
M ě s t o  K U Ř I M 
 
 

                         Z Á P I S 
 
  ze zasedání  MZ Kuřimi čís. 3/95  konaného dne  6.2.1995 
                  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, Ing.M.Krupica,   Ing.J.Marek, 
           Ing.J.Němec,  Ing.H.Novotná,  V.Zejda,   Mgr.J.Zorník, 
           Ing.F.Veselý - tajemník MěÚ 
 
Omluven  : K.Múčková, H.Krejčí, 
 
 
Jednání MZ zahájil v 17,10 Ing.arch.V.Růžička 
Zasedání MZ je přítomno 14  členů MZ, je usnášeníschopné, přijatá 
usnesení budou platná. 
 
Za ověřovatele zápisu byli navrženi : MUDr.M.Dvořáčková,J.Kobzinek 
Hlasováno o návrhu : pro 14 
 
Návrhová komise : Ing.arch.M.Janča, Ing.J.Marek 
Hlasováno o návrhu : pro     13 
                     zdržel   1 
 
 

Program : 
 
1. Majetkoprávní úkony 
2. Nástin a  organizační zabezpečení  rozvoje kulturního  a spol. 
   života v Kuřimi 
3. Program investiční výstavby města na rok 1995 
4. Zpráva o činnosti Městské policie 
5. Různé 
 
 
 
J.Herman  -  připomínka  k  programu  -  doporučuje  jako bod č.2 
projednat  ta  usnesení  MR,  u  nichž,  jak  se  domnívá,  byla 
překročena pravomoc MR a došlo k porušení zákona. 
Hlasováno o návrhu : pro    10 
                     proti   2 
                     zdrž.   2  Návrh  přijat,  bude zapracován do 
                                programu 
 
 

1. Majetkoprávní úkony : 
KONZUM Brno,  spotřební družstvo -  žádost o pronájem  nebytových 
prostor  bývalé  prodejny  potravin  č.002-03  na  nám.Osvobození 
čp.841 v Kuřimi. 
Dr.Poledňák - cenu zatím neupřesňovat, bude stanovena MZ později 
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Návrh na usnesení : 
1053/95 
MZ  schvaluje   pronájem  nebytových  prostorů   bývalé  prodejny 
potravin č.002-03 na nám.Osvobození  č.p.841 v Kuřimi spotřebnímu 
družstvu  KONZUM  Brno  ,  Sukova  2  za cenu dvojnásobku zákonem 
stanoveného  nájemného  do  31.12.1996  a  od  1.1.1997  za  cenu 
stanovenou MZ. Celková doba pronájmu se stanovuje na 5 let. 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
 
Manž.Motyčkovi, Kuřim,Bezručova 1115  a Ing.Libor Motyčka, Kuřim, 
Tyršova 1188  - žádost o odprodej  části pozemku parc.č.4216 k.ú. 

Kuřim ve vým. cca 15m2 před domem za cenu 100,-Kč/m2 
Návrh na usnesení : 
1054/95 
MZ  schvaluje odprodej  části pozemku  parc.č.4216 k.ú.  Kuřim ve 

vým.cca  15m2   manž.  Motyčkovým  ,  Kuřim,   Bezručova  1115  a 
Ing.Liboru Motyčkovi , Kuřim, Tyršova  1188 za cenu  100.-Kč/m2 s 
podmínkou zřízení věcného  břemene  pro  město Kuřim  v možnosti 
práva vstupu na pozemek z důvodů uložení inž. sítí. 
Hlasováno o návrhu : pro  14 
 
Ing.Miroslav Jaskulka, Kuřim,Smetanova 528  - žádost  o odprodej 

části  pozemku  parc.  č.1457/2  k.ú.  Kuřim  ve  vým. cca 744 m2 
synovi, Ing.Martinu Jaskulkovi, Kuřim, Nádražní 1260. 
Návrh na usnesení : 
1055/95 
MZ schvaluje  odprodej části pozemku parc.č.1457/2  k.ú. Kuřim  o 

výměře cca 744 m2 Ing.Martinu Jaskulkovi, Kuřim, Nádražní 1260 za 
cenu 200,-Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu : pro   11 
                     proti  1 
                     zdrž.  2 
 
V 17.20 - příchod MUDr.Klírové, nyní MZ v počtu 15 
 
Marian  Uchytil, firma  H-klima, Kuřim,  Popkova 1004  - žádost o 
odprodej objektu  na pozemku parc.č.  2387 ,2384,2385,2386,2387 a 
2388 o  celkové vým. 3 857  m2 na ul. Havlíčkova,  Kuřim, Popkova 
1004 
Ing.Novotná - navrhla doplnění usnesení (viz. usnesení) 
Ing.Němec   - atraktivní pozemek, zajistit předkupní právo města 
            - po diskusi ustupuje od návrhu 
Dr.Poledňák - majetek by byl tímto břemenem znehodnocen 
 
Návrh na usnesení : 
1056/95 
MZ   schvaluje   odprodej    objektu   na   pozemku   parc.č.2387 

a parc.č.2384,2385,2386,2387 a 2388 o celkové vým. 3 857m2 na ul. 
Havlíčkova  v  Kuřimi  firmě  H-klima, zastoup.M.Uchytilem Kuřim, 
Popkova  1004 za  účelem stavby  Fit centra  za cenu  objektu dle 
znaleckého  posudku v  současných cenách  a pozemků  za 50.-Kč/m2 
s tím,  že do  doby kolaudace  bude uzavřena  nájemní smlouva  za 
pozemek  ve  výši  50,-Kč/m2a  objekt  za  1,-Kč  na  dobu trvání 
nájmu.V případě  nerealizace Fit centra  nebudou nájemci uhrazeny 
náklady na technické zhodnocení stávajícího objektu. 
Hlasováno o návrhu Ing.Novotné : pro 15 
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Nové záměry : 
SPT TELECOM,  a.s.Brno, Šilingrovo nám.  3/4 - žádost  o odprodej 

pozemku  parc. č.281/5  k.ú. Kuřim   ve vým. 5m2 dle  geom. plánu 
zak.č. 886-120/94 ze dne 7.11.1994. 
Návrh na usnesení : 
1057/95 
MZ   schvaluje   záměr   odprodat   SPT   TELECOM   a.s.  pozemek 

parc.č.281/5   k.ú.   Kuřim   ve   vým.   5m2za  cenu  100,-Kč/m2 
s koeficientem 5 dle platné vyhlášky města. 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
ECONOMY, spol.s.r.o. 
Ing.Růžička představil MZ a veřejnosti JUDr.Pecla, zástupce firmy 
ECONOMY,   který   představil   záměr   fy.Vaillant  na  výstavbu 
montáž.závodu  v  lokalitě  "  Pod  Toskou  ". Informoval o stavu 
přípravných prací a přínosu pro město Kuřim. Bez připomínek. 
Návrh na usnesení : 
1058/95 
MZ schvaluje záměr na změnu vlastnických vztahů k částem katastr. 
parcel  č.2472,1224,1225,1223/1  a  1243   k.ú.  Kuřim  za  části 
kat.parcel č.1226,1227 a 1242  k.ú. Kuřim podle nově  zhotoveného 
GP pro zábor pozemků v lokalitě " Pod Toskou" v Kuřimi k výstavbě 
montážního závodu firmy Vaillant včetně odprodeje těchto pozemků. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Paní Milada Běhounková - pronájem  prostor pedikúry v objektu MěÚ 
Kuřim. 
Ing.Veselý  -  město  má  povinnost  zajistit  pro  staré  občany 
pedikérskou službu, suterén MěÚ bude tak využit. 
Návrh na usnesení : 
1059/95 
MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem  prostor  pedikúry  v 

suterénu objektu  MěÚ Kuřim v  rozsahu 29m2 včetně  poskytovaných 
služeb paní  Miladě Běhounkové, Kuřim,  Na Loučkách 1202  za cenu 
11 520.-Kč/rok. 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Pan Z.  Malý - J.Trubák -  odprodej části pozemku parc.č.2086/17 
k.ú.Kuřim a odprodej ideální poloviny části pozemku dvora 
Dr.Poledňák - navrhuje 40,-Kč/m2-problémový pozemek 
Návrh na usnesení : 
1060/95 
MZ   schvaluje   záměr   na   adresný   odprodej   části  pozemku 
parc.č.2086/17   k.ú.  Kuřim   (dle  nově   vyhotoveného  GP  pod 
prodejnou   Domácích  potřeb)  panu  Josefu  Trubákovi, Letovice, 
Smetanova 990 za cenu 100.-Kč/m2 s koef.5 dle vyhl. města. 
Hlasováno o návrhu :  pro    13 
                      zdrž.   2 
Návrh na usnesení : 
1061/95 
MZ  schvaluje záměr  na  odprodej ideální poloviny  části pozemku 
dvora - z parc.č. 2086/17 k.ú.  Kuřim panu Zdeňku Malému a Josefu 
Trubákovi  po  předchozím majetkovém vypořádání  ideální poloviny 
zpevněné  plochy  mezi  panem  Trubákem  a  panem  Malým  za cenu 

100.-Kč/m2. 
Hlasováno o návrhu :  pro   13 
                      zdrž.  2 
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Rybník Srpek - smlouva o smlouvě budoucí 
J.Herman - překročení pravomocí MR odsouhlasením smlouvy bez MZ 
Ing.Růžička  -  protahováním  jednání  by  město  mohlo  o rybník 
přijít.  Dohodou  s  budoucími  nájemci  byl  ztažen privatizeční 
projekt zájemců o rybník a  SRPEK tak přejde bezúplatným převodem 
do majetku  města. Kuřim získává  majetek v hodnotě  cca 800 tis. 
Kč. 
Návrh na usnesení : 
1062/95 
MZ  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě na pronájem 
rybníka Srpku 
Hlasováno o návrhu : pro   15 
 
SESTO s.r.o.- žádost o pronájem prostoru v areálu Služeb m.Kuřimi 
Dr.Poledňák -  protinávrh-Město Kuřim vyhlašuje  veřejnou nabídku 
na využití prostor areálu služeb na U.Svatopluka Čecha 
Hlasováno o návrhu : pro   2 
                     proti 8 
                     zdrž. 5 
Návrh nebyl přijat 
J.Herman    - jaké bude kritérium pro pronájem 
Dr.Holman   - nutnost tech. služeb 
Ing.Krupica - navrhuje odložit  rozhodnutí po předložení koncepce 
              SMK p.Mikšem 
Návrh na usnesení : 
1063/95 
MZ  odkládá  projednání  záměru  na  pronájem  skladovací  haly v 
prostoru areálu  Služeb města  Kuřimi  na ul.Svatopluka Čecha  na 
květnové zasedání MZ 
Hlasováno o návrhu : pro  12 
                     zdrž. 3 
O původním návrhu na usnesení se nehlasovalo 
 
Přestávka 18.15 - 18.40 
 
Připomínky klubu KSČM - tlumočí J.Herman 
- usn.č.33/94/95 - překročení pravomocí 
Návrh na usnesení : 
1064/95 
MZ ruší usnesení MR č. 33/94/95 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
- usn.č.51/95 - překročení pravomocí 
Hlasováno o návrhu : pro   4 
                     proti 8 
                     zdrž. 3 
- usn.č.49/95,-  usn.č.50/95,-námitka  (překročení pravomocí) 
O návrhu nebylo hlasováno 
 

2.    Nástin    a   org.zabezp.rozvoje 
kulturního a společ. života v Kuřimi 
Fond na podporu kulturní a spolkové činnosti 
mat.č.2, předložil Dr.Poledňák 
J.Herman -  námitka na pravomoc MR  ustanovit komisi pro výběrové 
            řízení na poskytnutí příspěvku 
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Ing.Novotná - citace pravomocí MR 
J.Herman - návrh změn v textu materiálu č.2 : 
           III. 
           příspěvek je poskytován: 
           -na základě výběrového řízení,které vyhlašuje MZ 
Hlasováním byla změna přijata : pro  15 
           IV. 
           1 .základní údaje o žadateli (název, jméno,  rod.č, 
             event.IČO 
Hlasováním byla změna přijata : pro 15 
1065/95 
MZ  schválilo  zřízení  Fondu  na  podporu  kulturní  a  spolkové 
činnosti(příloha č.2) se změnami 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
Návrh na usnesení : 
1066/95 
MZ  schvaluje  příspěvky  Fondu  na  podporu  kulturní a spolkové 
činnosti na první pololetí r.1995 dle přílohy 
Hlasováno o návrhu : pro 15 
 
Připomínky klubu KSČM 
-usn.č.91/95- 
Hlasováno o návrhu : pro    7 
                     proti  2 
                     zdrž.  6 
připomínka nebyla hlasováním přijata 
-usn.č.99/95-připomínka nebyla přijata (bez hlasování) 
Ing.Němec- usn.č 34/94/95 
Hlasováno o návrhu : pro   5 
                     proti 8 
                     zdrž. 2 
připomínka nebyla hlasováním přijata 
 
 

3.  Program   inv.výstavby  města  na 
rok 1995 
Zpracoval odbor ÚP,INV a MH , mat.č. 3 
Návrh na usnesení : 
1067/95 
MZ bere na vědomí předložený návrh investičních akcí na rok 1995 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
 

4. Zpráva o činnosti Měpolicie 
Zprávu předložila Měpolicie, J.Černý 
Dr.Holman - chybí přehled zákroků 
J.Herman  - zaměřit se na problém parkování 
Ing.Veselý- navrhuje užší spolupráci KPPP s Měpolicií 
Návrh na usnesení : 
1068/95 
MZ bere na vědomí s připomínkami zprávu Městské policie Kuřim 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
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Přestávka 20.05 - 20.35 
 

5. Různé 
Návrh na osamostatnění školní budovy na ul.Komenského 511 
Mat.č.7 předložil Ing.Růžička - po  dohodě s autory je první část 
materiálu  č.  7  z  programu  ztažena  a  bude předmětem jednání 
následného usnesení. 
Ke   koncepci   školství   -   materiál   je   potřeba   rozšířit 
o problematiku středního školství v Kuřimi a to do 15.5.1995. 
Návrh na usnesení : 
1069/95 
MZ pověřuje MR zpracovat koncepci vývoje školství (MŠ,ZŠ,SŠ)  ve 
městě Kuřimi s ohledem  na rozvojové možnosti města do 15.5.1995 
Hlasováno o návrhu : pro   10  - 5 členů MZ nepřítomno 
 
Návrh na změnu Vyhlášky ze dne 16.8.1993 
mat.č.6, zpracoval ved.FO Z.Kříž 
Návrh na usnesení : 
1070/95 
MZ  schvaluje  změnu  a  doplnění "Vyhlášky" ze  dne  16.6.1993 o 
příspěvku na  částečnou úhradu neinvestičních  nákladů mateřských 
škol a školních družin ve městě Kuřimi dle návrhu (mat.č.6) 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
Vyhláška o místních poplatcích - změny 
mat.č.5, předkládá Dr.Poledňák 
J.Herman-  FO by  měl předložit  způsob, který  bude používán při 
           uplatňování sankcí 
Ing.Jarušek- určit jednoznačně procenta 
Dr.Poledňák- kontrolní komise může kontrolovat vyměřování sankcí 
Návrh na usnesení : 
1071/95 
MZ  schvaluje  vyhlášku,  kterou  se  mění  a  doplňuje  vyhláška 
o místních poplatcích ze dne 6.6.1994 
1072/95 
MZ ukládá  starostovi zveřejnit úplné  znění vyhlášky o  místních 
poplatcích 
1073/95 
MZ ruší usnesení MZ č.1025 ze dne 19.12.94 
Hlasováno o všech  3 návrzích současně :  pro    13 
                                          proti   1 
                                          zdrž.   1 
 
Žádost obce Chudčice na půjčku 1,5 mil.Kč 
Mat.č.17, předkládá ved.FO Z.Kříž 
Návrh na usnesení : 
1074/95 
MZ  neschvaluje  poskytnutí  obci  Chudčice  půjčku  ve  výši 1,5 
milionu Kč 
Hlasováno o návrhu :  pro  15 
 
Výsledek hospodaření Služeb města Kuřimi za r. 1994 
mat.č.15 
Ing.Růžička - informoval o stavu účtu SMK 
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J.Herman - požaduji  ekonomickou  rozvahu, chybí stav kmenového 
           jmění, stav zásob 
         - SMK nedávat dotaci ale půjčku 
         - návrh - vyúčtovat  příspěvek  proti  tržbám  z  prodeje 
           středisek pekárna a SMK - nebylo odsouhlaseno 
J.Herman    - do příštího MZ požaduje zaslat rozvahu 
Ing.Jarušek - dotaz  na p.   Mikše -  zda úsporná  opatření byla 
              účinná? 
Ing.Krupica - jak  vysoká  bude  fin.částka  potřebná pro drobnou 
              provozovnu v souvislosti se SMK 
F.Mikš      - 250tis.Kč/měsíc 
Návrh na usnesení : 
1075/95 
MZ schvaluje rozpočtové opatření  na rozpočtové provizorium roku 
1995  č.09/95,  10/95,  a  11/95  (příspěvek  na  úhradu dlužných 
částek) Službám m. Kuřimi 
Hlasováno o návrhu : pro    9 
                     zdrž.  6 
 
 
Vstup Města Kuřim do Střední integrované školy TOS KUŘIM,s.r.o. 
mat.č. 8, zpracovala Ing.H.Novotná 
Ing.Novotná  -  odpověděla   Ing.Jaruškovi  na  právní  zajištění 
                smlouvy 
Návrh na usnesení : 
1076/95 
MZ souhlasí se vstupem města  Kuřimi do Střední integrované školy 
TOS  KUŘIM  s.r.o.,jako  dalšího  společníka  s obchodním podílem 
odpovídajícím  15% upsaného  základního jmění  společnosti s výší 
vkladu 21 000,-  Kč, a to formou převodu  tohoto podílu úplatně z 
TOS KUŘIM a.s. na Město  Kuřim za úhradu odpovídající 15% čistého 
obchodního jmění společnosti 
Hlasováno o návrhu : pro   13 
                     proti  1 
                     zdrž.  1 
 
Záměr investiční výstavby  fy.AMP v Kuřimi 
mat.č.9, předkládá Ing.Růžička 
Ing.Růžička - informoval o rozpracovanosti projektu fy.AMP 
Návrh na usnesení : 
1077/95 
MZ bere na vědomí zprávu o investičních záměrech firmy VAILLANT a 
AMP Czech s.r.o. 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
Výmaz MěMV z Obchodního rejstříku 
mat.č.10a, zpracovala JUDr.Vlasáková 
Návrh na usnesení : 
1078/95 
MZ souhlasí s výmazem zápisu Městského  národního výboru v  odd. 
AXXIII. č.vl. 702 z Obchodního rejstříku 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
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Ing.Růžička informoval MZ o  programu okresního shromáždění. Mimo 
projednání   a   schválení   rozpočtu   okresu  Brno-venkov  bude 
schvalována nová  správní dozorčí rada VZP.  Město Kuřim má určit 
zástupce do správní rady a jeho náhradníka. 
Za Město Kuřim navrhl Ing.Růžička pí.Martu Mikšovou 
Dr.Poledňák  -  nesouhlasí,  nebylo  projednáno  v  MR,nejmenovat 
                zástupce na tomto shromáždění 
Hlasováno o návrhu Ing.Růžičky : pro    5 
                                 proti  5 
                                 zdrž.  5   Návrh nebyl přijat 
                              - 8 - 
Dr.Holman  - pokud  má někdo   návrh na  člena správní  rady VZP, 
             nabídnout svoji verzi  do 13.2.1995 
 
 
Návrh členů do Okresní školské rady 
mat.č.16, zpracovala a předkládá Ing.Novotná 
Členům MZ byly rozdány kandidátní listiny a proběhla tajná volba. 
Všichni navržení členové byli zvoleni (mat.č.16). 
Návrh na usnesení : 
1079/95 
MZ schvaluje  členy Okresní školské rady dle přílohy (mat.č.16) 
Hlasováno tajnou volbou 
 
 
Návrat k usnesením MR 
Dr.Poledňák - usn.č.91/95 - zřizovací listina SMK 
Návrh na usnesení : 
1080/95 
MZ  souhlasí  s  opravou  zřizovací  listiny  Služeb města Kuřimi 
schválené  MR dne  29.12.1992 a   to takto  : rozšíření  o údržbu 
zeleně a čistění města, instalatérství a zrušení výroby pečiva 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
            - usn.č.94/95 - doplatek lékařům LSPP 
Návrh na usnesení : 
1081/95 
MZ  schválilo doporučení  MR č.94/95  - doplatek  lékařům LSPP za 
leden-březen 1995 ve výši 30,-Kč/hod 
Hlasováno o návrhu : pro   14 
                     zdrž.  1 
 
 
Bytový problém rodiny Bikárových - Dr.Poledňák 
Návrh na usnesení : 
1081/95 
Město  poskytne 80 000,-Kč tomu,kdo  zajistí r.Bikárových trvalý 
nájemní vztah, který řeší jejich bytovou situaci včetně případu, 
kdy tak učiní p. Bikár sám 
Hlasováno o návrhu : pro  15 
 
 
Informace Dr.Poledňáka o plaveckém areálu - současný  dluh nájemců 
činí  cca 170tis.Kč.  Na vlastní  žádost byla platba odložena  do 
24.2.1995. 
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Ing. Růžička vyzval členy  návrhové komise k předložení přijatých 
usnesení z jednání MZ. 
Přehled usnesení přečetl Ing.Marek : 
 
1053/95 
MZ  schvaluje   pronájem  nebytových  prostorů   bývalé  prodejny 
potravin č.002-03 na nám.Osvobození  č.p.841 v Kuřimi spotřebnímu 
družstvu  KONZUM  Brno  ,  Sukova  2  za cenu dvojnásobku zákonem 
stanoveného  nájemného  do  31.12.1996  a  od  1.1.1997  za  cenu 
stanovenou MZ 
 
1054/95 
MZ  schvaluje  odprodej  části  pozemku  parc.č.4216  k.ú.  Kuřim 

o vým.cca   15m2  manž.   Motyčkovým  ,   Kuřim,  Bezručova  1115 
a Ing.Liboru Motyčkovi  , Kuřim, Tyršova 1188  za cenu 100.-Kč/m2 
s podmínkou zřízení  věcného břemene pro  město Kuřim v  možnosti 
práva vstupu na pozemek z důvodů uložení inž. sítí 
 
1055/95 
MZ schvaluje  odprodej části pozemku parc.č.1457/2  k.ú. Kuřim ve 

výměře cca 744 m2 Ing.Martinu Jaskulkovi, Kuřim, Nádražní 1260 za 
cenu 200,-Kč/m2 
 
1056/95 
MZ   schvaluje   odprodej    objektu   na   pozemku   parc.č.2387 

a parc.č.2384,2385,2386,2387 a 2388 o celkové vým. 3 857m2 na ul. 
Havlíčkova v Kuřimi  firmě H-klima,zastoupené Marianem Uchytilem, 
Kuřim, Popkova 1004, za účelem stavby Fit centra, za cenu objektu 
dle  znaleckého   posudku  v  současných  cenách   a  pozemků  za 
50.-Kč/m2  s  tím,  že  do  doby  kolaudace bude uzavřena nájemní 
smlouva  za pozemek  ve výši  50,-Kč/m2a objekt  za 1,-Kč na dobu 
trvání nájmu  . V případě nerealizace  Fit centra nebudou nájemci 
uhrazeny náklady na technické zhodnocení stávajícího objektu 
 
1057/95 
MZ   schvaluje   záměr   odprodat   SPT   TELECOM   a.s.  pozemek 

parc.č.281/5   k.ú.   Kuřim   ve   vým.   5m2za  cenu  100,-Kč/m2 
s koeficientem 5 dle platné vyhlášky města 
 
1058/95 
MZ schvaluje záměr na změnu vlastnických vztahů k částem katastr. 
parcel  č.2472,1224,1225,1223/1  a  1243   k.ú.  Kuřim  za  části 
kat.parcel č.1226,1227 a 1242  k.ú. Kuřim podle nově  zhotoveného 
GP pro zábor pozemků v lokalitě " Pod Toskou" v Kuřimi k výstavbě 
montážního závodu firmy Vaillant včetně odprodeje těchto pozemků 
 
1059/95 
MZ  schvaluje  záměr  na  adresný  pronájem  prostor  pedikúry  v 

suterénu objektu  MěÚ Kuřim v  rozsahu 29m2 včetně  poskytovaných 
služeb paní  Miladě Běhounkové, Kuřim,  Na Loučkách 1202  za cenu 
11 520.-Kč/rok 
 
1060/95 
MZ   schvaluje   záměr   na   adresný   odprodej   části  pozemku 
parc.č.2086/17   k.ú.  Kuřim   (dle  nově   vyhotoveného  GP) pod 
prodejnou   Domácích  potřeb   panu  Josefu  Trubákovi, Letovice, 
Smetanova 990 za cenu 100.-Kč/m2 s koef.5 dle vyhl. města 
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1061/95 
MZ  schvaluje záměr  na  odprodej ideální poloviny  části pozemku 
dvora - z parc.č. 2086/17 k.ú.  Kuřim panu Zdeňku Malému a Josefu 
Trubákovi  po  předchozím majetkovém vypořádání  ideální poloviny 
zpevněné  plochy  mezi  panem  Trubákem  a  panem  Malým  za cenu 

100.-Kč/m2 
 
1062/95 
MZ  schvaluje  uzavření  smlouvy  o  budoucí  smlouvě na pronájem 
rybníka SRPEK v Kuřimi 
 
1063/95 
MZ  odkládá  projednání  záměru  na  pronájem  skladovací  haly v 
prostoru areálu  Služeb města  Kuřimi  na ul.Svatopluka Čecha  na 
květnové zasedání MZ 
 
1064/95 
MZ ruší usnesení MR č. 33/94/95 
 
1065/95 
MZ  zřizuje   Fond  na  podporu  kulturní   a  spolkové  činnosti 
s odsouhlasenými změnami 
 
1066/95 
MZ  schvaluje  příspěvky  Fondu  na  podporu  kulturní a spolkové 
činnosti na první pololetí r.1995 
 
1067/95 
MZ bere na vědomí předložený návrh plánu investičních akcí na rok 
1995 
 
1068/95 
MZ bere na vědomí s připomínkami zprávu Městské policie Kuřim 
 
1069/95 
MZ pověřuje MR zpracovat koncepci vývoje školství  (MŠ,ZŠ,SŠ)  ve 
městě Kuřimi s ohledem  na rozvojové možnosti města do 15.5.1995 
 
1070/95 
MZ  schvaluje  změnu  a  doplnění "Vyhlášky"  ze  dne  16.6.1993 o 
příspěvku na  částečnou úhradu neinvestičních  nákladů mateřských 
škol a školních družin ve městě Kuřimi dle návrhu 
 
1071/95 
MZ  schvaluje  vyhlášku,  kterou  se  mění  a  doplňuje  "Vyhláška 
o místních poplatcích" ze dne 6.6.1994 
 
1072/95 
MZ ukládá  starostovi zveřejnit úplné  znění vyhlášky o  místních 
poplatcích 
 
1073/95 
MZ ruší usnesení MZ č.1025 ze dne 19.12.94 
 
1074/95 
MZ  neschvaluje  poskytnutí  obci  Chudčice  půjčku  ve  výši 1,5 
milionu Kč 
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1075/95 
MZ schvaluje  rozpočtové opatření na  rozpočtové provizorium roku 
1995  č.09/95, 10/95,  a 11/95 
 
1076/95 
MZ souhlasí se vstupem města  Kuřimi do Střední integrované školy 
TOS  KUŘIM  s.r.o. jako  dalšího  společníka  s obchodním podílem 
odpovídajícím  15% upsaného  základního jmění  společnosti s výší 
vkladu 21 000,-  Kč, a to formou převodu  tohoto podílu úplatně z 
TOS KUŘIM a.s. na Město  Kuřim za úhradu odpovídající 15% čistého 
obchodního jmění společnosti 
 
1077/95 
MZ bere na vědomí zprávu o investičních záměrech firmy VAILLANT a 
AMP Czech s.r.o. 
 
1078/95 
MZ souhlasí s výmazem   zápisu Městského  národního výboru v  odd. 
AXXIII. č.vl. 702 z Obchodního rejstříku 
 
1079/95 
MZ schvaluje  členy Okresní školské rady dle přílohy 
 
1080/95 
MZ  souhlasí  s  opravou  zřizovací  listiny  Služeb města Kuřimi 
schválené  MR dne  29.12.1992 a   to takto  : 
* rozšíření  o údržbu zeleně , čistění města, instalatérství 
* zrušení výroby pečiva 
 
1081/95 
MZ schvaluje  doplatek lékařům LSPP za  leden-březen 1995 ve výši 
30,-Kč/hod 
 
1081/95 
Město  poskytne 80  000,-Kč tomu,kdo  zajistí r.Bikárových trvalý 
nájemní vztah, který řeší  jejich bytovou situaci včetně případu, 
kdy tak učiní p. Bikár sám 
 
 
 
Hlasováno o úplnosti navrženého usnesení : jednohlasně přijato 
 
Jednání MZ ukončil starosta ve 22,10 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Ing.arch. Vladislav Růžička 
                                             starosta 
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Zapsala : Stražovská 
Kuřim 10.2.1995 
 
 
Seznam příloh : 
 
1.  Prezenční listina 
1a) Písemná omluva pí. Múčkové z jednání MZ 
2.  Majetkoprávní úkony 
3.  Fond na podporu kultur. a spol.činnosti 
4.  Návrh plánu investičních akcí a  oprav na rok 1995 
5.  Zpráva o činnosti Měpolicie a návrh souboru opatření 
6.  Vyhláška o místních poplatcích - změny 
7.  Návrh  na  změnu  a  doplnění  "Vyhlášky"  ze dne 16.8.1993 o 
    příspěvku na částečnou úhradu neivn. nákladů MŠ a ŠJ v Kuřimi 
8.  Návrh na  osamostatnění školní  budovy na  ulici Komenského v 
    Kuřimi za účelem zřízení "Obecné školy" 
9.  Vstup Města Kuřimi do SIŠ TOS Kuřim , s.r.o. 
10. Záměr investiční výstavby firmy VAILLANT a AMP CZECH s.r.o. v 
    Kuřimi 
11. Výzva k zaplacení soudního poplatku za vymáhání dlužné částky 
    od firmy DELFÍN 
12. Výmaz   zápisu  Městského  národního   výboru  z  obchodního 
    rejstříku 
13. Zpráva  o  výsledku   hospodaření  Služeb  města  Kuřimi  vč. 
    rozpočtového opatření 
14. SMK - kalkulace nákladů podle středisek za rok 1994 
15. Návrh členů Okresní školské rady 
16. Obecní úřad Chudčice - žádost o finanční půjčku 
17. Usnesení MZ ze dne 19.12.1994 
18. Usnesení MR ze dne 22.12.1994 
19. Usnesení MR ze dne 10.1.1995 
20. Usnesení MR ze dne 24.1.1995 
21. Návrh na usnesení 
 
 
 
 
                          O v ě ř o v a t e l é 
 
 
 
 
MUDr.Miluše Dvořáčková                          Jaroslav Kobzinek 


