
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                      Z Á P I S  č. 07/96 
 
    z mimořádného zasedání MZ Kuřimi konaného dne 21.10.1996 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni : ing.arch.V.Růžička,   RNDr.I.Poledňák   J.Herman, 
           PaedDr.D.Holman,    ing.arch.M.Janča,   ing.A.Jarůšek, 
           MUDr.Z.Klírová,  H.Krejčí,  ing.M.Krupica ing.J.Marek, 
           K.Múčková,    ing.J.Němec,    ing.H.Novotná   V.Zejda, 
           Mgr.J.Zorník 
Omluveni : J.Kobzinek, MUDr.M.Dvořáčková - přítomno 14 členů MZ. 
Hosté    : ing.F.Veselý - tajemník, Doc.J.Novák CSc. 
 
Starosta zahájil jednání mimořádného jednání MZ v 17.10 hodin. 
Za  ověřovatele   zápisu    byli   navrženi    Jan   Herman   a 
    ing.arch.Miroslav Janča. 
     Hlasováno o návrhu : pro 14 
Do návrhové komise navrženi ing.H.Novotná a ing.M.Krupica. 
     Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
 

Program : 
 
1.  Výběrové řízení  na pronájem restaurace SPORT 
2.  Výstavba příjezdového  koridoru do  lokality průmyslové  zóny 
    "Záhoří do klínů" 
3.  Různé 
 
Hlasováno o programu : pro 14 
 
1. Výběrové řízení  na pronájem restaurace SPORT 
     Městská  rada Kuřimi  usnesením č.360/96  vyhlásila výběrové 
řízení  na pronájem  restaurace Sport  v areálu  PA v  Kuřimi. Po 
zveřejnění záměru bylo v zákonné  lhůtě podáno na MěÚ 15 nabídek. 
Jedinou  podmínkou  pronájmu   restaurace  bylo   dodržení  min. 
stávajících podmínek pronájmu. Všichni  členové MZ byli seznámeni 
s nabídkami jednotlivých  zájemců včetně doplňujících  údajů, viz 
tabulka mat.č.2. 
     Členům  MZ  byly  k   hlasování  rozdány  hlasovací  lístky, 
na  nichž každý  člen MZ   anonymně označí  dle svého  názoru pět 
nejvhodnějších kandidátů. 
 
Výsledek tajného hlasování : 
1. Roman Krejčí, Úprkova 11, Brno - získal 11 hlasů 
2. Milan Brychta, Na Bitýškách 647, V.Bitýška  - získal 8 hlasů 
 
Hlasování  mezi p.R.Krejčím  a M.Brychtou,  dvěma nejúspěšnějšími 
uchazeči z prvního hlasování : 
Pro pana Romana Krejčího  jako budoucího nájemce restaurace SPORT 
veřejně hlasovalo 10 členů MZ, 4 se zdrželi. 
 
K podmínkám pronájmu : 
Dr.Poledňák navrhuje pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtu 
           2 roky (bez udání důvodu). 
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p.Herman s  návrhem souhlasí s  tím, že bude  do NS zahrnuta  1/2 
           roční zkušební lhůta. 
Návrh na usnesení: 
1165/96 -  MZ schvaluje pronájem  restaurace SPORT v  areálu PA v 
Kuřimi panu  Romanu Krejčímu, bytem Brno,  Úprkova 11 za podmínek 
doložených v žádosti,  se zkušební lhůtou 6 měsíců  a pak na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky 
Hlasováno o návrhu : pro 10, zdrž.4 - návrh přijat 
 
2.  Výstavba příjezdového  koridoru do  lokality průmyslové  zóny 
    "Záhoří do klínů" 
Ing.V.Růžička k rozboru nákladů výstavby komunikace : 
           Odečitatelné položky jsou oprávněné a bude třeba najít 
           kompromisní  řešení.  Do  celkové  částky  zbývá část, 
           která  není zahrnuta  do rozpočtu  města a  bude třeba 
           hledat, kolik je možné z rozpočtu uvolnit a kolik jsou 
           ochotny   dát  firmy   (zmiňuje   možnost  nabídnout 
           zainteresovaným  firmám 2,5  roku  daňových prázdnin). 
           Firma AMP je ochotna jednat. 
Ing.Krupica - uskutečnilo se jednání s firmou Blaschke ? 
Ing.Růžička   -  ano,   bylo  důrazně   na  konkrétních   číslech 
           vysvětleno,   že  celé   území  bylo   jejich  vstupem 
           ovlivněno.  Jsou  ochotni  jednat  a   podílet  se  na 
           investici. Měla by se podílet i firma Walter, která má 
           na regulaci toku Kuřimky rovněž podíl. 
p.Herman   - vzhledem k tíživé časové situaci navrhuje svolání MZ 
           v případě důležitých rozhodnutí. 
Usnesením   č.1148  městské   zastupitelstvo  uložilo  starostovi 
           předložit  na  dnešní  mimořádné  jednání vysvětlující 
           stanovisko k  závazkům ke smlouvám s  firmou AMP Czech 
           s.r.o  a analýzu  očekávaných výnosů  obci z  činnosti 
           firem AMP Czech  a Blaschke  : 
Ing.Fikar - připomínkuje vyjádření vedoucího SO p.Kuby ke Smlouvě 
           o budoucí kupní smlouvě mezi  Městem Kuřim a AMP Czech 
           a ptá se starosty, kde dostal oprávnění k podpisu této 
           smlouvy.  Trvá  na   stanovisku,  že  byla  překročena 
           pravomoc  veřejného  činitele  a  dále  upozorňuje  na 
           rozdíl  ceny  pozemku  při  výkupu  od  MMB  a prodeji 
           pozemků (105, - a 100,-) firmě AMP. Souhlasí s návrhem 
           Dr.Poledňáka,  aby MZ  rozhodlo o  dalším postupu  při 
           jednání  s   firmami,  dokud  nebude   jasné  "kdo  co 
           zaplatí". 
Ing.Růžička - pokud nevybudujeme  silnici, AMP nám nezaplatí. Ale 
           my ji vybudovat chceme. 
Ing.Fikar  - MZ odsouhlasilo investici  2,5 mil.Kč a  zavázalo se 
           pomocí, ale ničím jiným. 
Dr.Poledňák-  pokud  bude  něco  nového  v  jednání, bude svoláno 
           jednání MZ. Doc.Novák by  měl informovat investory, že 
           mandát  k  rozhodnutí  o  tak  vysoké  částce má pouze 
           městské zastupitelstvo. 
Doc.Novák  -  domnívám  se,  že  nikým  prozatím nebyl překročena 
           kompetence. Vojenské stavby se  snaží uvést do provozu 
           komunikaci tak, jak bylo slíbeno. 
 
V 17:30  hod. se  na jednání  dostavil Dr.Holman  - přítomno  15 
členů MZ. 
Návrh usnesení předložený Dr.Poledňákem. 
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Návrh na usnesení 
1166 - MZ vítá a  podporuje investiční aktivity v lokalitě Záhoří 
do  klínů a  sděluje všem  zainteressovým stranám této lokality: 
a) MZ  si vyhrazuje před podpisem  nejprve předložit k projednání 
veškeré  smluvní  vztahy,  které  váží  město  Kuřim ke zmíněným 
stranám 
b) MZ  vyhrazuje do působnosti městské  rady veškeré další úkony, 
vyjádření a stanoviska města k lokalitě Záhoří do klínů 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 - návrh schválen 
 
3. Různé 
Koncepce politiky bydlení - prodej bytů 
Dr.Poledňák  -  na  jednání   MZ  byl  odsouhlasen  prodej  dvěma 
           nájemcům  (p.Mikuschová  se  synem  a p.Orátor), kteří 
           neužívají  byt  v  souladu  s  nájemní smlouvou. Proto 
           předkládá  návrh  na  doplnění  usnesení MZ č.1142/96, 
           kterým by byl prodej bytu jmenovaným pozastaven. 
Dr.Holman - MZ by nemělo suplovat  činnost MěÚ. Domnívá se, že ve 
           věci by měl rozhodnout soud. 
Dr.Poledňák- je to komplikované,  město podalo několik žádostí na 
           vyklizení  bytu, ale  nalezení argumentů  pro soud  je 
           obtížné. 
Návrh na usnesení 
1167/96 - MZ schvaluje změnu a doplnění usnesení č.1142/96 takto: 
Až do odvolání  jsou vyňaty z prodeje bytové  jednotky č.829/2 a 
1260/29 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž. 3 - návrh schválen 
 
 
Informace Dr.Poledňáka: 
- Město stáhlo žalobu na vyklizení bytu manželům Číhalovým. Pokud 
           budou  mít  zájem  o  koupi  bytu,  bude jim prodán za 
           běžnou cenu - bez přirážky. 
 
- Manželé   Sarojanovi   vyhoví   bodovému   ohodnocení  bytového 
     pořadníku,  rodina  p.Vacka  zařazení  do  pořadníku bodovým 
     ohodnocením nevyhoví. 
p.Herman   - dostali ti, co ubytovali rodinu Sarojan státní dotaci 
           80.000,-Kč ? 
Dr.Poledňák- ne, na Ukrajinu se tato dotace nevztahuje. 
 
 
Starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení přijatých usnesení : 
 
1165/96 -  MZ schvaluje pronájem  restaurace SPORT v  areálu PA v 
Kuřimi panu  Romanu Krejčímu, bytem Brno,  Úprkova 11 za podmínek 
doložených v žádosti,  se zkušební lhůtou 6 měsíců  a pak na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 2 roky 
 
1166 - MZ vítá a  podporuje investiční aktivity v lokalitě Záhoří 
do  klínů a  sděluje všem  zainteresovým stranám této lokality: 
a) MZ  si vyhrazuje před podpisem  nejprve předložit k projednání 
veškeré  smluvní  vztahy,  které  váží  město  Kuřim ke zmíněným 
stranám 
b) MZ  vyhrazuje do působnosti městské  rady veškeré další úkony, 
vyjádření a stanoviska města k lokalitě Záhoří do klínů 
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1167/96 - MZ schvaluje změnu a doplnění usnesení č.1142/96 takto: 
Až do odvolání  jsou vyňaty z prodeje bytové  jednotky č.829/2 a 
1260/29 
 
Hlasováno o úplnosti usnesení - pro  všichni přítomní. 
 
Starosta ukončil jednání v 18:10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Ing.arch .Vladislav Růžička 
                                              starosta 
 
 
 
V Kuřimi dne 21.10.1996 
Zapsala Stražovská 
 
 
 
 
                          Seznam příloh 
 
 
1. Pronájem restaurace Sport-návrh postupu a dodatky k žádostem 
2. Pronájem restaurace Sport - vyplněné hlasovací lístky 
3. Neupotřebené hlasovací lístky 
4. Analýza očekávaných přínosů městu  Kuřim z činnosti firem AMP, 
   Blaschke a d.c.Blansko 
5. Stanovisko  starosty k usnesení č.1148,  přijatá usnesení MR a 
   MZ  k příjezdovému  koridoru  "Záhoří  do  klínů"  a posouzení 
   smlouvy  o bud. kupní smlouvě  vedoucím SO 
6. Návrhy  usnesení Dr.Poledňáka k investiční  činnosti v "Záhoří 
   do klínů" 
7. Koncepce politiky bydlení v praxi 
8. Usnesení návrhové komise 
9. Prezenční listina 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Ověřovatelé 
 
 
 
 
 
Ing.arch.Miroslav JANČA                          Jan HERMAN 
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