínkou prodeje je  úhrada 
případných dluhů. 
Hlasováno o návrhu : pro 9, proti 5 - návrh přijat 
 
Dvacet  žadatelů z  různých  příčin  požádalo město o prodloužení 
lhůty k zaplacení kupní ceny. 
Návrh  na usnesení  : 
MZ akceptuje  žádosti o odklad  platby za byt  pouze do 31.3.97 
s tím, že dlužná částka bude úročena 1% měsíčně 
Hlasováno o návrhu : pro 8, zdrž. 6 - návrh nepřijat 
Návrh  na usnesení  : 
1143/96 - MZ schvaluje doplnění  seznamu žadatelů o koupi bytů 
o dalších 5 žadatelů dle přílohy (2A) 
Hlasováno o návrhu : pro 9, zdrž. 5 - návrh přijat 
 
O snížení  kategorie bytu  pro výpočet  ceny bytu  při jeho koupi 
požádali manž.Dohnalovi, Přikrylovi  a p.B.Odehnalová. Jmenovaným 
město  nabídlo byt  jako náhrady  při vykoupení  jejich rodinných 
domků při stavbě DPD. 
Ing.Němec navrhuje žádosti akceptovat . 
Návrh  na usnesení  : 
1144/96 - MZ schvaluje pro výpočet ceny bytu změnu kategorie bytu 
pro  manž.Přikrylovi,Kuřim,  Bezručova   1109,  manž.  Dvořákovi, 
Kuřim, Bazručova 1115 a  paní Boženu Odehalovou, Kuřim, Bezručova 
1104 z I. na II. kategorii 
Hlasováno o návrhu : pro 11. zdrž.3 - návrh přijat 
 
p. Podlezl dotaz - budou peníze z prodeje bytů použity na opravy? 
Dr.Poledňák -  část získaných prostředků je  navrhováno k použití 
           na rekonstrukce, část k výstavbě. 
 
Náměstí 1.května výstavby podnikatelských  domů - návrh správního 
odboru   na   prodloužení   termínu   kolaudace   hlavního   řádu 
inženýrských sítí. 
Bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1145/96  - MZ  schvaluje prodloužení  termínu kolaudace  hlavního 
řádu  inženýrských sítí  (dle schválené  projektové dokumentace), 
který  je  součástí  realizace  výstavy  podnikatelských  domů na 
nám.1.května  v Kuřimi  o jeden měsíc, tj. do 30.06.1997 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
Přestávka 19:00 - 19:30 hodin 
 
Žádosti o přednostní přidělení obecního bytu 
Dr.Poledňák  předložil  MZ  k  projednání  žádosti  o  přednostní 
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pronájem  bytu  rodiny  volyňských   Čechů  z  oblasti  postižené 
černobylskou havárií a rodiny Sarojan, běženců z Arménie. 
Dr.Holman navrhuje  obě žádosti Vackovi  a Sarojanovi zařadit  do 
           řádného pořadníku. 
Dr.Poledňák objasnil vzniku pořadníku a jeho schválení. 
Dr.Holman  - trvá na svém. 
J.Brabec (Zlobice) - jaké by bylo jejich bodové ohodnocení ? 
Dr.Poledňák a ing.Růžička objasnili  přidělování bodů v žádostech 
           o byt. 
J.Brabec   - za jak dlouho bude nový pořadník? 
Dr.Poledňák- asi brzo. 
p.Herman   -  souhlasí  s  Dr.Holmanem,  dotaz  na pana Vacka proč 
           nepožádal město Brno. 
p.Vacek    - požádal proto,  že  jsou  zde dobří lidé, ještě nezná 
           (pro něho nové) české zákony, v Brně je moc draho. 
ing.Růžička- zda se pan Vacek pokoušel získat byt v Brně. 
p.Vacek    - ano i ne. 
p.Kadlec se domnívá, že volynští Češi hledají záchytný bod. 
ing.Růžička- toto vyvolá negativní  ohlas mezi lidmi zařazenými v 
           pořadníku. 
J.Brabec   - hrozí nebezpečí, že bude rodina Sarojan deportována 
            do Arménie ? 
Dr.Poledňák- není si jistý, že může přijít o trvalé bydliště. 
ing.Fikar  - musí  mít  zaměstnání  a  musí  prokázat že  bydlí, 
           pokud nebydlí nedostane  zaměstnání, cizinecká policie 
           povoluje pobyt na dobu jednoho roku. 
V.Zejda    - je to návrh  přenesení problému  na MR,  a to  pouze 
           preferenčními body. 
Dr.Holman  - trvá na svém, MR musí odpovědnost vzít na sebe. 
J.Brabec   - je nutné posoudit z  jakého  důvodu k nám přišli zda 
           pro peníze nebo z důvodu jaderné havárie. 
p.Herman   - jaká  je pane  Brabec  vaše morálka,  pan  Vacek byl 
           na Ukrajině dokud  měl práci a až se  měl hůře, přišel 
           k nám. 
J.Brabec   - přirovnává situaci k roku 1948 a 1949 židé, atd. 
Dr.Poledňák- systém je  "šitý" na běžné místní  poměry a existuje 
           vrcholný orgán   MZ,  který  řeší   nesystémové  věci. 
           Odpovědnost musíme nést všichni. 
p.Vacek    - zdůvodnil, proč  se  stěhoval  až  nyní a  proč  sem 
           (zakládal umělec.sbor a je Čech). 
Dr.Holman  - domnívá se, že v Kuřimi je  více manželství, jejichž 
           bytová  je horší.  Solidarita  musí  být na  na prvním 
           místě,  ale  žádá  oba  žadatele  postavit před stejná 
           pravidla. 
Dr.Poledňák-  navrhuje, aby  protinávrh byl  chápán jako varianta 
           předkládaného  návrhu. (To  znamená  -  napřed  by  se 
           hlasovalo  o návrzích  MR a  nebudou-li schváleny, tak 
           o návrhu Dr.Holmana). 
Návrh  na usnesení  : 
MZ schvaluje  žádosti o přednostní pronájem obecního bytu 
a) Alexandr Vacek, tříčlenná  rodina volyňských Čechů z Ukrajiny, 
   oblasti postižené černobylskou havárií 
- pro 8. proti 4, zdrž.2 - návrh nepřijat 
b) Silvia Sarojan, čtyřčlenná  rodina z Arménie, váleční běženci, 
   od r. 93 v ČR 
Hlasováno o návrhu : pro 7, proti 2, zdrž.4 - návrh nepřijat 
Hlasováno o  variantě Dr.Holmana: 
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Návrh  na usnesení  : 
1146/96 -  MZ schvaluje změnu  v bytovém pořadníku  v případě, že 
bytová situace  žadatelů rodiny Alexandra Vacka  a Silvie Sarojan 
vyhoví aktuálním kritériím pořadníku 
Hlasováno o návrhu :  pro 14 - návrh přijat 
 
3. Změna a doplněk územně hospodářských zásad ÚPNSÚ Kuřim 
Materiál   předložil  městský   architekt  ing.arch.M.Hadlač,   k 
materiálu nebyly připomínky. 
Návrh  na usnesení  : 
1147/96  -  MZ  schvaluje  materiál  "Změna  a  doplněk  územních 
a hospodářských zásad  ÚPNSÚ Kuřim" jako  "Souborné stanovisko ke 
konceptu ÚPNSÚ Kuřim" 
Hlasováno o návrhu : pro 14 - návrh přijat 
 
4. Informace o výstavbě příjezdového koridoru do průmyslové zóny 
   "Záhoří do klínů" 
Na  jednání  byl  přítomen  Doc.ing.Ludvík  Novák  CSc., pověřený 
mandátní  smlouvou  inženýrsko - investorskou  činností  spojenou 
s organizací  výstavby  příjezdového  koridoru  do  výrobní  zóny 
"Záhoří do klínů". 
Doc.Novák -tři  investroři  (AMP, dc Blansko a  Blaschke)  chtějí 
           stavět v lokalitě, která  nebyla stavebně  připravena, 
           nezahrnoval  ji  ÚP  města.  To  se podařilo odstranit 
           elektrifikací  a  plynofikací,  telefonizace  probíhá, 
           vodovod a kanalizace byly připraveny, buduje se  pouze 
           prodloužení sítí. Problémem zůstává silniční  napojení 
           a  odtok  srážkových  vod.  Problém  zvýšení nákladů na 
           stavbu  komunikace  vznikl  zvednutím  a projektováním 
           mostu přes  Bělečský  potok, vynucené  Povodím  Moravy. 
           Vodovod a kanalizaci  firma Blaschke uhradí, majetkově 
           není  koridor  vypořádán,  Vojenské  stavby  staví "na 
           dobré slovo".  Neošetřených na stavbu  je prozatím cca 
           14 miliony. Z  toho 4-5 mil. bude za  pozemky, 0,5 - 1 
           mil. se získá na "chráničkách". Předložený materiál je 
           řešením, kterak výstavbu dokončit. 
p.Herman   -upozorňuje na pomoc města investorským firmám odkupem 
           pozemků  Kuřimi  od  města  Brna,  čímž  tyto ušetřily 
           několik milionů. 
Ing.Růžička- vedení AMP  si  je  tohoto vědomo,  ale je  to třeba 
           připomínat. 
Dr.Poledňák navrhuje  vzít informaci o výstavbě  na vědomí a žádá 
           finanční rozvahu o výstavbě. 
Ing.Fikar  -na čí mandát byla podepsána smlouva s AMP o provedení 
           výstavby komunikace  k AMP. Smlouva  o smlouvě budoucí 
           s  AMP, v  níž se  zavazuje město  vystavět příjezdovou 
           komunikaci,  je  podepsána  starostou.  Obává  se,  zda 
           nedošlo  ze  strany  starosty  k  překročení pravomoci 
           veřejného   činitele    (toto   zafinancování   nebylo 
           odsouhlaseno MZ). 
Ing.Růžička- bude došetřeno. 
Ing. Fikar - pozemky  byly  koupeny za 105,30  a prodávaly se  za 
           100,-. 
Dr.Holman -  možnosti města v  rozhodování by se  měly odvodit od 
           možnosti  rozpočtu.  Žádá   tajemníka,  aby  zpracoval 
           analýzu předpokládaných příjmů  pro  město  z činnosti 
           firem v průmyslové zóně. 
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Ing.Krupica se domnívá, že tento úkol je nad možnosti tajemníka. 
Dr.Holman  - je možné vycházet z odhadů. 
V.Zejda  navrhuje odložit  další jednání  na mimořádné  zasedání, 
           neboť před jednáním MZ měli zastupitelé jiné informace 
           o fin.částkách, které budou do komunikace vloženy. 
Dr.Poledňák- navrhuji  vložit peníze z  vyjmutí ze zeměděl. fondu 
           a jednat o zápočtu částek, větší možnosti město nemá. 
Doc.Novák se domnívá, že by  předložený soubor usnesení neměl být 
           brán  jako nepodložený  a je  třeba dát  někomu mandát 
           k tvrdému jednání s investory. Proto navrhuje schválit 
           alespoň některá usnesení. 
V 20:45 se dostavil na jednání ing.M.Janča. 
Široká  diskuze  k  financování  výstavby  a  mandátu  k  jednání 
           s investory. 
Dr.Holman  - starosta mandát má i bez schválení těchto usnesení. 
           Navrhuje  odsunutí jednání  na pondělí,  až bude hotov 
           ekonomický rozklad. 
Ing.Růžička-  předloženými usneseními  je shrnuto,  co je  nutné 
           v tuto chvíli udělat. 
Ing.Krupica  navrhuje  přizvat  právníka  a finančního odborníka, 
           kteří by se k problematice vyjádřili. 
Dr.Poledňák-  na  jednání  s  firmami  se  o zmíněné věcná pomoci 
           hovořilo, ale v rozumné  mezi. S otevřeným účtem ovšem 
           nesouhlasím. 
Ing.Fikar vyzývá  k přizvání právníků. 
Dr.Poledňák- v  této  chvíli  neusilujeme  o  vítězství v soudním 
           sporu, ale o dohodu ke společnému prospěchu. 
Doc.Novák  - já zastupuji AMP  v souladu  s městem,  nemám za cíl 
           poškozovat  město. 
           Souhlasí  se  sestavení   právnického  odborného  týmu 
           k zastupování města. 
Dr.Holman navrhuje přijetí usnesení: 
Návrh  na usnesení  : 
1148/96 -  MZ ukládá starostovi : 
-  přeložit do dalšího zasedání MZ právní výklad závazků města de 
   iure  vyplývající   z  navrhovaných  usnesení 
-  provést analýzu očekávaných výnosů  plynoucích obci z činnosti 
   firem  AMP, d.c.  a  Blaschke 
-  podat vysvětlující  stanovisko k závazkům ve smlouvách s AMP 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
ing.Němec navrhuje přijmout usnesení č. 7 /mat.č. 5a). 
Návrh  na usnesení  : 
1149/96  -  MZ  ukládá  starostovi  připravit  ke schválení návrh 
smluvního vztahu k finančnímu vypořádání stavby koridoru se všemi 
spoluinvestory 
Hlasováno návrhu : pro 14, zdrž.1 -  návrh přijat 
Krupica navrhuje  do příštího jednání přizvat  k jednání zástupce 
     Vojenských staveb. 
ing.Růžička - Vojen. stavby se zavázaly o zainvestování stavby. 
V 21:15 odchází z jednání Doc.Novák. 
 
5. Zpráva o stavu životního prostředí města 
Materiál zpracoval ing.J.Hamřík,bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1150/96 -  MZ bere na  vědomí zprávu o  stavu životního prostředí 
v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu :  pro 15 - návrh přijat 
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6. Výsledky letního provozu otevřeného bazénu v PA Kuřim 
Zhodnocení zpracoval vedoucí SPA p.J.Černý, bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1151/96 -  MZ bere na  vědomí přehled příjmů  a výdajů Plaveckého 
areálu Kuřim, Blanenská 1082 v měsících červenec - srpen 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - návrh přijat 
 
7. Zpráva o dodržování pořádku a zákonnosti ve městě 
Zprávu   zpracoval   strážník  Městské   policie  p.L.Čurda,  bez 
připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1152/96  -  MZ  bere  na   vědomí  zprávu  o  dodržování  pořádku 
a zákonnosti ve městě 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
8. Žádosti o příspěvek z Kulturního fondu 
Dne 4.10.96 se sešla komise pro výběrové řízení Fondu na podporu 
kulturní a  spolkové činnosti, aby projednala  žádosti, podané na 
MěÚ Kuřim. Její výsledky předložil Dr.Holman k odsouhlasení MZ. 
Dr.Holman -poznámka k žádosti  Římskokatolické farnosti a Orla o 
           o příspěvek na divadelní představení : 
           2.000 - 2.500  platí pro každé jedno představení. 
p.Herman  - připomínka ke stavbě klubovny Junáka. 
Návrh  na usnesení  : 
1153/96  - MZ  schvaluje příspěvky  z Fondu  na podporu  kulturní 
a spolkové činnosti dle doporučení výběrové komise 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
Návrh  na usnesení  : 
1154/96 -MZ schvaluje příspěvek z kulturního fondu : 
a) ZŠ Tyršova, návštěva družební školy v Rakousku ........5.000,- 
b) A.Kadlec, taneční večer Semilassanka a jazzový večer ..7.500,- 
c) Junák Kuřim - dveře a ZTI do klubovny ................21.900,- 
d) Knihovna Kuřim - stropní svítidla ................... 10.000,- 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - návrh přijat 
 
9. Různé 
Přehled čerpání  z Fondu na podporu  kulturní a spolkové činnosti 
předložil k informaci vedoucí FO p.Z.Kříž. 
Návrh  na usnesení  : 
1155/96  - MZ  bere na  vědomí čerpání  Fondu na podporu kulturní 
a spolkové činnosti 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
TJ SOKOL Kuřim 
- žádost o příspěvek 250.000,-Kč na velkou opravu Sokolovny. 
Bez připomínek. 
Návrh  na usnesení  : 
1156/96 - MZ schvaluje příspěvek 250.000,-Kč na další etapu oprav 
Sokolovny 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - návrh přijat 
 
SMK - žádost o  zvýšení příspěvku 
Ředitel  SMK  p.F.Mikš  se  obrátil  na  radu  města  s žádostí o 
odsouhlasení  zvýšení   příspěvku  na  pokrytí   dluhu  a  penále 
z r.1993  na  zdravotním  pojištění  zaměstnanců  SMK.  MR žádost 
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projednala  a  doporučila  MZ  k  odsouhlasení  s tím, že původně 
žádaná  částka  72.000,-  bude  snížena  o  12.000,-  ,  přebytek 
z dotací předchozího roku. 
Návrh  na usnesení  : 
1157/96 -  MZ schvaluje zvýšení příspěvku  SMK Kuřim o 60.000,-Kč 
z rozpočtu  města  k  pokrytí  dluhu  na  zdravotním pojištění od 
r.1993 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
Dotace ČSAD Tišnov 
Komise   dopravy  požadavek   ČSAD  projednala   a  doporučila  k 
odsouhlasení MZ. 
ing.Kotek -  všechny  linky  jsou  zahrnuty do  dotačního systému, 
            zajištění       nočního        autobusového     spoje 
            Brno-Podlesí-Tišnov zahrnut není. 
Dr.Poledňák - jedná se o určitý experiment. 
Návrh  na usnesení  : 
1158/96 - MZ schvaluje poskytnutí  finanční dotace ve výši 80.360 
,-Kč ČSAD Tišnov 
Návrh  na usnesení  : 
1159/96 - MZ schvaluje podepsání  smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov 
s.r.o.   na   přesměrování   spoje   č.44   linky   730960   přes 
Kuřim-Podlesí  s  výpovědní  lhůtou  1  měsíc  a  uhrazení ztráty 
dopravci tím vzniklé, která bude měsíčně vyúčtována 
Hlasováno pro obě usnesení současně  : pro 15 - návrhy přijaty 
 
Výsledky hospodaření města Kuřim za 1.pololetí 1996 
Vedoucí FO  p.Z.Kříž předložil k  projednání výsledky hospodaření 
Města Kuřimi za 1.pololetí 1996. 
K materiálu neměl nikdo z přítomných dotaz či připomínky. 
Návrh  na usnesení  : 
1160/96 - MZ bere na  vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za 
1. pololetí 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
Úprava ul Tyršova 
V zájmu zvýšení  bezpečnosti na ul.Tyršova  v prostorách před  ZŠ 
Tyršova odbor  výstavby vypracoval návrh řešení  a  předložil jej 
MZ k informaci. 
ing.Růžička - je to reakce na nehodovost na ul.Tyršova, provoz se 
            opatřením zpomalí. 
p.Herman    - v Brně-Bystrci  je  podobná  úprava  a  při snížené 
            viditelnosti   by  mohla   být  situace   z  hlediska 
            bezpečnosti ještě horší. 
ing.Růžička - retardér na této komunikaci není možný. 
K materiálu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Rekonstrukce ul.Podhoří  - NN, VO, TKR a telefon 
Pan J.Herman navrhuje rozdělit práce na rekonstrukci do etap tak, 
            aby nebylo Podhoří "odříznuto". 
Návrh  na usnesení  : 
1161/96  -  MZ  schvaluje   realizaci  společné  investiční  akce 
výstavby nových inženýrských sítí VO,  NN, TKR a telefonu v ulici 
Podhoří  pro rok  1996  a  současně schvaluje  dodavatele zemních 
prací (firmu KASSOS) 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
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Aktuální stav čerpání investičních prostředků 
Ústní interpelace Dr.Holmana : 
- žádám zpracování přehledu schválených investičních akcí ve výši 
sjednání a skutečný výsledek  čerpání, výsledky výběrových řízení 
až 4-5 let zpět s doplňujícími údaji. 
ing.Veselý  -  co  prošlo  výběrový  řízením,  bylo poskytnuto MR 
            a následně MZ k informaci. 
Návrh  na usnesení  : 
1162/96-  MZ bere  na vědomí  aktuální stav  čerpání investičních 
prostředků města 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
Dr.Poledňák  krátce pohovořil  k vývoji  úložek města  a výhodách 
kontokorentního úvěru (krátká debata k termínovaným účtům). 
 
Koncept politiky bydlení 
Koncept  politiky  bydlení  předložil  Dr.Poledňák  k informaci a 
prostudování.  K projednání  bude předložen  na následném jednání 
městské rady a zastupitelstva. 
 
Dr.Poledňák  předkládá MZ  návrh umožnit  před senátními  volbami 
vstup do  kabelové televize kandidátům za  kuřimský region. Vstup 
by platili sami kandidáti. 
Návrh  na usnesení  : 
1163/96 -  MZ umožní vystoupení kandidátům  do senátních voleb za 
příslušný  volební obvod  v kabelové  televizi Kuřim  v max.délce 
trvání  10 minut,  za předpokladu,  že to  umožňuje  zákon 
Hlasováno o návrhu : pro 15 - návrh přijat 
 
Dále vyzval MZ k znovuprojednání materiálu č.2 - seznamu žadatelů 
o prodej bytů, kteří z různých  důvodů žádají o prodloužení lhůty 
k zaplacení kupní ceny bytu. 
Hlasování o návratu k mat. č.2 - pro většina 
Návrh  na usnesení  : 
1164/96  - MZ  akceptuje žádosti  odkladu platby  za byt pouze do 
31.3.1997  s tím,  že dlužná  částka bude  od 1.1.1997 úročena 1% 
měsíčně 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.6 - návrh přijat 
 
Ing.Růžička - návrhy : 
- Dle §  53 zákona o  obcích předložil MZ  návrh pozastavit výkon 
usnesení  MR  č.34/94,  99/95  (schválení ing.Marka, J.Vozdeckého 
a P.Vodky stálými hosty MR ve  funkci poradců), neboť se domnívá, 
že  tyto jsou  v rozporu   s §  44, odst.6,zákona  č.367/1990 Sb. 
O obcích. 
Návrh na usnesení : MZ ruší  usnesení MR č.99/95 a téhož usnesení 
týkající se ing.J.Marka 
Hlasováno o návrhu : pro 6, proti 8, zdrž.1 - návrh nechválen 
 
- Dále navrhuje pozastavení  usn. MR č.231/96 : MR  stanoví dle § 
52,  odst.4   zákona  367/90  Sb.:úkoly   starosty  v  samostatné 
působnosti  města plní  stejně tak  jako jeho  zástupce i  v době 
přítomnosti starosty. 
ing.Růžička - připomínkuje podpisy Dr.Poledňáka  pod smlouvami o 
            půjčkách pro půdní vestavby. 
Dr.Poledňák - všechny smlouvy jsou k dispozici členům MR. Za této 
           situace doporučuji dobrou  kontrolu smluv uzavřených s 
           AMP podepsaných panem starostou. 
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Ing.Růžička  trvá na  zrušení usnesení  231/96 -  stav by měl být 
           právně narovnán. Pokud nebude schválen MZ, žádost bude 
           postoupena na OKÚ. 
Návrh  na usnesení  : 
MZ ruší usnesení MR 321/96 
Hlasováno o návrhu : pro 6, proti 8 , zdrž.1 - návrh neschválen 
 
Paní  Múčková  připomínkuje: 
     - zastávku  autobusu (linka 12.00 z  Brna) u ZŠ Jungmannova. 
       Domnívá se, že je ohrožena bezpečnost dětí. 
     - obává se zamrznutí vody na Podlesí 
ing.Růžička - do konce října bude provedena kolaudace zařízení na 
       čištění a následně bude provedena izolace. 
 
MUDr.Klírová - kdy bude dokončena investice  na ulici Kout? 
ing.Veselý   - v roce 1997 
 
 
Starosta  vyzval   návrhovou  komisi  k   rekapitulaci  přijatých 
usnesení. 
 
1134/96 - MZ  odkládá   projednání  pronájmu  restaurace  Sport v 
areálu PA v Kuřimi na mimořádné zasedání MZ dne 21.10.96 
 
1135/96 - MZ schvaluje  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  (součástí 
smlouvy bude i inflační doložka) 
 
1136/96 - MZ schvaluje  pronájem části  pozemku parc.č. 1594 k.ú. 

Kuřim ve výměře 66 m2  p.Ludmile Frankové, Kuřim, Jungmannova 872 
za cenu 1,60 Kč/m2/rok 
 
1137/96 - MZ  schvaluje  záměr  města   pronajmout   pozemek  pod 
stavbou  mycí a  nájezdové rampy  v areálu  garáží Na  Zahrádkách 
Autoklubu Kuřim za symbolické nájemné 1,-Kč/rok 
 
1138/96 - MZ  zamítá   žádost  paní   Renaty   Dvořákové,  Kuřim, 
Wolkerova 947 o přednostní pronájem obecního bytu 
 
1139/96 - MZ zamítá žádost paní Anny Peňázové, Kuřim, Na Loučkách 
1206 o výměnu třípokojového obecního bytu za dva obecní byty menší 
 
1140/96 - MZ  schvaluje  snížení   výše  nájemného   MDDM  Kuřim, 
Legionářská 338 za pronájem Dělnického domu  na částku 1,-Kč/rok 
 
1141/96 - MZ neschvaluje   odkoupení   obecního  bytu   č.27, ul. 
Nádražní 1260 v Kuřimi paní Zdeňkou Dohnalovou 
 
1142/96 - MZ schvaluje odprodej bytů města ve II.etapě žadatelům 
dle celkového  seznamu bez vyjímek.  Podmínkou prodeje je  úhrada 
případných dluhů 
 
1143/96 - MZ schvaluje  doplnění  seznamu žadatelů  o koupi bytů 
o dalších 5 žadatelů dle přílohy (2A) 
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1144/96 - MZ schvaluje pro výpočet ceny bytu změnu kategorie bytu 
pro  manž.Přikrylovi, Kuřim, Bezručova   1109,  manž.  Dvořákovi, 
Kuřim, Bezručova 1115 a paní Boženu Odehnalovou, Kuřim, Bezručova 
1104 z I. na II. kategorii 
 
1145/96 - MZ schvaluje  prodloužení  termínu  kolaudace  hlavního 
řádu  inženýrských sítí  (dle schválené  projektové dokumentace), 
který  je  součástí  realizace  výstavy  podnikatelských  domů na 
nám.1.května  v Kuřimi  o jeden měsíc, tj. do 30.06.1997 
 
1146/96 - MZ schvaluje  změnu  v bytovém pořadníku  v případě, že 
bytová situace  žadatelů rodiny Alexandra Vacka  a Silvie Sarojan 
vyhoví aktuálním kritériím pořadníku 
 
1147/96 - MZ schvaluje  materiál  "Změna  a  doplněk   územních a 
hospodářských  zásad  ÚPNSÚ Kuřim"  jako  "Souborné stanovisko ke 
konceptu ÚPNSÚ Kuřim" 
 
1148/96 - MZ ukládá  starostovi : 
- přeložit do příštího zasedání MZ právní výklad závazků města de 
  iure  vyplývající   z  navrhovaných  usnesení 
- provést analýzu  očekávaných výnosů plynoucích  obci z činnosti 
  firem AMP s.r.o.,  dc s.r.o. a Blaschke  s.r.o 
- podat  vysvětlující stanovisko  k závazkům  ve smlouvách  s AMP 
  Czech s.r.o. 
 
1149/96 - MZ  ukládá  starostovi  připravit  ke  schválení  návrh 
smluvního vztahu k finančnímu vypořádání stavby koridoru se všemi 
spoluinvestory 
 
1150/96 - MZ bere na vědomí  zprávu  o  stavu životního prostředí 
v Kuřimi 
 
1151/96 - MZ bere na  vědomí  přehled příjmů  a výdajů Plaveckého 
areálu Kuřim, Blanenská 1082 v měsících červenec - srpen 
 
1152/96 - MZ  bere  na   vědomí   zprávu  o  dodržování  pořádku 
a zákonnosti ve městě 
 
1153/96 - MZ  schvaluje příspěvky  z Fondu  na podporu  kulturní 
a spolkové činnosti dle doporučení výběrové komise 
 
1154/96 - MZ schvaluje příspěvek z kulturního fondu : 
a) ZŠ Tyršova, návštěva družební školy v Rakousku ........5.000,- 
b) A.Kadlec, taneční večer Semilassanka a jazzový večer ..7.500,- 
c) Junák Kuřim - dveře a ZTI do klubovny ................21.900,- 
d) Knihovna Kuřim - stropní svítidla ................... 10.000,- 
 
1155/96 - MZ bere na vědomí  čerpání  Fondu  na podporu kulturní 
a spolkové činnosti 
 
1156/96 - MZ schvaluje příspěvek 250.000,-Kč na další etapu oprav 
Sokolovny 
 
1157/96 - MZ schvaluje zvýšení  příspěvku  SMK Kuřim o 60.000,-Kč 
z rozpočtu  města  k  pokrytí  dluhu  na  zdravotním pojištění z 
r.1993 
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1158/96 - MZ schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši 80.360,-Kč 
ČSAD Tišnov 
 
1159/96 - MZ schvaluje podepsání  smlouvy s dopravcem ČSAD Tišnov 
s.r.o.   na   přesměrování   spoje   č.44   linky   730960   přes 
Kuřim-Podlesí  s  výpovědní  lhůtou  1  měsíc  a  uhrazení ztráty 
dopravci tím vzniklé, která bude měsíčně vyúčtována 
 
1160/96 - MZ bere na  vědomí výsledky hospodaření města Kuřimi za 
1. pololetí 1996 
 
1161/96 - MZ schvaluje   realizaci   společné   investiční   akce 
výstavby nových inženýrských sítí VO,  NN, TKR a telefonu v ulici 
Podhoří  pro rok  1996  a  současně schvaluje  dodavatele zemních 
prací (firmu KASOS) 
 
1162/96 - MZ bere na vědomí  aktuální  stav  čerpání investičních 
prostředků města 
 
1163/96 - MZ umožní  vystoupení kandidátům  do senátních voleb za 
příslušný  volební obvod  v kabelové  televizi Kuřim  v max.délce 
trvání  10 minut,  za předpokladu,  že to  umožňuje zákon 
 
1164/96 - MZ akceptuje  odklad  platby za byt  pouze do 31.3.1997 
s tím, že dlužná částka bude od 1.1.1997 úročena 1% měsíčně 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení : pro 15 
 
Starosta ukončil jednání Městského  zastupitelstva Kuřimi v 10:30 
hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                           starosta 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Stražovská 
V Kuřimi 14.10.1996 
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                    S E Z N A M   P Ř Í L O H 
 
 
1.  Majetkoprávní úkony 
1a) Majetkoprávní úkony - dodatek 
1b) Pronájem restaurace Sport 
1c) Majetkoprávní úkony - 2.dodatek 
2.  Prodej bytů - II.etapa 
2a) Dodateční zájemci o odprodej obec.bytu 
3.  Prodej městských bytů - návrh starosty 
4.  Změna a doplněk ÚHZ 
5   Příjezdový koridor průmyslové zóny "Záhoří do klínů" 
5a) Návrhy usnesení pro mat.5) 
6.  Stav ŽP 
7.  Zhodnocení provozu otevřeného koupaliště 06.-08.1996 
8.  Zpráva o dodržování pořádku a zákonnosti 
9.  Doporučení komise pro KF 
9a) Čerpání KF 
10. Žádost o příspěvek TJ SOKOL Kuřim 
11. SMK - žádost o zvýšení příspěvku 
12. Dotace ČSAD Tišnov 
13. Výsledky hospodaření města za 1.pololetí 
14. Žádosti o přednostní pronájem bytu 
15. Úprava ul.Tyršova 
16. Rekonstrukce ul.Podhoří 
17. Stav čerpání investičních prostředků 
18. Autoklub Kuřim - žádost o pronájem pozemku 
19  Koncepce politiky bydlení Dr.Poledňáka 
20. Termínované vklady města za r.1996 
21. Návrhy starosty na zrušení usnesení MR 34/94, 99/95 a 231/96 
22. Usnesení návrhové komise 
23. Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
 
 
 Ing.Jiří MAREK                              Vladislav ZEJDA 
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