
M ě s t o   K u ř i m 
 
 
                      Z Á P I S  č. 2 
ze zasedání městského zastupitelstva, konaného dne 19.12.1994 
                  na 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.Jarušek,  MUDr.Z.Klírová,  J.Kobzinek, H.Krejčí, 
           Ing.M.Krupica, Ing.J.Marek, K.Múčková, Ing.H.Novotná, 
           V.Zejda, Mgr.J.Zorník 
 
Omluven  : Ing.J.Němec 
 
 
Jednání  MZ  zahájil  v  17,05  hodin  starosta Ing.arch.Růžička. 
Zasedání MZ je přítomno 16  členů MZ, je usnášeníschopné, přijatá 
usnesení budou platná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : Dr. Dvořáčková, J.Herman 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Návrhová komise byla schválena ve složení : Ing.Krupica, V.Zejda 
 
 

Program : 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Rozpočtová opatření 
3. Rozbor   hospodaření  města  a   příspěvkových  organizací  k 
   30.9.1994 
4. Rozpočtové provizorium  na rok  1995 pro  město a příspěvkové 
   organizace 
5. Informace o výstavbě videostudia a TKR 
6. Různé 
 
 
 
 
K.Múčková - připomínka : 
* proč členové MZ obdrželi usnesení z MR ze dne 5.12.94 až dnes ? 
* chybí seznam příloh 
* proč část materiálů byla zaslána až v pátek před jednáním MZ 
Dr.Poledňák - zaslané  materiály jsou  informační,  nebo  takové, 
              které  doplňují materiály zaslané v řádném termínu, 
              je možné je projednat,  ale  jejich  schválením bez 
              přípravy bychom "zavedli špatné mravy" 
Hlasováno o programu : - schválen všemi přítomnými členy MZ 
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1. Majetkoprávní úkony 
Manž. Foukalovi - žádost o výkup pozemků 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje výkup pozemků parc.č. 2786/11 - 2786/16 k.ú. Kuřim o 

celkové  výměře 515  m2 (dle   GP zak.č.  787-30/93) za  cenu dle 
znaleckého posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Manž. Klimeckých - žádost o odprodej pozemků 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  odprodej  parc.č.  775/3  o  výměře  28 m2 za cenu 

100Kč/m2  a parc.č.  775/2 k.ú.  Malhostovice o  výměře 186 m2 za 
cenu  dle  znaleckého  posudku  manželům  Klimeckým,  bytem Brno, 
Skřivanova 14 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Nečas Jan - žádost o odprodej pozemku 
Návrh na usnesení : 
MZ neschvaluje záměr odprodeje parc.č.  2253 k.ú. Kuřim ve výměře 

1283 m2 panu Janu Nečasovi, Kuřim, Školní 852 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Manž. Motyčkovi, Ing.L.Motyčka - žádost o odprodej pozemku 
Ing.Jarušek - dotaz, zda v  případě odprodeje zůstane prostor pro 
              případný chodník ul. Brněnské 
Ing.Růžička - ano 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  odprodeje  části  pozemku parc.č.  4216 k.ú. 

Kuřim ve výměře cca 15  m2 adresně manž. Motyčkovým, bytem Kuřim, 
Bezručova 1115 a Ing.Liboru  Motyčkovi, bytem Kuřim, Tyršova 1188 
za cenu 100,- Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene pro město 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Jihomoravská energetika a.s. Brno, Lidická 36 - žádost o odprodej 
pozemků 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje odprodej a.s.  Jihomoravská energetika Brno, Lidická 

36 pozemky parc.č.  293/2 o výměře 235 m2, 399/3  o výměře 60 m2, 
612/15 o výměře 50 m2, 2086/3 o  výměře 65 m2, 2977/3 o výměře 70 
m2, 4298 o výměře 24 m2, 4366 o výměře 25 m2 za cenu 100,- Kč/m2. 
Celková výměra činí 529 m2. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
JUDr.Řezníček  Stanislav -  práv. zástupce  vlastníků Vlčkových - 
odprodej pozemků - zahrádky před poliklinikou 
Dr.Vlasáková  - objasnila  navrhovaný záměr,  upozornila na cenu 
Dr.Řezníček   - vlastníci trvají na ceně 60 Kč/m2 - zahrada 
                                        100 Kč/m2 - komunikace 
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Po objasnění celé záležitosti se  jeví výhodná varianta č. 1 tzn. 
výkup pozemků vedených jako kultura "zahrada" za cenu 60,- Kč/m2, 
výkup komunikací řešit následně 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje výkup  část katastrálních  parcel č.  1216/1 a 1217 

k.ú. Kuřim o výměře  7 403 m2 za 60 Kč/m2 s  tím, že výměra 3 536 
m2 bude vypořádána v rámci výkupu ostatních komunikací v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Mikula Václav - žádost o výkup pozemků 
p. Mikula - dotaz, kolik bude činit fin. náhrada 
Dr.Vlasáková - ta bude určena znaleckým posudkem 
Dr.Poledňák  - znal.posudek bude vypracován, k ceně může p. Mikula 
               přistoupit či nikoliv 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  výkup pozemků katastrální  parcely č. 534  o výměře 

165  m2 a  kat.parcely č.  535 o  výměře 1334  m2 k.ú. Lelekovice 
(část  parcel EN  č. 3276  a  3277  k.ú. Kuřim)  od pana  Václava 
Mikuly, bytem Brno, Palackého 6 za cenu dle znaleckého posudku 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Nám. l.května - odprodej pozemků pro podnikatelské využití 
Dr.Vlasáková - přednesla závěr z posledního jednání s podnikateli 
               -  nájem  250  Kč/m2,   tím  si  vlastně  polovinu 
               předplatí, potom by kupní cena byla jen 250 Kč 
             - dnešního dne  písemně odstoupili  od záměru manž. 
               Wagnerovi, Tišnov 
Ing.Růžička  - do  rozpočtu  na  r.  1995  -  inv.  akce - nutno 
               prioritně zahrnout inž.sítě v uvedené lokalitě 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje odprodej  části parcely č. 293/1 k.ú.  Kuřim za cenu 

250,- Kč/m2 s tím, že do doby odprodeje pozemku bude právní vztah 
k nemovitosti  upraven   nájemní  smlouvou  za   cenu  250  Kč/m2 
podnikatelům : 
Marek, Kuřim, legionářská               o výměře cca 200 m2 

Šanca, Veverská Bítýška, Tišnovská 671  o výměře cca 100 m2 

Zeman, Kuřim, Jeřábek-Zavřel, Křoví     o výměře cca 170 m2 

Balabán, Kuřim, Na Loučkách 1209        o výměře cca 100 m2 

Slezákovi, Dolní Loučky 235             o výměře cca 100 m2 
Hlasováno o návrhu : pro  12 
                     zdrž. 4 
 
 
Privatizační projekt státního statku - bezúplatný převod majetku 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  bezúplatný převod majetku  státního statku Kuřim  : 
dům  čp.  762  a  740  na  ul.  Luční  v Kuřimi, stavbu obchvatné 
komunikace Kuřim a stavbu komunikace na parc.č. 3570 k.ú. Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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KONZUM Brno - žádost o pronájem nebytových prostor 
Dr.Vlasáková upozornila na skutečnost, žen je třeba se kromě výše 
nájmu zabývat i dobou pronájmu, neboť MR toto neřešila 
Dr.Poledňák  -  připomenul  podmínky  podnikatelů,  kteří  mají v 
                pronájmu  provozovny z  malé privatizace  - těm v 
                roce 1996 nájmy doběhnou 
                Navrhuje v  r.96 znovu jednat  i o této  smlouvě, 
                všem dát stejné podmínky 
J.Herman     - proč KONZUMu navrhujeme dvojnásobek nájemného 
Dr.Poledňák  - objasnil 
J.Herman     - navrhuje : do 31.12.96  pronájem za cenu dle vyhl. bez 
               koeficientu, v  r. 97 řešit  jako ostatní nájemce, 
               nechť mají všichni stejné podmínky 
Ing.Krupica  - připomenul průběh dražby  objektu, kdy nájemné  se 
               "nevyšplhalo" vysoko 
Dr.Holman    - je to tržní, vstřícné 
Zástupce KONZUMU  - přivítali bychom  základní sazbu, nájemné  na 
                    dobu 10-ti let 
Hlasováno o protinávrhu p. Hermana : pro    4 
                                     proti 12 
V.Zejda     - dotaz, jaká bude doba nájmu 
Ing.Krupica - navrhuji 10 let 
Ing.Jarušek - navrhuje pronájem na  2 roky s  přednostním právem 
              dalšího nájmu pro KONZUM 
Ing.Růžička - do  31.12.96  garance  pro  KONZUM  je,  dál není 
              vyloučeno  prodloužení  nájemní  smlouvy  s úpravou 
              výše nájemného 
Dr.Poledňák - je pravděpodobné prodloužení smlouvy 
Ing.Krupica - 2 roky je málo, navrhuji pronájem na dobu 5-ti let 
Byly podány dva návrhy na usnesení : 
1. pronájem na dobu 10-ti let 
2.      -"-          5-ti let 
ad l) pro   7 
      proti 7 
      zdrž. 2   Návrh nebyl přijat 
 
ad 2) 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  záměr pronajmout nebytové  prostory bývalé prodejny 
potravin  č.  002-03  na  nám.Osvobození  841  Kuřim  spotřebnímu 
družstvu  KONZUM  Brno,  Sukova  2  za  cenu  dvojnásobku zákonem 
stanoveného  nájemného do  31.12.1996 a  od 1.1.1997  za cenu dle 
platné vyhlášky . Celková doba pronájmu se stanovuje na 5 let 
Hlasováno o návrhu : pro   9 
                     proti 3 
                      zdrž.4   Návrh byl přijat 
 
 
Sportovně střelecký klub - bezúplatný převod střelnice 
J.Herman  - střelnice byla budována  v akci  "Z", když nebude mít 
            majitele, není to dobré 
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Ing.Růžička - umístění  tohoto  zařízení  dle  ÚP  není  v této 
              lokalitě možné, hledají se další možnosti 
Ing.Pavlok  - objasnil  činnost  střeleckého  klubu,  majetkové 
              vztahy 
Dr.Holman   - není vážný argument -  co se změní, když se střelnice 
              převede střeleckému klubu 
J.Herman    - když je město vlastníkem, střelnici pronajímá, je tedy 
              zodpovědnou osobou 
Ing.Růžička - plně zodpovědný je  ten, kdo vede střelnici, střel. 
              oddíl je si toho plně vědom 
Ing.Pavlok  - pokud  zůstane střelnice  majetkem města,  město by 
              mělo pomoci finančními prostředky 
Mgr.Zorník  - střelnice by měla patřit střelcům 
Dr.Holman   - co se zlepší - pouhý pocit k vlastnímu 
V.Zejda     - T- přip. ÚP se střelnicí v této lokalitě nepočítá 
Hlasováno o protinávrhu p. Hermana : pro    5 
                                     proti 10 
                                     zdrž.  1 
Návrh na usnesení : 
MZ neschvaluje  bezúplatný převod střelnice  do majetku Sportovně 
střeleckého klubu TOS Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro    10 
                     proti   6 
 
Zemník - vyhlášení veřejné nabídky 
Ing.Jarušek - pokud nebude jasno z  hlediska ÚP - určité záměry - 
              navrhuji neprodávat, pouze pronájem 
Ing.Růžička - podkladů je dostatek 
Ing.Krupica - s  ohledem  na  skutečnost,  že  při jednání v MR 
              "nepadlo" o uvažované komunikaci v této lokalitě nic, 
              navrhuji projednání ztáhnout z pořadu jednání MZ 
Ing.Růžička - nyní  bude vyhlášen  záměr, zájemce  se bude řídit 
              regulativy  ÚP.  V  této   době  nechat  prostor  k 
              realizaci záměrů 
V.Zejda     - jde o záměr, plocha je určena k podnikání 
Ing.Krupica - bere zpět svůj návrh 
pan Smékal  - jeden ze zájemců  - dotaz, zda je nutné využití celé 
              lokality? 
Dr.Poledňák - záměrem města je  využití celého pozemku,  to však 
              nevylučuje spolupráci více podnikatelů 
Návrh na usnesení : 
MZ  vyhlašuje   veřejnou  nabídku  na   využití  pozemků  parc.č. 
2615/1,2,3,4  a  2616  k.ú.  Kuřim  v  rozsahu dle územního plánu 
formou odprodeje - pronájmu 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Ing.Jaskulka Miroslav - žádost o odprodej pozemku 
Ing.Jaskulka -  zaráží mně cena,  celá plocha se  k výstavbě nedá 
                využít, o pozemek mám zájem, cena je vysoká 
J.Herman     - ctí se cena ? 
Ing.Růžička  - platí vyhláška 
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Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje záměr na odprodej části parc.č. 1457/2 k.ú. Kuřim ve 

výměře cca 744 m2 Ing.M.Jaskulkovi,  Kuřim, Smetanova 528 za cenu 
300 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
                     zdrž. 1 
 
 
Uchytil  Marian -  firma H-klima  - žádost  o odprodej pozemků na 
ul.Havlíčkova 
Ing.Krupica - T-přip. - pokud půjde o obdobný případ jako na nám. 
- změna ceny 50 Kč/m2, 50 Kč nájem 
Diskuse kolem koef. na odprodej dle cenové mapy 
pan Uchytil přislíbil, že do dalšího MZ předloží objemovou studii 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje záměr  odprodat objekt  na parc.č.  2387 a  parc.č. 

2384,2385,2386,2387  a  2388  o  celkové  výměře  3857  m2 na ul. 
Havlíčkova firmě H-klima,  zastoupené Marianem Uchytilem, Popkova 
1004, Kuřim za  cenu objektu dle znaleckého posudku  a pozemků za 
50  Kč/m2  s  tím,  že  do  doby  kolaudace bude uzavřena nájemní 
smlouva  ve výši 50 Kč/m2 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Služby města Kuřimi - pronájem pekárny a prodejny 
Návrh na usnesení přednesl Dr.Poledňák : 
MZ  vyhlašuje záměr  pronajmout objekt  na ulici  Tišnovské čp.35 
formou veřejné nabídky 
J.Herman  -  navrhuje  rozhodnutí přenechat  až  po  projednání 
             hospodářských výsledků SMK 
Hlasováno o návrhu J.Hermana : pro 16 
 
Bytová záležitost r. Bikárových 
Dr.Poledňák - dnešního  dne bylo jednáno s ředitelem  JMP o možné 
              výpovědi nájemního vztahu,  řed. plynáren akceptuje 
              - nabízí  se možnost zřízení  služebny v prostorách 
              DK nebo hledání cesty výstavby nového objektu 
J.Herman    - nesouhlasím  řešit bytovou  situaci r.  Bikárových a´ 
              konto služebny JMP, když 95% domácností je v Kuřimi 
              plynofikováno. 3měsíční výpověď neskýtá záruky, aby 
              si JMP  mohly postavit nový  objekt, prostory v  DK 
              jsou zcela nevyhovující. 
              Doporučuji  r.  Bikarových  zařadit  do  pořadníku, 
              nedávat  výpověď,  nejednejme  tvrdě   s  org., 
              které  ve  městě potřebujeme pro každodenní život 
Dr.Poledňák   -   není   jednáno   tvrdě,   záležitost   se  řeší 
              civilizovaně, vše nasvědčuje tomu, že se dohodneme 
Ing.Růžička - potvrdil slova Dr.Poledňáka 
Dr.Vlasáková - zopakovala možné varianty : 
* zařadit do pořadníku 
* výstavba bytů IV.kategorie 
* výpověď JMP 
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J.Herman    - znovu doporučuje zařadit do pořadníku, s JMP jednat 
Dr.Poledňák - nikoho na ulici nevyhodíme, toto je nám podsouváno 
pan Bikar   - sdělil, že pokud to  bude byt, jaký užívá jeho otec - 
              t.j. topení jen v kuchyni a koupelně - tento byt 
              "neberu" 
Dr.Vlasáková -město  má   ze  zákona  povinnost  přidělit  byt 
              IV.kategorie, máte právo  jej odmítnout, snažíme se 
              pomoci 
Dr.Holman   - navrhuji hlasovat o 3 variantě t.j. výpověď JMP 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje dání  výpovědi JMP  a.s. ze  stávající služebny  na 
ulici Bezručové v  Kuřimi s tím, že tyto  prostory budou upraveny 
na byt IV.katagorie 
Hlasováno o návrhu :   pro  11 
                       proti 5 
 
V 19,15 přestávka v jednání MZ 
V 19,45 pokračováno v jednání MZ 
 
Před  projednáváním   finančních  záležitostí  a   s  ohledem  na 
přítomnost pana Cahy, podal Ing.Jarušek návrh na změnu programu - 
projednání písemného materiálu č. 19 
Materiál předložil a vysvětlil ved. FO p. Kříž 
Ing.Jarušek - není jasný vývoj parkoviště - bylo smluvně s městem 
              ujednáno, nechť pan Caha vysvětlí 
p. Caha     - objasnil situaci,  nepopírá dluh, je  zpochybněna jeho 
              výše, třeba postavit nové vyúčtování, poplatky byly 
              uhrazeny do srpna 1992 
p.  Kříž    - propočet  je  složitý,  p.  Caha  žádá o prodloužení 
              započtení, co vložil do parkoviště do konce rok 93, 
              pak by se nepočítalo  penále, pak by celková částka 
              klesla 
              9/92  - 12/93  započetlo by  se 2,5%  - neplatil  + 
                             sankce 50% 
              od 1.4.94 do 30.6.94 - 10% a z nich sankce 50% 
Dr.Poledňák - znovu objasnil a  zrekapituloval celou záležitost, 
              Zpětně modelujeme smlouvu pro tento účel.  Dotaz na 
              p. Cahy,  zda má představu, jak  městu uhradí tento 
              dluh 
Dr.Holman   - dotaz, zda je vůle na straně p. Cahy dluh uhradit 
p. Caha     - nikdy jsem nespekuloval, já jsem inicioval kauzu 
Ing.Růžička - kauza  nastala,  že  jste  neplnil  závazky  vůči 
              vyhlášce 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje úlevu z  poplatku alkoholických a tabákových výrobků 
panu Cahovi od  1.1.93 ve výši 50% z  vyměřených poplatků do výše 
vynaložených nákladů panem Cahou na stavbu parkoviště. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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2. Rozpočtová opatření 
Materiál č. 3 : 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozpočtová  opatření č. 30/94, 31/94 a  32/94 na rok 
1994 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Materiál č. 4 : 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočtová opatření č.  38/94, 39/94 na  rok 1994 a 
odměny odstupujícím členům MR a MZ 
Hlasováno o návrhu : pro   l5 
                     zdrž.  1 
 
Materiál č. 5 : 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje rozpočtová opatření č. 40/94, 41/94 na rok 1994 
Hlasováno o návrhu : pro  16 
 

3. Rozbor   hospodaření  města  a   příspěvkových  organizací  k 
   30.9.1994 
Výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.1994 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 
Penzion pro důchodce - výsledky hospodaření k 30.9.1994 
p. Múčková - dotaz na cenu závodního stravování 
p. Mikšová - objasnila 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje výsledky  hospodaření příspěvkové organizace Penzion 
pro důchodce Kuřim k 30.9.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 
Penzion pro důchodce - žádost o rozšíření zřizovací listiny 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje rozšíření  zřizovací listiny  Penzionu pro důchodce 
Kuřim o další předmět činnosti - závodní stravování 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 
ZŠ Tyršova + ŠJ Tyršova - výsledky hospodaření k 30.9.1994 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje výsledky hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Kuřim 
Tyršova a ŠJ při ZŠ Tyršova k 30.9.1994 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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Služby města Kuřimi - výsledky hospodaření za III/Q 1994 
Ing.Novotná - požaduje bližší rozbor 
p.  Mikš    - vysvětlil  -  u  firmy  BIKA  bylo  zrušeno podvojné 
              účetnictví 
Dr.Poledňák - jak bylo zrušeno? Z rozpočtu města byla uvolněna 
              částka 30 tis. Kč na jeho zavedení 
Ing.Veselý  - objasnil  - po  dohodě se  mnou a Ing.Pavelkou bylo 
              doporučeno, aby účetnictví bylo zavedeno ve vlastní 
              režii. Byla nakoupena počítačová technika, na firmu 
              BIKA byla vznesena kritika - prosté součty za velké 
              fin. náklady 
Dr.Poledňák - kým bylo řečeno, aby se nevedlo podvojné účetnictví 
Ing.Pavelka - žádný příkaz nebyl vydán, došlo k nedorozumění 
Dr.Poledňák - nedoporučuji schválit výsledky  hospodaření SMK za 
              III/Q 1994 - počkat 
J.Herman    - zrekapituloval činnost SMK 
              * jednoduché účetnictví 
              * podvojné prováděné firmou BIKA 
              * odpisy základních prostředků atd. 
            - výsledky   o   nehospodárnosti   organizace   jsou 
              zavádějící,  město hodlá  pronajmout něco,  co není 
              prokazatelně jeho majetkem, rozhodujeme o něčem, co 
              není naše. Nevím,  jakým způsobem budeme vyhlašovat 
              záměr, kdo zajistí, na jakou dobu budeme pronajímat 
Dr.Vlasáková- objasnila  právní vztah  k objektu  čp. 35 na ul. 
              Tišnovská  -  město  má  právo hospodaření (majetek 
              ČR),  z důvodu  chybějící rekolaudace  dosud nebylo 
              požádáno o převedení do majetku města 
Dr.Holman   - jaký je časový horizont rekolaudace ? 
p. Mikš     - otázka týdnů 
J.Herman    - přemístění  SMK  na  ul. Sv.Čecha  představuje značné 
              fin. náklady, rovněž zrušení  prac. poměru - 3 měs. 
              výpovědní lhůta + 2 měs. odstupné  představuje  cca 
              0,5 mil. Kč, nájemné neodpovídá vyhl. města 
Dr.Poledňák - prac.  nemají  kvalifikace  na  pekaře  - mohou být 
              využiti na jiné práce 
p.Mikš      - odstupné činí 60 tis. Kč + odvody 
Dr.Vlasáková- vysvětlila  výpočet nájemného -  vypočteno tak, jak 
              jsou   místnosti  využívány   -  250   tis.  Kč   = 
              zaokrouhlená suma 
Dr.Vlasáková- statut  SMK  nebyl  schválen  -  SMK  jsou pouze 
              správci   majetku  města,   jsme  oprávněni   tento 
              majetek pronajmout 
Ing.Jarušek - výsledky nemají vypovídající  schopnost, materiály 
              projednáváme   chaoticky,   jestli   nebudeme   mít 
              zodpovídající výsledek hospodaření, nemáme se o čem 
              bavit 
Dr.Holman - navrhuje projednat všechny materiály týkající se SMK 
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p.  Mikš  -  připomenul  obrovské  náklady  na  rozvoz  -  nemáme 
             jediné vozidlo, žádal jsem MR  o dotaci na vozidlo - 
             byla zamítnuta 
Dr.Holman -  rekapitulace diskuse : 
             * účetní vyhodnocení - zpochybněno 
             * názor ředitele SMK 
             * firma, která dohledá, dočistí 
Ing.Jarušek - SMK  provádějí řadu  činností, které  by mohly  za 
              úplatu provádět i jiné firmy 
Ing.Růžička - je časový prostor 2  měsíce na přestěhování šaten, 
              adm. pracovníků, nyní se nic neřeší 
p. Mikšová  - objasnila hospodaření příspěvkových organizací 
J.Herman    - podává  návrh  na  usnesení  :  uložit  řediteli SMK 
              předložit ekonomickou rozvahu 
Ing.Krupica - nejvyšší čas pekárnu pronajmout 
V.Zejda     - T-přip.  - adres. novým členům MZ  - návrhy usnesení je 
              třeba jasně a stručně formulovat 
Návrh na usnesení : 
Město Kuřim nabízí  k pronájmu objekt čp. 35  v Kuřimi, Tišnovská 

ulice  k  podnikatelskému  využití.  Jedná  se  celkem  o  528 m2 
zastřešené plochy  + dvůr. Předběžná cena  nájemného činí 250 000 
Kč/rok. Nabídky je možno předkládat do 15.2.1995. 
Hlasováno o návrhu : pro    11 
                     proti   3 
                     zdrž.   2 
 
 

3. Rozpočtové provizorium města Kuřimi na rok 1995 
Písemný materiál zpracoval a předkládá ved. FO p. Kříž. 
Materiál byl vyvěšen po dobu 15 dnů 
Ing.Novotná  - dotaz  - za  I-III/Q postrádá  poplatky z  prodeje 
               alkohol. a tabákových výrobků 
p. Kříž      - vysvětlil - poplatek ze zákona skončil k 30.6.1994 
Diskuse k jednotlivým kapitolám rozpočtového provizoria. 
Dr.Holman    - v kpt.- 716 navrhuji vypustit KKL, navrhuje projednat 
               zřízení dočasného peněžního fondu 
Dr.Poledňák  - doporučuje zřízení fondu 
Návrh na usnesení : 
MZ   schvaluje  účelové   použití  správních   poplatků  -  hrací 
přístroje,  doplňkové  příjmy  -  pokuty,  sankční  poplatky   na 
podporu kulturní  a spolkové činnosti v  Kuřimi sledovanou v kpt. 
716 rozpočtu města v roce 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
Na základě  shora přijatého usnesení  bude provedena oprava  v RP 
města Kuřimi na rok 1995 
 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočtové provizorium města  Kuřimi na rok  1995 s 
dodatky. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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Rozpočtové provizorium na rok 1995 příspěvkové organizace Penzion 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočtové provizorium Penzionu  pro důchodce Kuřim 
na rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Rozpočtové  provizorium  na  rok  1995  příspěvkové organizace ZŠ 
Kuřim, Tyršova 
Návrh na usnesení : 
MZ  schvaluje  rozpočtové  provizorium  příspěvkové organizace ZŠ 
Kuřim  Tyršova na  rok 1995   ve vyrovnané  výši výdajů  a příjmů 
3,690.440 Kč 
Dr.Holman   - požaduje  od   ředitele  ZŠ  informaci  o  nutnosti 
              přístavby ZŠ Komenského 
Ing.Jarušek - navrhuje do rozpočtu zahrnout  položky týkající se 
              vnitřní opravy školy 
Ing.Novotná - dotaz na nárůst energií 
p. Kříž - vysvětlil - interní dohoda ředitele s dodavatelem tepla 
Hlasováno o návrhu : pro 15  (Dr.Poledňák vzdálen) 
 
Rozpočtové provizorium Služeb města Kuřimi 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  rozpočtové provizorium Služeb  města Kuřimi na  rok 
1995  s  doplňkem 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
MZ schvaluje úpravu rozpočtového provizoria na r. 1995 - ponížení 
rezervy  o 1,5  mil. Kč  a povýšení (investiční příspěvek SMK)  o 
1,5  mil. Kč  v kpt. 739 - místní hospodářství 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
Předložený materiál č. 15 byl projednán. 
 
Střelecký klub Kuřim - žádost o finanční dotaci 
p. Kříž - doporučuje o  žádosti jednat až při sestavení konečného 
          rozpočtu města na rok 1995 
Návrh na usnesení : 
MZ odkládá  projednání žádostí Sportovně  střeleckého klubu Kuřim 
č.j. 4948/1406,  4947/1405 o finanční dotaci  na  dobu  projednání 
konečného rozpočtu města na rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro    14 
                     proti   1 
                     zdrž.   1 
 
Střelecký klub Kuřim - žádost o jednoúčelovou dotaci 
p. Kříž - jedná se o dotaci ještě v letošním roce 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  poskytnutí dotace ve výši  10 916,90 Kč Střeleckému 
klubu Kuřim  na již provedenou  rekonstrukci střechy klubovny  po 
předložení účetních dokladů 
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MZ schvaluje rozpočtová opatření číslo 42/94,43/94 
Hlasováno o návrzích jako celku : pro 16 
 
Ing.Jaroslav Kolařík - žádost o finanční příspěvek 
Ing.Jarušek - po prověření na  místě samém se jedná o nedokončené 
              stavební práce při výstavbě PA 
p. Kříž     - nutno zařadit do rozpočtu r.95 
Návrh na usnesení : 
MZ  ukládá MR  zajistit  dokončení  stavebních prací  na podloubí 
plaveckého areálu v Kuřimi 
Hlasováno o návrhu :  pro 16 
 

5. R ů z n é 
Vyhlášky města 
K písemnému materiálu č. 27 - předkládá ved. správního odboru 
JUDr.Vlasáková  : 
Dr.Poledňák - u mat. č. 22 "Vyhláška o převodu a pronájmu majetku 
města Kuřimi" - oprava -  namísto 5.9.1994 bude uvedeno "Vyhláška 
ze dne 22.4.1992..." 
 
Návrh na usnesení : 
MZ  ruší vyhlášku  MZ ze  dne 22.2.1993  o nájemném  z nebytových 
prostor. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
MZ  stanoví  lokality,  kterými  dělí  město  Kuřim  do pásem pro 
potřeby vyhlášky města "O převodu a pronájmu majetku města " : 
1. pásmo - oblast  hlavních  tahů  a  náměstí  vymezené těmito 
           ulicemi: 
           Blanenská   (do  křižovatky   silnic  I/60   a  I/43), 
           Legionářská,  nám.Osvobození,  nám.l.května, Tišnovská 
           (k poslednímu plotu st. statku), Tyršova (k nejvyššímu 
           místu silnice na Ohlusu) 
2. pásmo - oblasti kolem významných vedlejších ulic 
           Jungmannova,  U  stadionu,  Na  Královkách, Zborovská, 
           Sv.Čecha,  Školní,  B.Smetany,  Nová  (po ul. Příční), 
           Wolkerova  (po ul.  Příční), Otevřená, Na  zahrádkách, 
           Bezručova,  Popkova, Komenského,  F.Vojty, Havlíčkova, 
           Husova,  Úvoz,  Farského,  Zahradní,  Kout,  Nádražní, 
           U  potoka,  Nerudova,  Brněnská,  Hybešova, Buďárkova, 
           Zámecká,  Křižovského  (k   poslednímu  plotu  čistící 
           stanice) 
3. pásmo - oblast ostatních částí města 
Ohraničení  lokalit je  graficky vymezeno  v plánku,  který je  k 
nahlédnutí na MěÚ Kuřim. 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
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6. Informace o výstavbě videostudia a TKR 
Materiál č. 25 - zpracoval a předkládá Ing.Pavelka 
p. Macek - dotaz z veřejnosti : 
           *  proč  je  hlavní   přijímací  stanice  umístěna  na 
              ul.Školní 
           *  výběr programů 
           * jaká je kvalita 
Ing.Pavelka - vysvětlil * kvalita vyhovuje , dle měření 3,5-4,5 
                        * výběr  kanálů  po  zkušební době možno 
                          přeladit dle zájmu občanů 
                        * jsme omezeni základní nabídkou 
p.Macek  - zákl.poplatek 25 Kč = společná televizní anténa 
                poplatek 70 Kč = kabelová televize 
J.Herman - TKR se "rozběhla",  iniciátory byli občané  ze spodní 
           části  Kuřimi,   požádal  o  co   nejrychlejší  průběh 
           realizace TKR v Kuřimi 
Návrh na usnesení : 
MZ bere na vědomí zprávu o vybavení odbavovacího pracoviště (text 
i obraz) 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
MZ ruší  usnesení MZ č. 1077/94 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
                     zdrž. 1 
 
MZ schvaluje financování realizace TKR z prostředků města 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
                     zdrž. 1 
 
MZ  dává  na  vědomí  občanům,  že  příspěvek  500  Kč  k  úhradě 
připojovacího  poplatku  TKR  bude  poskytnut  pouze  těm, kdo se 
přihlásí  do  31.1.1995.  Po  tomto  datu  budou  zájemci  hradit 
připojovací poplatek v plné výši 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
 

R ů z n é  : 
Plán MR a MZ na I.pololetí roku 1995 
K.Múčková   - navrhuje častější zasedání MZ - min. 1 x za měsíc 
J.Herman    - souhlasím, materiálu bude narůstat 
Dr.Poledňák - častější zasedání MZ by bylo praktičtější 
Dr.Holman   - navrhuje doplnit zasedání  MZ dne 6.2.95  o Zprávu o 
              činnosti městské policie 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje plán MR a MZ na I.pololetí 1995 s doplněním 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
                     zdrž.  2 
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Volba členů okresního shromáždění 
Ing.Růžička  -  pro  město  Kuřim  bylo  stanoveno  číslo  3,  na 
                ustavujícím  zasedání MZ  byl za  člena okresního 
                shromáždění  zvolen   Ing.Růžička,  jako  dalšího 
                členy    navrhuje    RNDr.Igora    Poledňáka    a 
                PaedDr.Davida Holmana 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje za členy  okresního shromáždění RNDr.Igora Poledňáka 
a PaedDr.Davida Holmana 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
                     zdrž.  2 
 
Ing.Růžička podal  informaci o předání  konceptu ÚP Ing.Zemánkem, 
který  z důvodu  nemoci zodpovědného  pracovníka požádal  o změnu 
termínu   předání   dokumentace   lokálního   systému  ekologické 
stability a to z 15.12.94 na 31.1.1995. Doklady byly předloženy v 
pracovních materiálech, ne v čistopise. 
Návrh na usnesení : 
MZ schvaluje  změnu termínu  smlouvy  z 15.12.1994 na 31.1.1995 - 
- územní plán města Kuřimi - lokální systém ekologické stability 
Hlasováno o návrhu : pro 16 
 
RNDr.Poledňák -  informace o termínu  pořádání městského plesu  - 
25.2.1995 - vzato na vědomí  s připomínkou, že v uvedeném termínu 
jsou jarní prázdniny 
 
J.Herman -  k usn. MR č.  31/94/95, formou interpelace žádá  MR o 
finanční rozvahu (na základě  jaké smlouvy, jakých fin.prostředků 
atd.) 
 
Ing.Brabec - veřejnost - dotazy : 
* při existenci  divizních utkání v kopané  dochází k chaotickému 
  parkování na ul. U stadionu - omezování, zneprůjezdnění ulice 
* v  letních  měsících  -  otevřené  koupaliště  -  parkuje se na 
  zelených plochách, na vozovce,  vozidla zanechávají nepořádek - 
  chybí koše na odpadky 
* dokončovací  práce  na  bazénu  -  chybí  opěrní zídky u šaten, 
  dořešit chodník mezi inf. skruží a stěnou šatny 
K řešení  problémů navrhuji  ustavit technickou  skupinu z komise 
výstavby -  záležitost dořešit do  léta, osadit dopravní  značky, 
odpadkové  koše,  zákaz  parkování  na  inž.  sítích.  Jak k tomu 
přistupuje Městská a státní policie ? 
* zásobování KONZUMU  u Němečků -  vozidla parkují v  protisměru, 
  vytváří se "tobogán", který je  a zejména v  zimních  měsících 
  může být značně nebezpečný 
* mezi obytnými domy čp. 941 a 942 byly určeny 2 z 5-ti borovic k 
  vymýcení, zatím  k tomu nedošlo, nyní  v době vegetačního klidu 
  možno provést 
Ing.Jarušek -  upozorňuje na zahájenou stavbu  na Podlesí naproti 
               Kulturnímu  domu,  kde  stavební  veškerou hlínu z 
               výkopů vyváží na okraj hřiště 
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K.Múčková - potvrzuje sdělení Ing.Jaruška 
          - upozorňuje na problémy s vodou na Podlesí - ze strany 
            města  je třeba  zaujmout stanovisko  (schází plovák, 
            spínač, dochází k výpadkům v dodávce vody) 
 
Ing.Krupica - upozorňuje na nebezpečí vystřelování petard a jiných 
              výbušnin zejm. na sídl. Na Loučkách na Silvestra 
Ing.Růžička - zajistíme v Měrozhlase krátkou relaci 
H.Krejčí    - na  základě  požadavků  občanů nutno  zajistit sypání 
              komunikací  v  ul.  Podhoří,  komunikace  je  často 
              neschůdná 
J.Herman    - mechanizace se všude nedostane, je třeba sypat ručně 
Dr.Poledňák - SMK mají přesný rozpis služeb a sypačů 
Ing.Novotná - upozorňuje  na stojící  neosvětlenou a neoznačenou 
              maringotku v ul. Pod vinohrady - OV zajistí sjednání 
              nápravy 
 
Ing.Růžička vyzval členy návrhové  komise k přednesení usnesení z 
jednání MZ. 
Návrh předložil Ing.Krupica : 
1010 - MZ schvaluje výkup  pozemků parc.č. 2786/11 - 2786/16 k.ú. 

       Kuřim o celkové výměře 515 m2 (dle GP zak.č. 787-30/93) za 
       cenu dle znaleckého posudku 
1011 - MZ schvaluje odprodej parc.č. 775/3 o výměře 28 m2 za cenu 

       100 Kč/m2  a parc.č. 775/2 k.ú.  Malhostovice o výměře 186 
       m2  za  cenu  dle  znaleckého  posudku manželům Klimeckým, 
       bytem Brno, Skřivanova 14 
1012 - MZ neschvaluje záměr  odprodeje parc.č. 2253 k.ú. Kuřim ve 

       výměře 1283 m2 panu Janu Nečasovi, Kuřim, Školní 852 
1013 - MZ schvaluje záměr  odprodeje části pozemku  parc.č. 4216 

       k.ú. Kuřim  ve výměře cca 15  m2 adresně manž. Motyčkovým, 
       bytem Kuřim, Bezručova 1115 a  Ing.Liboru Motyčkovi, bytem 
       Kuřim, Tyršova 1188 za cenu  100 Kč/m2 s podmínkou zřízení 
       věcného břemene pro město 
1014 - MZ schvaluje odprodej a.s.  Jihomoravská energetika Brno, 

       Lidická 36 pozemky parc.č. 293/2  o výměře 235 m2, 399/3 o 
       výměře  60 m2,  612/15 o  výměře 50  m2, 2086/3  o výměře 
       65 m2, 2977/3 o výměře 70 m2,  4298 o výměře 24 m2, 4366 o 
       výměře 25 m2 za cenu 100 Kč/m2. Celková výměra činí 529 m2 
1015 - MZ schvaluje výkup - část katastrálních parcel č. 1216/1 a 

       1217 k.ú.  Kuřim o výměře 7  403 m2 za 60  Kč/m2 s tím, že 
       výměra 3  536 m2 bude vypořádána  v rámci výkupu ostatních 
       komunikací v Kuřimi 
1016 - MZ schvaluje výkup  pozemků katastrální parcely  č. 534 o 

       výměře 165 m2  a katastrální parcely č. 535  o výměře 1334 
       m2  k.ú. Lelekovice  (část parcel  EN č.  3276 a 3277 k.ú. 
       Kuřim) od pana Václava Mikuly,  bytem Brno, Palackého 6 za 
       cenu dle znaleckého posudku 
1017 - MZ schvaluje odprodej  části parc. č.  293/1 k.ú.Kuřim za 

       cenu 250  Kč/m2 s tím,  že do doby  odprodeje pozemku bude 
       právní  vztah k  nemovitosti upraven  nájemní smlouvou  za 
       cenu 250 Kč/m2 podnikatelům : 
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       Marek, Kuřim, Legionářská               o vým. cca 200 m2 

       Šanca , Vev.Bítýška, Tišnovská 671      o vým. cca 100 m2 

       Zeman, Kuřim, Jeřábek-Zavřel, Křoví     o vým. cca 170 m2 

       Balabán, Kuřim, Na Loučkách 1209        o vým. cca 100 m2 

       Slezákovi, Dolní Loučky 235             o vým. cca 100 m2 
1018 - MZ  schvaluje bezúplatný  převod majetku  státního statku 
       Kuřim : 
       dům čp. 762 a 740 na ul. Luční v Kuřimi, stavbu obchvatné 
       komunikace Kuřim a stavbu  komunikace na parc.č. 3570 k.ú. 
       Kuřim 
1019 - MZ  schvaluje záměr  pronajmout nebytové  prostory bývalé 
       prodejny  potravin č.  002-03 na  nám.Osvobození 841 Kuřim 
       spotřebnímu  družstvu  KONZUM  Brno,   Sukova  2  za  cenu 
       dvojnásobku zákonem stanoveného  nájemného do 31.12.1996 a 
       od  1.1.1997 za  cenu  dle  platné vyhlášky.  Celková doba 
       pronájmu se stanovuje na 5 let 
1020 - MZ  neschvaluje  bezúplatný  převod střelnice  do majetku 
       Sportovně střeleckého klubu TOS Kuřim 
1021 - MZ vyhlašuje veřejnou nabídku  na využití pozemků parc.č. 
       2615/1,2,3,4 a 2616  k.ú. Kuřim  v  rozsahu dle  územního 
       plánu formou odprodeje - pronájmu 
1022 - MZ  schvaluje záměr na odprodej části  parc.č. 1457/2 k.ú. 

       Kuřim  ve  výměře  cca  744  m2  Ing.Miroslavu Jaskulkovi, 
       Kuřim, Smetanova 528 za cenu  300 Kč/m2 
1023 - MZ  schvaluje záměr   odprodat objekt  na parc.č.  2387 a 
       parc.č. 2384,2385,2386,2387  a 2388 o  celkové výměře 3857 
       m2 na  ul. Havlíčkova firmě  H-klima, zastoupené Marianem 
       Uchytilem,  Popkova  1004,  Kuřim   za  cenu  objektu  dle 
       znaleckého posudku a pozemků za 50 Kč/m2 s tím, že do doby 
       kolaudace bude  uzavřena nájemní smlouva ve  výši 50 Kč/m2 
1024 - MZ schvaluje dání  výpovědi JMP a.s. ze stávající služebny 
       na ulici Bezručové v Kuřimi  s tím, že tyto prostory budou 
       upraveny na byt IV. kategorie 
1025 - MZ schvaluje úlevu z  poplatku alkoholických a tabákových 
       výrobků  panu Cahovi  od 1.1.93  ve výši  50% z vyměřených 
       poplatků  do  výše  vynaložených  nákladů  panem  Cahou na 
       stavbu parkoviště 
1026 - MZ schvaluje rozpočtová opatření č. 30/94,31/94 a 32/94 na 
       rok 19 
1027 - MZ schvaluje rozpočtová  opatření č. 38/94,  39/94 na rok 
       1994 a odměny odstupujícím členům MR a MZ 
1028 - MZ schvaluje rozpočtová  opatření č. 40/94,  41/94 na rok 
       1994 
1029 - MZ schvaluje výsledky hospodaření města Kuřimi k 30.9.1994 
1030 - MZ schvaluje výsledky  hospodaření příspěvkové organizace 
       Penzion pro důchodce Kuřim k 30.9.1994 
1031 - MZ  schvaluje  rozšíření  zřizovací listiny  Penzionu pro 
       důchodce  Kuřim   o  další  předmět   činnosti  -  závodní 
       stravování 
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1032 - MZ schvaluje výsledky  hospodaření příspěvkové organizace 
       ZŠ Kuřim Tyršova a ŠJ při ZŠ Tyršova k 30.9.1994 
1033 - Město  Kuřim nabízí  k pronájmu  objekt čp.  35 v Kuřimi, 
       Tišnovská ulice k podnikatelskému využití. Jedná se celkem 
       o  528  m2  zastřešené   plochy  +  dvůr.  Předběžná  cena 
       nájemného činí 250 000  Kč/rok.Nabídky je možno předkládat 
       do 15.2.1995 
1034 - MZ schvaluje účelové  použití správních poplatků  - hrací 
       přístroje, doplňkové příjmy -  pokuty, sankční poplatky na 
       podporu kulturní a spolkové činnosti v Kuřimi sledovanou v 
       kpt. 716 rozpočtu města v roce 1995 
1035 - MZ schvaluje rozpočtové  provizorium města Kuřimi  na rok 
       1995 s dodatky 
1036 - MZ schvaluje  rozpočtové provizorium Penzionu pro důchodce 
       Kuřim na rok 1995 
1037 - MZ schvaluje rozpočtové provizorium příspěvkové organizace 
       ZŠ Kuřim  Tyršova na rok  1995 ve vyrovnané  výši výdajů a 
       příjmů 3,690.440 Kč 
1038 - MZ schvaluje rozpočtové provizorium Služeb města Kuřimi na 
       rok 1995 s doplňkem 
1039 - MZ  schvaluje úpravu rozpočtového provizoria na  r. 1995 - 
       ponížení rezervy  o 1,5 mil.  Kč  a  povýšení  (investiční 
       příspěvek  SMK)  o  1,5  mil.  Kč  v  kpt.  739  -  místní 
       hospodářství 
1040 - MZ odkládá  projednání žádosti Sportovně střeleckého klubu 
       Kuřim č.j.4948/1406, 4947/1405  o finanční dotaci na  dobu 
       projednání konečného rozpočtu města na rok 1995 
1041 - MZ  schvaluje  poskytnutí  dotace  ve  výši 10 916,90 Kč 
       Střeleckému  klubu Kuřim  na již  provedenou rekonstrukci 
       střechy klubovny po předložení účetních dokladů 
1042 - MZ schvaluje rozpočtová opatření číslo 42/94, 43/94 na rok 
       1994 
1043 - MZ  ukládá  MR  zajistit  dokončení  stavebních prací na 
       podloubí  plaveckého areálu v Kuřimi 
1044 - MZ  ruší  vyhlášku  MZ  ze  dne  22.2.1993  o nájemném z 
       nebytových prostor 
1045 - MZ stanoví lokality, kterými dělí město Kuřim do pásem pro 
       potřeby  vyhlášky  města  "O  převodu  a  pronájmu majetku 
       města": 
l. pásmo : oblast hlavních tahů a náměstí vymezené těmito ulicemi 
           Blanenská    (do    křižovatky     silnic    I/60    a 
           I/43),Legionářská,    nám.Osvobození,    nám.l.května, 
           Tišnovská (k  poslednímu plotu st.statku),  Tyršova (k 
           nejvyššímu místu silnice na Ohlusu) 
2. pásmo : oblasti kolem významných vedlejších ulic 
           Jungmannova,  U  stadionu,  Na  Královkách, Zborovská, 
           Sv.Čecha,  Školní,  B.Smetany,  Nová  (po ul. Příční), 
           Wolkerova  (po ul.  Příční), Otevřená,  Na zahrádkách, 
           Bezručova,  Popkova, Komenského,  F.Vojty, Havlíčkova, 
           Husova,  Úvoz, Farského,  Zahradní, Kout,  Nádražní, U 
           potoka,   Nerudova,  Brněnská,   Hybešova,  Buďárkova, 
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           Zámecká,  Křižkovského  (k  poslednímu  plotu  čistící 
           stanice) 
3. pásmo : oblast ostatních  částí města 
Ohraničení  lokalit je  graficky vymezeno  v plánku,  který je  k 
nahlédnutí na MěÚ Kuřim 
1046 - MZ  bere  na   vědomí  zprávu  o  vybavení  odbavovacího 
       pracoviště (text i obraz) 
1047 - MZ ruší usnesení MZ č. 1077/94 
1048 - MZ schvaluje financování realizace TKR z prostředků města 
1049 - MZ dává na vědomí  občanům, že příspěvek 500  Kč k úhradě 
       připojovacího poplatku TKR bude  poskytnut pouze těm, kdo 
       se  přihlásí do  31.1.1995.  Po  tomto datu  budou zájemci 
       hradit připojovací poplatek v plné výši 
1050 - MZ schvaluje  plán MR a MZ na I.pololetí 1995 s doplněním 
1051 - MZ  schvaluje za  členy okresního  shromáždění RNDr.Igora 
       Poledňáka, a PaedDr.Davida Holmana 
1052 - MZ  schvaluje  změnu  termínu  smlouvy  z  15.12.1994 na 
       31.1.1995  - územní  plán  města  Kuřimi -  lokální systém 
       ekologické stability 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : jednohlasně přijato 
 
Jednání MZ ukončil starosta ve 23,00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing. arch. Vladislav Růžička 
                                              starosta 
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Zapsala : Němcová 
Kuřim 22.12.1994 
 
Seznam příloh : 
 
1. Prezenční listina 
2. Majetkoporávní úkony 
3. Přílohová část k majetkoprávním úkonům 
4. Caha Jaroslav - žádost o prominutí sankce 
5. Rozpočtové opatření na rok 1994 - č. 30,31,32/94 
6.         -"-                       č. 38,39/94 
7.         -"-                       č. 40,41/94 
8. Výsledky hospodaření města k 30.9.1994 
9.         -"-          Penzionu k 30.9.1994 
10.Penzion Kuřim  - rozšíření zřizovací listiny 
11.Výsledky  hospodaření přísp.  organizace ZŠ  Kuřim, Tyršova  k 
   30.9.1994 
12.Hospodaření školní jídelny ZŠ Kuřim tyršova k 30.9.1994 
13.SMK - výsledek hospodaření za III/Q 1994 
14.Návrh rozpočtového provizoria města Kuřimi na rok 1995 
15.Penzion Kuřim - příspěvek na rok 1995 
16.ZŠ Kuřim Tyršova + ŠJ Tyyršova - finanční rozpočet na rok 1995 
17.SMK - výhled hospodaření na rok 1995 
18.SMK - žádost o vyčlenění finančních prostředků 
19.Sportovně střelecký klub Kuřim - žádost o dotaci 100 000 
   -       -"-                    - žádost o dotaci   9 050   Kč 
20.        -"-                    - žádost o dotaci  10916,90 Kč 
21.Ing.J.Kolařík  - žádost  o vyčlenění  fin. prostředků  na dok. 
   stav. prací - podloubí PA Kuřim 
22.Vyhláška ze dne 22.4.1992 o převodu a pronájmu majetku města 
23.Stanovisko správního odboru k vyhláškám města 
24.Plán MR a MZ na I.pololetí roku 1995 
25.TKR - informace o výstavbě TKR a odbavovacího pracoviště 
26.Jednací řád městské rady v Kuřimi 
27.Jednací řád Městského zastupitelstva v Kuřimi 
28.Řešení bytové situace manželů Bikárových 
29.Materiál předložený Dr.Poledňákem k již zaslaným materiálům na 
   jednání MZ 
30.SMK - návrh na pronájem pekárny a obchodu 
31.Vyhláška o zřízení dočasného peněžního fondu 
32.Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání MZ 
33.Usnesení MR ze dne 5.12.1994 
34.Návrh na usnesení 
 
 
 
                      O v ě ř o v a t e l é 
 
 
MUDr.Miluše  D v o ř á č k o v á                 Jan  H e r m a n 
 



 
 
 


