
M ě s t o   K U Ř I M 
 

                Z Á P I S   č. 08/96 
 
          ze zasedání MZ Kuřimi konaného dne 18.11.1996 
           v obřadní síni  MěÚ Kuřim, Jungmannova 968 

----------------------------------------------------------------- 
Přítomni :   ing.arch.V.Růžička, RNDr.I.Poledňák, MUDr.M.Dvořáčková 
             J.Herman, PaedDr.D.Holman, ing.arch.M.Janča, 
             ing.A.Jarůšek, MUDr.Z.Klírová,  ing.J.Marek, 
             K.Múčková, ing.H.Novotná, V.Zejda, Mgr.J.Zorník, 
             ing.M.Krupica, ing.J.Němec 
             ing.F.Veselý - tajemník 
 
Omluveni :   J.Kobzinek, H.Krejčí 
 
Starosta  zahájil jednání  MZ v  17.05 hodin,  úvodem přítomno 13 
     členů MZ. 
Za ověřovatele zápisu navhl PaedDr.D.Holmana a Mgr.J.Zorníka: 
     Hlasováno o návrhu : pro 13 
Do návrhové komise navrženi MUDr.Z.Klírová a K.Múčková: 
     Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.1 
 
Zápis z předchozího jednání MZ byl ověřen bez připomínek. 
 
 

Program : 1) Majetkoprávní úkony 
                 2) Bytová  výstavba v r.1997 
                 3) Koncepce politiky bydlení 
                 4) Návrh plánu  projektové a investiční výstavby 
                    v r.1997 
                 5) Různé 
 
Hlasováno o návrhu programu : pro 13 
 
1) MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY 
 
- Majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 3276 k.ú. Kuřim - hřiště 
  Podlesí 
S poukazem  na usn.  MR č.  416/94 z  24.10.1994 byl  SO objednán 
geom. plán pro majetkoprávní vypořádání pozemku parc.č. 3276 k.ú. 
Kuřim  (hřiště   Podlesí).  Po  zaměření  skutečného stavu a  dle 
zpracovaného GP je třeba vykoupit od vlastníka Města Brna pozemek 
dle PK č. 533 k.ú. Lelekovice o výměře  119 m2 a  PK  č. 532 k.ú. 
Lelekovice o celkové výměře 1247  m2 (díl "a" ve výměře 1229 m2 - 
hřiště,ost.plocha  a dále  z PK  č. 532  k.ú. Lelekovice  18 m2 - 
garáž, zast.plocha). 
MR usn. č. 414/96 z 22.10.96 doporučila MZ schválit výkup pozemků 
od vlastníka t.j. Města Brna. 
Návrh na usnesení : 
1168/96 - MZ  schvaluje výkup pozemků od Města  Brna a to parcely 
ve  zjednodušené evidenci  - původ  poz.katastr -  jiné KÚ, číslo 
533  k.ú.Lelekovice o  výměře 119  m2- ost.pl.  a číslo  532 k.ú. 
Lelekovice  o výměře  1247 -  ost.pl. m2  za cenu  dle znaleckého 
posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
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V 17:07 se na jednání  dostavila MUDr.M.Dvořáčkové - přítomno 14 
členů MZ. 
 
- Malášek  Miroslav, nám.l.května 69 -  odprodej pozemku parc.č. 
  3277 k.ú. Kuřim k výstavbě rodinného domu 
Jedná se  o pozemek pod hřištěm  na Podlesí, který je  v současné 
době  (NS  19/96)  pronajat  na  dobu  neurčitou  s  6-ti měsíční 
výpovědní  lhůtou   TJ  Slovan  Podlesí,   za  účelem  dobudování 
sportovního  hřiště. 
     Městský   architekt,  komise   výstavby  a   odbor  výstavby 
doporučují plochu ponechat jako rezervu pro rekreační a sportovní 
aktivity, doplněné plochou zeleně. 
Přes uvedená záporná  stanoviska  MR  usn.  č.  413/96 z 22.10.96 
doporučila MZ  schválit záměr odprodat pozemek  parc.č. 3277 k.ú. 
Kuřim nejvyšší nabídce. 
Diskuse: 
Dr.Poledňák objasnil  stanovisko MR schválit stavbu  RD - pozemek 
     je  neudržován, nenavazuje  na přilehlé  hřiště, k  občanské 
     vybavenosti polohou nevhodný. 
K.Múčková se  přiklání k názoru  komise výstavby. 
Ing.Malý (zástupce Slovanu Podlesí)  - hodláme pozemek spravovat, 
           s pronájmem na stavbu RD nesouhlasíme. 
Dr.Poledňák - kdy bude pozemek uveden do pořádku ? 
Ing.Malý    - po  majetkovém vypořádání  s MM Brna. Stavbou RD by 
              se znehodnotilo již postavené hřiště. 
Návrh na usnesení : 
1169/96 - MZ  neschvaluje záměr na odprodej části  (dle nového GP 
- po zaměření  tenisových kurtů) pozemku parc.č.  3277 k.ú. Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 13 
 
-  Josef Michl  MOTORSPORT, Brno,  Jabloňová 29 - 
nabízí městu  Kuřim jako dar nově  vybudovanou přeložku veřejného 
vodovodního řadu DN 150 na ulici Nádražní v Kuřimi. Přeložka vod. 
řadu byla vyvolána výstavbou  autosalonu na pozemku parc.č. 399/5 
k.ú. Kuřim. 
MR svým usn. č. 416/96 doporučila MZ schválit darovací smlouvu. 
Bez připomínky. 
Návrh na  usnesení : 
1170/96  -  MZ  schvaluje  darovací  smlouvu,  kterou Josef Michl 
MOTORSPORT,  se  sídlem  Brno,  Jabloňová  29  daruje městu Kuřim 
přeložku  veřejného vodovodního  řadu  DN  150 na  ulici Nádražní 
v Kuřimi délky 36 m, v hodnotě 195.373,- Kč 
Hlasováno o návrhu : pro  13 
 
- SPAR MORAVA  s.r.o. - odprodej zastavěné  části pozemku parc.č. 
  399/2 o výměře cca 2106 m2 

Dle usn. MR č. 391/96 z 24.9.1996 byl po dobu 30-ti dnů zveřejněn 
záměr na adresný odprodej části  pozemku parc.č. 399/2 k.ú. Kuřim 
s výměrou  dle  nového  GP  pod  prodejnou  čp.  1263 ul. Tyršova 
stávajícímu vlastníku prodejny za cenu 500,- Kč/m2. V případě, že 
tento koupi  odmítne, nebo nezaplatí kupní  cenu a neuzavře kupní 
smlouvu ani  do 30 dnů od  výzvy města Kuřimi k  jejímu uzavření, 
navrhuje  SO   adresný  odprodej  předmětného   pozemku  obchodní 
společnosti SPAR-Morava s.r.o. 
Ve 30-ti denní lhůtě zaslal pan  Roman  Pokorný, jediný společník 
firmy Karlen s.r.o. správnímu odboru dopis, ve kterém sděluje, že 
veškerá jednání  je třeba vést přes  realitní kancelář Ing.Jiřího 
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Pelánka, což tak SO činí. 
Diskuse: 
p.Herman upozorňuje na skutečnost, že je v současné době prodejna 
           v prodeji  a  navrhuje  počkat  s  prodejem pozemku na 
           nového majitele. 
P.Kuba, vedoucí SO - návrh  usnesení  odpovídá  tomu, aby pozemek 
           i stavba měla jednoho majitele. 
J.Herman podává protinávrh -  prodat pozemek současnému vlastníku 
           budovy. 
Ing.Novotná navrhuje  prodat pozemek firmě SPAR  v případě, že se 
           stane majitelem objektu. 
V rozsáhlé diskusi p.Zejda navrhuje uzavřít s firmou SPAR smlouvu 
           o budoucí kupní smlouvě na odprodej pozemku. 
J.Herman  bere zpět  svůj protinávrh  v případě,  že bude  přijat 
     návrh p.Zejdy. 
Návrh na  usnesení : 
1171/96 - MZ schvaluje odprodej  části pozemku parc.č. 399/2 k.ú. 
Kuřim s výměrou dle nového GP pod prodejnou čp. 1263, ul. Tyršova 
stávajícímu vlastníku prodejny za cenu 500,- Kč/m2. V případě, že 
tento koupi  odmítne, nebo nezaplatí kupní  cenu a neuzavře kupní 
smlouvu ani do 30-ti dnů od výzvy města Kuřimi k jejímu uzavření, 
schvaluje MZ uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odprodej 

pozemku obchodní společnosti SPAR-MORAVA  s.r.o. za cenu 500,-/m2 
za předpokladu, že se stane vlastníkem budovy 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
- Pronájem pozemku parc.č. 2259/5 k.ú. Kuřim Autoklubu Kuřim 
Dle GP zak.č.  917-69/95 z 15.5.1995 se jedná  o pozemek parc.č. 
2259/5 k.ú. Kuřim ve výměře 257 m2 - mycí rampa, ost.plocha. 
Usn. MZ  č. 1137/96 byl  schválen záměr města  pronajmout pozemek 
pod  stavbou mycí  rampy a   nájezdové rampy  v areálu  garáží Na 
zahrádkách  v Kuřimi  AUTOKLUBU Kuřim  za symbolické  nájemné 1,- 
Kč/rok. 
Návrh na usnesení : 
1172/96 - MZ schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2259/5 k.ú. Kuřim 

o výměře 257 m2 AUTOKLUBU Kuřim za symbolické nájemné 1,- Kč/rok 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
V 17:40 se na jednání dostavil ing.Jarůšek - přítomno 15 členů MZ. 
 
-  Světlík  x  Unger,   detektivní  a  hlídací  agentura,  LARN - 
   středisko Tišnov - žádost o pronájem l místnosti v objektu MěÚ 
Shora uvedená firma požádala o pronájem l místnosti v objektu MěÚ 
Kuřim,  která by  sloužila jako  stanoviště pracovníka  centrální 
ochrany.  Jedná   se  o  místnost   ve  II.poschodí  budovy   MěÚ 
s telefonem. 
Diskuse: 
Dr.Poledňák -  záměr   nebyl   předjednán   na  MR,   nesouhlasí 
           s přítomností bezpečnostních složek na MěÚ. 
Ing.Veselý -  obrátila se na mě  firma LARN s dotazem  o možnosti 
     získání pronájmu místnosti na MěÚ. 
     Domnívá se, že firma by svojí přítomností "hlídala" i objekt 
     úřadu, ve  kterém bude instalována  nová výpočetní technika. 
     Ve věci výši pronájmu - navrhuje cenu smluvní. 
p.Simandl  /zástupce firmy  LARN) -  v budově  MěÚ pult centrální 
     ochrany  nebude instalován,  v pronajaté  místnosti by  byla 
     služba  pomocí  vysílačky  spojená  s  centrálou  v  Tišnově 
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a odtud by  vyjížděla případům. Pracovník  bezpečnostní služby by 
se v  objektu zdržovala v době  od 18.00 - 6.00  hodin. V případě 
pronájmu  místnosti v  objektu MěÚ  Kuřim by  byla firma  ochotna 
napojit a hlídat objekty škol zdarma. 
Dr.Holman se  domnívá, že uzavření nájemní  smlouvy na pronájem 1 
     místnosti v budově MěÚ by bylo pro město výhodné. 
Návrh na usnesení  : 
1173/96  -  MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem místnosti 
v objektu MěÚ Kuřim, Jungmannova 968  firmě Světlík a Unger, LARN 
Brno s.r.o., Brno, Všetičkova 31 za cenu : 
                             * nájemné 190,- Kč/m2/rok s koef. II 
                             * služby 670 Kč/m2/rok 
Od  1.1.1997  do  doby   uzavření  nájemní  smlouvy  souhlasí  MZ 
s úplatnou zápůjčkou. 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 
 
-  H-SYSTEM, a.s.  BRNO, Česká 12 - žádost  o odprodej pozemku PK 
   číslo 2074 k.ú. Kuřim o výměře 1327 m2 

Jedná  se  o  pozemek  v  lokalitě  "Za  sv.  Janem",  kde  hodlá 
uvedená  firma zahájit výstavbu  rodinných domků. Záměr firmy byl 
schválen usn. MZ č. 1088/96 dne 3.6.1996. 
V.Zejda  navrhuje prodejní cenu ve výši 200,-/m2. 
MUDr.Dvořáčková se domnívá, že cena 200,-/m2 je nízká. 
Ing.Růžička upozornil,  že k ceně za  pozemek firma zaplatí navíc 
           vynětí z půdního fondu. 
Návrh  na  usnesení  : 
1174/96 -  MZ schvaluje záměr  na adresný odprodej  pozemku PK č. 

2074 k.ú. Kuřim  o výměře 1327 m2 firmě  H-SYSTEM a.s., Česká 12, 
602  00  Brno  k  výstavbě   rodinných  domků  za  cenu  200,-/m2 
s podmínkou  zřízení  předkupního  práva  jako  práva  věcného ve 
prospěch Města Kuřimi dle § 602 a násl. OZ 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
-  Manž.  Tichých, Kuřim, Pod  vinohrady 694 -  žádost o odprodej 
   (pronájem) pozemku parc.č. 2613 k.ú. Kuřim 
Manž. Tichých požádali o  odprodej (příp. pronájem) části pozemku 
o výměře  1670  m2.  Uvedený  pozemek  hodlají  využít ke zřízení 
zahrádky. 
Městský architekt a SÚ nemají k záměru námitek. 
Odbor  ŽP  nedoporučuje  odprodej  pozemku  ani  změnu  kultury z 
pastviny na zahradu příp. ornou. 
V.Zejda za  komisi výstavby -  pronájem ani prodej  nedoporučuje, 
           pozemek  nelze  oplotit,  zřídit  trvalou  výsadbu ani 
           objekty. 
Dr.Poledňák   -  finanční   komise  záměr   projednala  a  rovněž 
           nedoporučuje prodej ani pronájem. 
Návrh na usnesení  : 
1175/96 - MZ  neschvaluje záměr  na adresný  odprodej - pronájem 

pozemku parc.č.  2613 k.ú. Kuřim  ve výměře 1670  m2 manž Tichým, 
Kuřim, Pod vinohrady 694 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 
 
-  Mojmír  Boček, "BOČEK" -  oznámení o ukončení  náj. smlouvy na 
   pronájem  nebytových prostor  1116/9 -  drogerie ul. Bezručova 
   čtvrť 
Dne 11.11.96 oznámil  písemně pan Boček, že od  1.1.1997 nemá již 
zájem o  pronájem nebytových prostor "Drogerie"  na ul. Bezručova 
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čtvrť  v  Kuřimi.  Dle  dodatku  č.  1  k  Nájemní smlouvě ze dne 
1.6.1993 končí pronájem nebytových prostor 31.12.1996. 
Návrh  na usnesení  : 
1176  -  MZ  vyhlašuje  veřejnou  nabídku  na pronájem nebytového 
prostoru  č. 1116/9  na ul.  Bezručova čtvrť  v Kuřimi (drogerie) 
o celkové  výměře 112  m2 (prodejna  42,20 m2,  sklady 66,80  m2, 
soc.zařízení 3 m2) za podmínek : 
* k  podnikatelským účelům  bez bližší  specifikace za  cenu min. 
  450,- Kč/m2/rok (bez služeb) 
* za obslužné prostory sleva 30% 
* doba určitá 4 roky, která se po uplynutí mění na dobu neurčitou 
  s výpovědní lhůtou l rok 
* valorizační dodatek - inflace 
* nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
-  Pavel Orátor, Kuřim, Nádražní 1260 - odprodej bytu č.29 
Usnesením MZ  č. 1167/96 byl  zamítnut odprodej obecního  bytu p. 
P.Orátorovi  z  důvodu  neužívání  bytu  v  souladu  s  uzavřenou 
nájemní  smlouvou.   Tento   se   proti   rozhodnutí  MZ  odvolal 
prostřednictvím  advokátní kanceláře  JUDr.E.Rašovského, který se 
účastnil jednání MZ. 
Diskuse: 
Dr.Poledňák -  Přidělení   bytu  p.  Orátorovi   není  majetkovou 
           satisfakcí za vykoupení domku. Za domek bylo zaplaceno 
           penězi, ale každá domácnost, která v tom domku bydlela 
           musela  dostat k  penězům i  byt. Jelikož  však v bytě 
           nikdy  p.Orátor  trvale   nebydlel,  byt  není  užíván 
           v souladu s NS, město  zamítlo jeho žádost na odprodej 
           bytu  a  pokud  p.Orátor  podá  žalobu,  město se bude 
           soudit. 
JUDr.Rašovský - klient  je  duševně  nemocný,  jeho  matka  bydlí 
              v  domku v  blízkosti bydliště  syna. V budoucnosti 
              chce  domek prodat  a se  synem v  bytě bydlet. Byt 
              klient užívá, potřebuje ho  do budoucna pro vlastní 
              potřebu. 
Dr.Poledňák - Váš  klient  nebude  z  bytu  vystěhován, je pouze 
              vyřazen z prodeje a ne  z užívání bytu. Není důvod, 
              aby nadále  nebyl v nájmu. 
JUDr.Rašovský  -  trvá  na  tom,  že  jeho  klient  v  bytě bydlí 
              a žádá zrušení zamítnutí odprodeje bytu. 
p.Herman    - souhlasí  s prodejem  bytu panu Orátorovi a dotázal 
              se vedoucího  SO p.Kuby, jak  probíhalo šetření při 
              prověřování, zda p.Orátor v bytě skutečně nebydlí. 
p.Kuba - záležitost  je dlouhodobá, z šetření vyplývá,  že v bytě 
         dlouhodobě nebydlí. Informace jsou získány od nájemníků, 
         správy bytů. 
Dr.Poledňák - prodej  je  pozdržen  do  doby  rozhodnutí  soudu o 
              užívání  bytu. 
Ing.Němec  -  navrhuje  žalobu  nepodávat,  byt  žadateli  prodat 
              a   domluvit   se   na   předkupním   právu  na  RD 
              p.Orátorové  v  místech,   kde  město  plánu  novou 
              výstavbu. 
JUDr.Rašovský -  apeluje na citlivé  zvážení situace, p.Orátorová 
              by  s předkupním  právem (pokud  by domek  prodala) 
              souhlasila. 
 

                              - # - 



 
Ing.Němec navrhuje odložit jednání o odprodeji zmíněného bytu. 
Návrh na usnesení : 
1177/96 - MZ ukládá MR  projednat podmínky odprodeje bytu 1260/29 
ul. Nádražní v Kuřimi panu  Pavlu Orátorovi ve vazbě na předkupní 
právo k RD č.p.1015 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
 
2.  BYTOVÁ VÝSTAVBA V ROCE 1997 
Dr. Poledňák v předložené  zprávě zrekapituloval bytovou výstavbu 
v r.1996 : ukončeno 12 půdních bytů (z toho 8  obecních) 
           rozestavěno 14  městských a 68 půdních  bytů v osobním 
                       vlastnictví 
           nasmlouvaných  (nezahájených)   b.j.do  os.vlastnictví 
                       zbývá 20. 
Pro bytovou  výstavbu v r.97 navrhuje  výstavbu "na zelené louce" 
cca  40  b.j.  (z  toho  20  městských  a  20 nabídnout soukromým 
investorům),  do konce  měsíce bude  vyhlášena veřejná  soutěž na 
architektonické zpracování zástavby. 
p.Múčková -  jaké byly předpokládané a  jak jsou skutečné náklady 
             na  půdní  vestavby,  jak  vypadá  situace s půjčkou 
             firmě MÜPO. 
Dr.Poledňák  -  kalkulace  nákladů  na  půdní  vestavbu  může být 
             zpracována. 
             Co se týče půjčky fy MÜPO, její splatnost je 1 rok, 
             investor největšího bytu  (p.Kratochvíl) dluží městu 
             0.5 mil.Kč. 
Návrh na usnesení : 
1178/96  -  MZ  bere  na  vědomí  informaci  o perspektivě bytové 
výstavby v Kuřimi v roce 1997 
Hlasováno o návrhu : pro 14, zdrž.1 
 
 
3   KONCEPCE POLITIKY BYDLENÍ 
Na  jednání MZ  dne  14.10.96  Dr.Poledňák předložil  k posouzení 
a připomínkování  návrh koncepce  politiky bydlení  v Kuřimi. Dne 
22.10.  byl  materiál  projednán  městskou radou  a usn. č.422/96 
schválen bez systémových připomínek. 
Diskuse: 
Dr.Holman  - podpůrný  fond  vlastníků  bytů by  měl mít  dočasný 
             charakter, 
           - plán generálních oprav  (snižující se podíl města na 
             opravách) vyjádřit konstantním číslem. 
Dr.Poledňák- podpůrný fond je ošetřen v koncepci pol. bydlení 
           - generální opravy budou prováděny do doby, než "městu 
             dojdou síly". Opravy, které  nyní město provádí jsou 
             jsou vyvolány havarijními stavy. 
p.Herman - domnívám se, že koncepce  je "překombinovaná", bylo by 
           lepší  prodat  domy  (byty)  ve  stávajícím technickém 
           stavu, ale za nižší ceny. 
Ing.Růžička - obávám se,  že  by  občané už  "nenasbírali " další 
            peníze na  generální opravy. Peníze z prodeje bytů se 
            dle koncepce vrací zpět do bydlení. 
Dr.Holman - koncepce je odpovědí na obavy lidí z dalších investic 
            do koupených objektů, neboť největší generální opravy 
            uhradí město. 
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Návrh na usnesení : 
1179/96 - MZ schvaluje koncepci politiky bydlení ve městě Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 13, zdrž.2 
 
Připomínka z řad občanů -  kdo bude schvalovat zásahy do objektů, 
           jež budou částečně v soukromém vlastnictví ? 
V.Zejda - toto  je ošetřeno stavebním zákonem. 
 
Doplnění pořadníku na pronájem obecních bytů 
Městské zastupitelstvo usnesením  č. 1146/96  rozhodlo o doplnění 
pořadníku  na pronájem  obecních  bytů  o rodinu  Vacků (volyňští 
Češi)  a  rodinu  Sarojan   (Arménie),  pokud  vyhoví   kriteriím 
vyhlášky města. 
V materiálu č. 4 Dr.Poledňák informuje  MZ o počtu získaných bodů 
výše  jmenovaných  (11  bodů),  které  jim  umožňují  zařazení do 
bytového pořadníku. 
Diskuse: 
p.Herman - zařazení  rodiny  Vackovi  a  Sarojanovi  do  bytového 
           pořadníku považuje za "skrčku" na členy zastupitelstva 
           a  občany města  žádající o  přidělení bytu. Přidělení 
           preferenčních   hlasů  oběma   žadatelům  považuje  za 
           politické zneužití. 
Ing.Krupica - členové MR  dostali pravomoc přidělit 1 preferenční 
           hlas, který nyní využili. Nic politického v tom není. 
Dr.Holman -  s přidělením bytu nesouhlasí,  ale respektuje, že MR 
           rozhodla v rámci schválených pravidel. 
K danému tématu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Přestávka 18:50 - 18:20 hodin. 
 
4  NÁVRH PLÁNU PROJEKTOVÉ A INVESTIČNÍ VÝSTAVBY V ROCE 1997 
     Tajemník  MěÚ  ing.F.Veselý  v   součinnosti  s  odbory  MěÚ 
předložil návrh  investic města na  r.1997. Zpracovaný návrh  byl 
předložen  k  projednání  MR,  komisi  finanční  a  výstavby.  Je 
koncipován  jako  přehled  potřebných  úkolů  s  vědomým, že jeho 
rozsah převyšuje  možnosti města a  bude třeba korekcí  po určení 
priorit. 
Doplnění programu investiční výstavby na r. 1997 
     Starosta   města  ing.arch.V.Růžička   předložil  návrh   na 
doplnění  programu investic  na r.97  o výstavbu  retenční nádrže 
proti stoleté vodě na toku  Kuřimky za využití stavebních aktivit 
ve výrobní zóně Záhoří do klínů. 
Diskuse: 
Ing.Jarůšek - proč není do  plánu přihlédnuto k připomínám komise 
           výstavby ? 
V.Zejda -  připomínky jsou v  zápise z jednání  komise, na dalším 
           jednání   komise  výstavby   budou  zapracovány  další 
           připomínky. V této fázi rozpracovanosti plánu investic 
           je zbytečné rozpracovávat  jednotlivé akce. Připomínky 
           k.výstavby budou dány písemně až do dalšího zpracování 
           investic. 
Dr.Poledňák vyzval členy zastupitelstva k podání podnětů do plánu 
           investic na MěÚ. 
Ing.Jarůšek - navrhuje zařadit do plánu plynofikaci ul. Vališova. 
p.Herman    - preferuje  vybudování  inženýrských  sítí v  celém 
              městě. 
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Ing.Růžička - je  vypracována studie umístění  retenční nádrže ve 
              3 variantách.  Pokud firma Vaillant  prodá pozemky, 
              je  třeba si  "pohlídat", aby  novým majitelem byly 
              převzaty alespoň z části tyto závazky. 
Ing.Marek   - dotaz k výši investic  podchodu k nádraží ČSAD- zda 
              souhlasí s tím, co je uvedeno. 
Ing.Růžička - ano. 
p.Herman    - souhlasí se  zařazením  vybudování  retenční nádrže 
              do plánu investic. 
p.Múčková   - upozorňuje  na  neuspokojivý  stav ul.Fučíkova  na 
              Podlesí - hrozí podmokání  RD. 
Návrh na usnesení : 
1180/96 - MZ bere na vědomí postup prací na návrhu plánu investic 
pro rok 1997 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
 
4 RŮZNÉ 
 
Vyjádření Okresního úřadu Brno-venkov  k usnesením MR č.34/94/95, 
99/95 a 231/96 
Na základě písemné žádosti starosty města ze dne 15.10.96 Okresní 
úřad  Brno-venkov  ve  smyslu  ustanovení  §  62  odst.  2 zákona 
č.367/1990  Sb.  ve  znění  pozdějších  předpisů pozastavil výkon 
usnesení MR č. 34/94/95, 99/95 a 231/96. 
     Dne  5.11.1996 byla  výše uvedená  usnesení městskou  radou, 
usn.č.424/96 zrušena. 
Interpelace p.Hermana : 
 - žádá, aby  starosta podal zprávu MZ, kolikrát  došlo ze strany 
zástupce starosty  k porušení zákona v  návaznosti na usnesení MR 
231/96. 
 
Příkaz  k převodu  peněz dle  Předpisu Městského  zastupitelstva 
Kuřimi 
Starosta města předložil k odsouhlasení návrh odměn členům MZ, MR 
a komisí MR za 3. čtvrtletí 1996. 
Ing.Jarůšek a p.Herman nesouhlasí s pozastávkami plateb. 
Návrh na usnesení : 
1181/96  -  MZ  schvaluje  převod  peněz  dle  Předpisu Městského 
zastupitelstva Kuřimi ze dne 27.3.1995 za 3.čtvrtletí 1996 
Hlasováno o návrhu : pro 13, proti 2 
 
Dodatečné žádosti o odprodej obecních bytů 
Po termínu  ukončení 2. kola  prodeje obecních bytů  bylo na MěÚ 
doručeno dalších 6  žádostí o odprodej bytů za  podmínek ve výzvě 
ze dne 28.8.96. 
K dodatečnému odprodeji těchto žadatelů nebylo připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1182/96  -  MZ  schvaluje  odprodej  obecního  bytu žadatelům dle 
přílohy za podmínek obsažených ve výzvě ze dne 28.8.1996 
Hlasováno návrhu : pro 12, zdrž.3 
 
Aktualizace cen kabeláže a hardware pro informační systém MěÚ 
Dr.Poledňák  informoval  MZ  o  změně  smluvních  cen na pořízení 
kabeláže a hardware vzešlou  přepracováním projektu a doplněním o 
požadavky města. 
K předložené zprávě nebyly připomínky. 
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Návrh na usnesení : 
1183/96  -   MZ  bere  na  vědomí   aktualizované  ceny  kabeláže 
a hardware pro informační systém MěÚ Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 12, zdrž.3 
 
Ing.Kotek informoval redukci jizdních řádů ČSAD : 
- nové  jízdní  řády  jsou  zpracovány 
-  dojde  k redukci dopravy - sníží  se počet  spojů 
-  ČSAD Tišnov  nevyhověla nočnímu spoji z Brna na Podlesí. 
 
Další připomínky: 
Ing.Němec žádá kvalitnější údržbu veřejného osvětlení. 
 
K.Múčková  žádá vyčistit  cestu z  Kuřimi na  Podlesí a  zamezení 
        používání cesty nákladním vozidlům z přilehlých stavenišť. 
 
Dr.Holman informoval o stavu prací na knize o Kuřimi. 
 
Pan   Mudroň   žádá   na   umístit   na  křižovatce  ul.Tišnovská 
     - Legionářská světelnou signalizaci. 
     - kritizuje postup stavebníků půdních vestaveb (nepořádek na 
       staveništi, devastace okolí). 
Dr.Poledňák -  stavební firmy slíbili, že  okolí dají do pořádku. 
     Příští  úterý  bude  zásadní  schůzka  se zástupcem stavební 
     firmy p.Štrajtem, kde se budou tyto otázky řešit. 
 
Krátká  diskuse  ke  stavbě   a  financování  komunikace  k  AMP. 
Ing.Jarůšek  navrhuje stavební  povolení firmě  Blaschke podmínit 
     podílem na financování této komunikace. 
Všechny  body programy  MZ  byly  vyčerpány, další  připomínky ze 
strany MZ a veřejnosti již nevzešly. 
Starosta  města  vyzval  návrhovou  komisi  k  přečtení přijatých 
usnesení. 
1168/96 - MZ schvaluje  výkup pozemků od Města Brna  a to parcely 
       ve zjednodušené  evidenci - původ  poz.katastr - jiné  KÚ, 
       číslo 533 k.ú.Lelekovice o výměře  119 m2- ost.pl. a číslo 
       532 k.ú. Lelekovice o výměře 1247 - ost.pl. m2 za cenu dle 
       znaleckého posudku 
 
1169/96 - MZ  neschvaluje záměr na odprodej  části (dle nového GP 
       - po zaměření tenisových kurtů)  pozemku parc.č. 3277 k.ú. 
       Kuřim 
 
1170/96 - MZ  schvaluje  darovací  smlouvu,  kterou  Josef  Michl 
       MOTORSPORT,  se  sídlem  Brno,  Jabloňová  29 daruje městu 
       Kuřim přeložku veřejného vodovodního  řadu DN 150 na ulici 
       Nádražní v Kuřimi délky 36 m, v hodnotě 195.373,- Kč 
 
1171/96 - MZ schvaluje odprodej  části pozemku parc.č. 399/2 k.ú. 
       Kuřim s výměrou dle nového  GP pod prodejnou čp. 1263, ul. 
       Tyršova  stávajícímu  vlastníku   prodejny  za  cenu  500, 
       - Kč/m2. V případě, že tento koupi odmítne, nebo nezaplatí 
       kupní cenu  a neuzavře kupní  smlouvu ani do  30-ti dnů od 
       výzvy  města  Kuřimi  k   jejímu  uzavření,  schvaluje  MZ 
       uzavření  smlouvy  o  budoucí  kupní  smlouvě  na odprodej 
       pozemku  obchodní společnosti  SPAR-MORAVA s.r.o.  za cenu 
       500,-/m2   za   předpokladu,   že   se   stane  vlastníkem 
       budovy 

                              - # - 



 
1172/96 - MZ  schvaluje  pronájem  pozemku   parc.č. 2259/5  k.ú. 

       Kuřim  o  výměře  257  m2  AUTOKLUBU  Kuřim  za symbolické 
       nájemné 1,- Kč/rok 
 
 
1173/96 - MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem   místnosti 
       v objektu  MěÚ   Kuřim,  Jungmannova  968   firmě  Světlík 
       a Unger, LARN Brno s.r.o., Brno, Všetičkova 31 za cenu : 
                           * nájemné 190,-Kč/m2/rok s koef.II 
                           * služby 670 Kč/m2/rok 
       Od 1.1.1997  do doby uzavření nájemní  smlouvy souhlasí MZ 
       s úplatnou zápůjčkou. 
 
 
1174/96 - MZ  schvaluje záměr na  adresný odprodej pozemku  PK č. 

       2074  k.ú. Kuřim  o výměře  1327 m2  firmě H-SYSTEM  a.s., 
       Česká 12, 602  00 Brno k výstavbě rodinných  domků za cenu 
       200,-/m2 s podmínkou zřízení  předkupního práva jako práva 
       věcného ve prospěch Města Kuřimi dle § 602 a násl. OZ 
 
 
1175/96 - MZ  neschvaluje záměr  na  adresný  odprodej - pronájem 

       pozemku  parc.č. 2613  k.ú. Kuřim  ve výměře  1670 m2 manž 
       Tichým, Kuřim, Pod vinohrady 694 
 
 
1176/96 - MZ  vyhlašuje  veřejnou nabídku  na pronájem nebytového 
       prostoru  č.  1116/9  na  ul.  Bezručova  čtvrť  v  Kuřimi 
       (drogerie)  o celkové  výměře 112  m2 (prodejna  42,20 m2, 
       sklady 66,80 m2, soc.zařízení 3 m2) za podmínek : 
       * k podnikatelským  účelům bez bližší  specifikace za cenu 
         min. 450,- Kč/m2/rok (bez služeb) 
       * za obslužné prostory sleva 30% 
       * doba určitá  4 roky, která  se po uplynutí  mění na dobu 
         neurčitou s výpovědní lhůtou l rok 
       * valorizační dodatek - inflace 
       * nájemce zajistí úklid kolem provozovny 
 
 
1177/96 - MZ ukládá MR  projednat podmínky odprodeje bytu 1260/29 
       ul.  Nádražní v  Kuřimi panu  Pavlu Orátorovi  ve vazbě na 
       předkupní právo k RD č.p.1015 
 
 
1178/96 - MZ  bere  na  vědomí  informaci  o  perspektivě  bytové 
       výstavby v Kuřimi v roce 1997 
 
 
1179/96 - MZ schvaluje koncepci politiky bydlení ve městě Kuřimi 
 
 
1180/96 - MZ bere na vědomí postup prací na návrhu plánu investic 
       pro rok 1997 
 
 
1181/96 - MZ  schvaluje  převod   peněz  dle  Předpisu  Městského 
       zastupitelstva Kuřimi ze dne 27.3.1995 za 3.čtvrtletí 1996 
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1182/96 - MZ  schvaluje  odprodej  obecního  bytu  žadatelům  dle 
       přílohy za podmínek obsažených ve výzvě ze dne 28.8.1996 
 
 
1183/96 - MZ   bere  na  vědomí   aktualizované  ceny  kabeláže a 
       hardware pro informační systém MěÚ Kuřim 
 
Hlasováno o úplnosti přijatých usnesení : pro 15 
 
 
 
Starosta ukončil jednání městského zastupitelstva v 20:40 hodin. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18.11.1996 
Zapsala Stražovská 
 
 
 
 
                                    Ing.arch.Vladislav Růžička 
                                             starosta 
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